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УЗ ПЕТИ БРОЈ ЧАСОПИСА ''ЦРКВЕНЕ СТУДИЈЕ''
Након пет бројева једног годишњака могуће је направити
кратак осврт на досадашњи рад. Без намере да сами вреднујемо
постигнуте резултате, изнећемо само неколико основних података.
Часопис, чији је оснивач Центар за црквене студије из Ниша, је
до сада остварио оне циљеве који су назначени у уводнику уз први
број. Постао је поље интердисциплинарног проучавања различитих
тема везаних за Цркву. Окупио је велики број еминентних стручњака
из света, који се баве проучавањем различитих области (теологија,
философија, филологија, историја, историја уметности и сл.). У првих
пет бројева (у периоду од 2004. до 2008. године) објављено је преко
150 различитих прилога и то на српском, енглеском, француском,
немачком, грчком, руском, бугарском и македонском језику. Значајан
допринос обликовању концепције дали су чланови Редакције, држећи
се промовисаног концепта сусрета теологије и других наука.
Такав концепт, као и квалитет објављених прилога, наишао је на
одличан пријем код читалаца и стручне јавности. Многи радови имају
карактер пионирских подухвата, док други продубљују досадашња
научна достигнућа. Пружена је шанса и младим научницима чији
текстови најављују вредне резултате и у будућности.
Прикази на ''Црквене студије'' појавили су се у познатим
домаћим и страним часописима. ''Црквене студије'' се могу наћи и у
најпознатијим библиотекама у свету. За врло кратко време часопис се
нашао и при врху националне Листе категоризованих часописа за
историју, археологију, етнологију и историју уметности, у групи М 51
(водећи часопис националног значаја, који носи 3 поена).
Првобитна идеја да часопис буде регионалног карактера је
остварена, али истовремено и превазићена како саставом Редакције
тако и саставом и бројем сарадника, који су и највише заслужни што
''Црквене студије'' имају садашњи међународни реноме и што
представљају један од оних пројеката Центра за црквене студије који је
одавно познат у свету.
Позивамо наше досадашње сараднике на наставак сарадње. Они
су, истовремено, и најбоља препорука да нам се и други придруже.
Прилика је да захвалимо свима који су допринели успеху
часописа, а посебну захвалност дугујемо Министарству вера
Републике Србије на континуираној подршци.
Драгиша Бојовић
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Дарко Крстић
Солун - Грчка

ПОЈАМ "ЈЕДНОГ" КАО СТОЖЕРА ТЕОЛОГИЈЕ АПОСТОЛА
ПАВЛА У ПОСЛАНИЦИ ГАЛАТИМА
Апстракт: Активно присуство јудаистичких проповедника (елемената) у
галатијским црквама, као и одсуство Апостола Павла, приморале су Апостола
многобожаца да користи свако средство комуникације са галатијским црквама, које
би му омогућило успешну апологију своје апостолске службе и проповеданог
јеванђеља. Коришћење аксиолошке супериорности Једног над мноштвом јесте
управо једно такво средство, на које је могао да рачуна да ће оставити дубок
утисак на своје читаоце, који би лако препознали функцију овог аргумента у
Павловој апостолској апологији. На тај начин Апостол Павле може лако да
супротстави свом Једном Јеванђељу постојање било ког другачијег јеванђеља. Исто
тако, представља себе као Једног (идеалног) Апостола, насупрот мноштву
јерусалимских апостола; Бога, кога им је проповедао као Једног Бога, који је извор
Једног Јеванђеља; Авраама, као Једног човека, у коме ће као многобошци бити
благословени; Једног Христа, као једини начин да партиципирају у обећању и
благослову Божјем, дато Аврааму; њихово хришћанско постојање као Једног
Наследника у Христу Исусу; Једну Реч као једину заповест новог Христовог Закона.
Кључне речи: Један, мноштво, Апостол Павле, Јеванђеље, Бог, Авраам,
Христос, Реч, аксиологија, Тора, јудаизам, семе Авраамово, обећање, благослов,
јерусалимски апостоли, анђео са неба, апокалиптика
Посланица Галатима Апостола Павла, иако је релативно мали спис по обиму,
садржи непроцењиво благо теолошке мисли Апостола многобожаца (Рим. 11,13).
Изразито полемички тон посланице резултат је великих проблема, са којима се ова
Црква (или више галатијских Цркава) суочила доласком одређених јудаистичких
елемената, који су, укратко говорећи, подривали Павлов апостолски ауторитет (Гал.
1,11-2,19). Такође су га оптуживали за угађање људима, а не Богу и Тори (Гал. 1,10),
јер је пренебрегнуо законске одредбе Торе, олакшавајући тако несметан улазак масе
многобожаца у Цркву1. У жару своје апостолске апологије, као и апологије свог
јеванђеља, које је проповедао Галатима, Апостол Павле се дотиче многих, њему
централних теолошких тема и појмова, које на врло језгровит начин покушава да
представи у само шест глава ове Посланице2. Неоспорна је чињеница да је учење
1 Види С. Агуридис, Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην, Γρηγόρη, Атина 1991, 253.
2 У том погледу Посланица Римљанима, са својих шеснаест поглавља и одсуством
експлицитног полемичког тона који срећемо у Посланици Галатима, често се узима од
савремених научника за основу при систематском излагању Павлове теологије, иако су и сами
свесни да је оваква методологија само до извесне мере оправдана. Апостол Павле није ни у
ком случају био систематски теолог, барем не у смислу касније педантне теолошке
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Апостола Павла о Закону (νόμος), као и однос између Закона и Христа, централна
теолошка тема посланице3. Сви остали теолошки појмови, толико битни за схватање
мисли Апостола Павла, као што су праведност (δικαιοσύνη), дела (ἔργα), јеванђеље
(εὐαγγέλιον), благодат (χάρις), у непосредној су вези са Павловим поимањем Закона и
његовог односа према Христу.
Осим присуства централних теолошких појмова, као и њиховог брижљивог
излагања у циљу апологије апостолског ауторитета Апостола Павла, посланица
Галатима садржи и један елеменат који, строго посматрајући, није специфично
теолошки, већ је присутан како у философској мисли, тако и у осталим областима
културе (реторика, митологија...). Раширеност и општеприхваћеност овог елемента
људске мисли представља један од стожера Павлове теологије у Посланици
Галатима, управо зато што је могао да рачуна да ће његови читаоци, дакле галатијски
хришћани, лако препознати универзалност и функционалност овог елемента. Ради се
о архетипском препознавању предности Једног над мноштвом4, које провејава кроз
целу Посланицу Галатима. Циљ овог чланка јесте да истражи примену наведеног
принципа у теолошкој аргументацији Апостола Павла као моћно средство
комуникације са галатијским хришћанима, које треба да их убеди у исправност
Његове теологије у односу на исказе јудаистичких елемената у тим црквама.
а) Једно Јеванђеље
Из саме структуре посланице Галатима јасно се види да се појам "Једног" у
мисли Апостола Павла најпре везује за јеванђеље које је Апостол проповедао
галатијским хришћанима. Чињеница да је Посланица Галатима једина посланица
Апостола Павла, у којој потпуно одсуствује захваљивање Богу (εὐχαριστία)5 за
резултате проповедања јеванђеља у месној или, у случају Посланице Галатима,
месним црквама, довољно говори не само о ургентном стању у галатијским црквама,
већ јасно указује на темељну мисао Павлове аргументације. Као што је познато из
коришћења епистолографије у изучавању Павлових посланица6, један од битних
формалних делова сваке посланице јесте захваљивање писца за духовна или
материјална достигнућа примаоца писма. Захваљивање је веома битан прелазни
елеменат у Павловој епистолографији не само зато што се њиме завршава почетни
део писма, дакле адресирање, већ, много битније, представља идеално место, на коме
је аутору дозвољено да у кратким цртама назначи како своју главну намеру, тако и
систематизације коју видимо већ у делима Св. Јована Дамаскина или Томе Аквинског. За
избор посланице Римљанима као основе за презентацију Апостолове теологије види капитално
дело J. D. G. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, Eerdmans, Grand Rapids, Мичиген 1998, xvi.
3 Види Β. Π. Стојанос, "Η περί Νόμου διδασκαλία της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστόλου
Παύλου", Δελτίο Βιβλικών Μελετών 2 (1972), 312-329.
4 У философији се ова аксиолошка вредност Једног у односу на мноштво огледа већ на самом
почетку грчке философије, када Милетски философи постављају за централно философско
питање појам једног принципа (ἀρχή), као основе која постоји иза феноменолошке
разноврсности појавног света. У митолошко-религијској мисли иза очигледности политеизма
увек се крије мисао о једном врховном богу.
5 Види C. J. Roetzel, The Letters of Paul, John Knox Press, Атланта 1975, 21.
6 За коришћење основних епистолографских елемената у посланицама апостола Павла види R.
E. Brown, An Introduction to the New Testament, The Anchor Bible Reference Library, Doubleday,
Њујорк 1997, 412-419; C. J. Roetzel, исто, 17-28.
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централне теме, које обрађује у писму или посланици7. Чињеница да Апостол Павле,
уместо захваљивања Богу, за веру галатијских хришћана користи клетву, и то два
пута у стиховима Гал. 1,8-9 (ἀνάθεμα ἔστω), указује на озбиљност заблуде
галатијских хришћана да је могуће постојање другог јеванђеља (ἕτερον εὐαγγέλιον),
поред оног које им је на почетку проповедао Апостол Павле. Апостол изричито
пориче и саму могућност постојања било ког другог јеванђеља (Гал. 1,6-7), осим
јеванђеља Христовог (Гал. 1,7)8. Активност извесних јудаистичких елемената у
галатијским црквама Апостол Павле не карактерише као друго јеванђеље, јер може
да постоји само једно јеванђеље, већ као узнемиравање галатијских хришћана (οἱ
ταράσσοντες ὑμᾶς). Очигледно је да Апостол Павле не може да порекне чињеницу да
и његови јудаистички противници у галатијским црквама називају своју проповед
јеванђељем и да се та проповед дијаметрално разликује од његове. По мишљењу
Апостола Павла, та њихова квалификација је чисто субјективне природе, јер
објективно може да постоји само једно јеванђеље9. Апсолутност своје теолошке
позиције о једном јеванђељу, као и сву озбиљност изречене анатеме, Апостол Павле
изражава радикализацијом свог става у Гал. 1,8: "Ако вам и ми или анђео с неба
(ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ) проповиједа јеванђеље друкчије него што вам проповиједасмо,
анатема да буде!". Ово је врло занимљив стих, нарочито у контексту апостолске
апологије. Уместо да брани себе и своју апостолску функцију, Апостол Павле је
потчињава апсолутности једног јеванђеља, експлицитно укључујући и себе под
дејство изречене клетве у случају да и он сам проповеда друго јеванђеље10. Међутим,
Апостол Павле се не ограничава само на себе, већ наставља да наглашава
апсолутност једног јеванђеља, увођењем анђела са неба као могућег објекта клетве.
Анђео са неба (Гал. 1,8), који има јасно назначену вербалну функцију (εὐαγγελίζηται),
јасно подсећа на анђела тумача апокалиптичке литературе. Као небеско биће, анђео
тумач има увид у Божанске тајне и зато може да објасни разним личностима Старог
завета догађаје које виде у сновима или визијама, а који су им као обичним,
земаљским људима неразумљиви11. Због свог небеског порекла, анђео тумач не може
да лаже, већ је симбол истинитости и аутентичности небеске поруке. Аксиоматски
карактер Једног Јеванђеља у теолошкој мисли Апостола Павла јасно је уочљив
подвођењем и анђела са неба, дакле апокалиптичког анђела тумача, под клетву коју
7 Види P. Schubert, Form and Function of the Pauline Thanksgivings, Toepelman, Берлин 1939.
8 Овде се поставља значајно питање о односу четири канонска јеванђеља према теолошком
аргументу Апостола Павла да је могуће да постоји само једно јеванђеље. Овај проблем није
могуће лаконски отклонити тврдњом да је посреди различито схватање појма "јеванђеље",
наиме да Апостол Павле има у виду како садржај његове апостолске проповеди тако и сам чин
проповедања хришћанске поруке, за разлику од каснијих списа у којима термин "јеванђеље"
постаје одређена књижевна врста која има за циљ да да теолошку визију живота и смрти Исуса
Христа. Значај овог теолошког проблема умногоме превазилази уске оквире овог чланка и
сигурно захтева посебну студију; овде је потребно, међутим, нагласити да оштрина и
одлучност Апостола Павла у негирању постојања другог јеванђеља треба да буде незаобилазна
полазна тачка у сваком озбиљном третирању ове теме.
9 Види J. L. Martyn, Galatians, Anchor Bible 33A, Doubleday, Њујорк 1997, 110.
10 Види P. N. Tarazi, Galatians, SVS Press, Њујорк 1999, 32.
11 Анђео тумач објашњава пророку Језекиљу архитектонику будућег храма (Јез. 40,4.45),
пророку Данилу објашњава чудесну визију четири звери (Дан. 7,16). У овој улози се јавља и
анђео Гаврило који пророку Данилу објашњава визију из осмог посглавља књиге (Дан. 8,16).
Исто тако у првих шест поглавља књиге пророка Захарије анђео објашњава чудесне визије.
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Апостол изриче у Гал. 1,8. Не само Апостол (Павле), већ и апокалиптички анђео
тумач, подређени су Једном Јеванђељу, које је проповедао Апостол Павле Галатима.
Ова веза између апостолске службе и Једног Јеванђеља или, боље речено,
пресудна улога Једног Јеванђеља у поимању апостолске службе, најјасније се види у
Павловом опису поделе мисионарске надлежности између Њега, који је одређен да
проповеда необрезанима и Апостола Петра, коме је наложено проповедање међу
Јеврејима (Гал. 2,7). Сама формулација теолошке мисли у Гал. 2,7 указује на
нарочиту прецизност синтаксе Апостола Павла, којом избегава сваку помисао на
постојање, макар и реторичко, два јеванђеља. У Гал. 2,7 Апостол Павле намерно не
користи два пута именицу "јеванђеље" (εὐαγγέλιον), док објашњава Галатима
географску поделу хришћанске мисије између Њега и Апостола Петра. Исто тако
апостол Павле, објашњавајући карактер јеванђеља које је проповедао Апостол Петар,
не користи ни показну заменицу "τό", којом би се Галати упутили на "τὸ
εὐαγγέλιον"12. Уместо тога, апсолутни карактер једног јеванђеља изражава се само
једним помињањем објекта проповедања (τὸ εὐαγγέλιον), док се различите циљне
групе, којима Апостоли Павле и Петар проповедају Једно Јеванђеље, једноставно
означавају са два генитива: са "τῆς ἀκροβυστίας"13 (у случају Апостола Павла) и са
"τῆς περιτομῆς" (у случају Апостола Петра). На тај начин Апостол Павле и реторички,
кроз пажљиво конструисану синтаксу стиха Гал. 2,7, у коме намерно избегава два
пута да користи реч εὐαγγέλιον, формулише свој теолошки аксиом о Једном
Јеванђењу. Треба додати да се пажљива реторичка конструкција стиха Гал. 2,7 огледа
и у коришћењу хијазма14.
Α) πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας
Β) καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς
Β΄) ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς
Α΄) ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη
б) Један Апостол (Павле)
Нераскидива веза, која се види у стиху Гал. 2,7, између Једног Јеванђеља
(εὐαγγέλιον) и Једног Апостолства (ἀποστολὴ) има за последицу наглашавање
разлике између (Једног) Апостола Павла и мноштва других особа, које се у читавој
посланици, управо због свог мноштва, аксиолошки подређују Апостолу Павлу, који
се представља као Један и Идеални Апостол. Нарочито је занимљиво да се
аксиолошка супериорност Једног Апостола Павла не ограничава само на време после
обраћења у хришћанство, већ обухвата и Његов прехришћански живот. Јасно је да је
функционална супериорност Једног над мноштвом мисао водиља у начину на који
Апостол Павле види свој целокупан живот, како пре, тако и после обраћења.
12 Види P. N. Tarazi, исто, 69.
13 Појам ἀκροβυστία је стандардна одредница Апостола Павла за незнабошце, дакле за
необрезане народе којима је проповедао Јеванђеље (Римљ. 3,30. 4,9∙ 1 Кор. 7,18), док је
именица περιτομή одредница за означавање Јевреја (Римљ. 3,30. 4,9.12. 15,8· Гал. 2,12).
14 Види H. D. Betz, Galatians, Hermeneia, Fortress Press, Филаделфија 1979, 97. О реторичкој
структури целокупне посланице Галатима види Бецову студију "The Literary Composition and
Function of Paul’s Letter to the Galatians", New Testament Studies 21 (1975), 353-379.
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У једном од ретких аутобиографских одломака у својим посланицама
Апостол Павле у Гал. 1,13-14 подсећа Галате (ἠκούσατε)15 на свој пређашњи живот у
јудаизму (τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ), док је прогонио и пустошио
Цркву καθ' ὑπερβολὴν. На тај начин, Апостол Павле представља се не као обичан
непријатељ и гонитељ Цркве, већ као Њен јединствен уништитељ. Свети Јован
Златоусти је лепо приметио да се Апостол Павле не ограничава у свом опису
претхришћанског живота само на гоњење Цркве, већ употпуњује ту слику
коришћењем изузетно јаког и политички обојеног глагола πορθεῖν16, означавајући
тако себе као уништитеља и пустошитеља Цркве17. Пустошење ратом (πορθεῖν) неког
града или земље у старини је увек приписивано вођама војски или изванредним
јунацима, тако да се за ове изванредне личности користио и појам πτολίπορθος18.
Према томе, можемо да закључимо, заједно са Светим Јованом Златоустим да је
Апостол Павле, користећи глагол πορθεῖν, приказао себе у стиху Гал. 1,13 у
јединственом светлу у односу на друге многобројне гонитеље Цркве. Док и други
гоне Цркву (Јн. 15,20; Римљ. 12,14; 1 Кор. 4,12), само се у случају гонитеља Савла
користи глагол πορθεῖν у целокупном Новом завету (ДАп 9,21; Гал. 1,23). Другим
речима, док многи други гоне Цркву, Савле је и уништава, Савле је и пустоши.
Иста мисао о јединственој улози Павла у Његовом претхришћанском животу,
коју сам Апостол назначава у стиху Гал. 1,13, коришћењем глагола πορθεῖν, са циљем
да се опише као јединствен у односу на друге гониоце Цркве, наставља се још
експлицитније у следећем стиху Гал. 1,14. Док се у Гал. 1,13 представља само као
јединствени уништитељ Цркве, у следећем стиху се описује као врхунски и
непревазиђени следбеник јудејских предања ("καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ
πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν
μου παραδόσεων"). Уочава се јасно у аргументу Апостола Павла Његова вредност у
односу на Његове многобројне врснике (ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας), и коришћењем
прилога περισσοτέρως. Антитеза εἷς-πολλοί (Један-многи) вредносно издиже Павла
над масом Његових врсника, који су такође баштинили богата отачка предања
јудаизма у првом веку.
На исти начин Апостол Павле представља себе у супротности са мноштвом
других личности и када описује догађаје из свог живота после обраћења у
хришћанство. Пре него што кренемо у анализу представљања кључних историјских
догађаја у животу Апостола Павла, где се јасно види функционисање антитезе
"Један-многи", индикативно је нагласити да нас сам почетак Посланице Галатима
упућује да користимо као метод истраживања теолошког садржаја ове Посланице
поменуту антитезу.

15 Види H. D. Betz, исто, 67.
16 У старогрчкој књижевности глагол πορθεῖν односио се пре свега на пустошење градова у
освајачким ратовима (Хомер, Илијада 4,308; Есхил, Седморица 582).
17 Види PG 61,626: "Οὐ γὰρ ἁπλῶς ἐδίωκεν, ἀλλὰ μεθ’ ὑπερβολῆς ἁπάσης, καὶ οὐκ ἐδίωκε
μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπόρθει, τουτέστι, σβέσαι ἐπεχείρει τὴν Ἐκκλησίαν, καταστρέψαι, καθελεῖν,
ἀφανίσαι: τοῦτο γὰρ πορθοῦντος ἔργον".
18 Реч се користи за опис бога рата Ареса (Хомер, Илијада 20,152; Хесиод, Теогонија 936),
Одисеја (Хомер, Илијада 2,278; 10,363; Одисеја 8,3; 16,442; 22,283) и наравно Ахила (Хомер,
Илијада 15,77).
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Уобичајено је да свака посланица почне представљањем пошиљаоца и ту
тактику епистолографије следи и Апостол Павле у стиху Гал. 1,119. Иако уме да се
представи и врло лаконски, само као раб Исуса Христа (Фил. 1,1) у стиху Гал. 1,1,
Апостол Павле брижно и смишљено дефинише, прво негативно (οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων
οὐδὲ δι' ἀνθρώπου), а онда позитивно (ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ), природу свог
апостолства. Додатак о Очевом васкрсењу Христа још више доприноси
величанствености и сложености самопредстављања пошиљаоца у првом стиху
посланице, указујући на јединствену природу Павловог апостолата. Насупрот томе, у
следећем стиху Апостол Павле само помиње сабраћу која такође учествују у слању
Посланице (Гал. 1,2: "σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοὶ"), без икаквог тачнијег одређивања
њиховог положаја или функције. Један Апостол Павле, изузетног апостолата и
божанског позива, стоји насупрот многе анонимне браће, која саучествују у слању
Посланице. Већ на самом почетку Посланице, Апостол Павле ставља Галатима до
знања у ком светлу треба да је читају и разумеју.
Јединственост Павлове апостолске службе образлаже се неколико стихова
касније, када Апостол инсистира на апокалиптичном карактеру свог Јеванђења.
Негира било какву везу свог богооткривеног (или тачније Христооткривеног)
Јеванђења са било којим људским посредништвом као Његовим извором. Видимо
поново у Гал. 1,11-12 како Апостол Павле брижљиво, прво негативно (τὸ εὐαγγέλιον
τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον∙ οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου
παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην), а онда позитивно (ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ
Χριστοῦ), дефинише своју јединствену апостолску службу. После три стиха, у којима
Апостол Павле описује свој живот пре обраћења (Гал. 1,13-15), у стиху Гал. 1,16
поново се враћа на тему откривења (ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ), да би у
стиху Гал. 1,17 дистанцирао себе од Апостола у Јерусалиму (οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς
Ἰεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους), показавши на тај начин да теолошки не
зависи од Њих. Међутим, управо коришћењем антитезе "Један-многи" Апостол
Павле не само да образлаже Галатима независност Свог Јеванђеља од било ког
човека, па макар био он и Апостол из Јерусалима, већ и указује на аксиолошку
супериорност Своје апостолске службе у односу на δοκοῦντες (Гал. 2,2.6) Апостоле
из Јерусалима. Насупрот многим Апостолима из Јерусалима (Гал. 2,2: "τοῖς
δοκοῦσιν", Гал. 2,6: "τῶν δοκούντων", "οἱ δοκοῦντες") стоји Један Апостол Павле, тако
да Галатима није тешко да уоче аксиолошку надмоћ Једног Апостола Павла над
многим јерусалимским Апостолима. Да коришћење антитезе εἷς-πολλοί има за циљ
утврђивање вредносне супериорности Једног Апостола Павла над мноштвом
јерусалимских Апостола, види се и из израза δοκοῦντες, којим се описује мноштво
јерусалимских Апостола. У контексту апологије, глагол δοκεῖν користио се још у
сократовском предању у пежоративном светлу, означавајући особе недовољног
знања или ауторитета20. У случају Павлове апологије и апостолске службе,
19 О коришћењу епистоларне форме у делима Апостола Павла види класично дело W. Doty,
Letters in Primitive Christianity, Fortress Press, Филаделфија 1973 као и сажето дело C. J. Roetzel,
The Letters of Paul, John Knox Press, Атланта 1975.
20 Види Платон, Апологија Сократова 41 Е: "τοὺς ὑεῖς μου, ἐπειδὰν ἡβήσωσι, τιμωρήσασθε, ὦ
ἄνδρες, ταὐτὰ ταῦτα λυποῦντες ἅπερ ἐγὼ ὑμᾶς ἐλύπουν, ἐὰν ὑμῖν δοκῶσιν ἢ χρημάτων ἢ ἄλλου
του πρότερον ἐπιμελεῖσθαι ἢ ἀρετῆς, καὶ ἐὰν δοκῶσί τι εἶναι μηδὲν ὄντες, ὀνειδίζετε αὐτοῖς ὥσπερ
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коришћење глагола δοκεῖν за означавање јерусалимских Апостола јасно упућује на
поменуто сократовско предање, тим пре што у стиху Гал. 2,6 партиципу глагола
δοκεῖν Апостол Павле додаје и израз εἶναί τι. Ова конструкција Апостола Павла се
јавља се и у наведеном, у фуснотама, одломку из Апологије Сократове ("ἐὰν δοκῶσί
τι εἶναι μηδὲν ὄντες") и користи се за описивање особа које сматрају да су нешто, које
мисле да имају неку вредност21. Свему овоме треба додати да Павлов избор глагола
δοκεῖν за описивање јерусалимских Апостола, у истом сократовско-платонском
предању, упућује на антитезу δόξα-ἀλήθεια, где се појам δόξα односи на непоуздано и
дискутабилно мишљење мноштва док се ἀλήθεια схвата као једна и једина истина22.
Можемо да закључимо да Апостол Павле и у представљању јерусалимских Апостола
користи антитезу εἶς (Παύλος)-πολλοί (δοκοῦντες).
Павлово схватање супериорности над јерусалимским Апостолима, које се
изражава не само коришћењем антитезе "Један-многи" већ и намерним описивањем
јерусалимских Апостола речима и изразима из предања сократовске апологије
(δοκοῦντες εἰναί τι), достиже врхунац у опису чувеног догађаја у Антиохији (Гал.
2,11-21)23. Изразито тешке речи, које Апостол Павле користи у опису понашања
Апостола Петра по доласку из Јерусалима, тј. посланства од Јакова, (Гал. 2,12: "τινας
ἀπὸ Ἰακώβου") одраз су Павлове самосвести о супериорности, како над Апостолом
Петром, тако и над јерусалимским посланством Апостола Јакова. Тешке оптужбе на
рачун Петровог понашања, као "бјеше за осуду" (Гал. 2,11: "κατεγνωσμένος ἦν"),
"снебиваше се" (Гал. 2,12: "ὑπέστελλεν"), "дволичаху" (Гал. 2,13: "συνυπεκρίθησαν
αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι") имају за повод догађај да дволично понашање Апостола
Петра следе и остали Јудеји, па чак и верни сапутник и сатрудник Апостола Павла у
проповеди Јеванђеља, Варнава. Тако Апостол Павле остаје једини који брани истину
Јеванђеља (Гал. 2,14: "τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου"), насупрот мноштва Јудеја (οἱ
λοιποὶ Ἰουδαῖοι), који су се, на челу са Апостолом Петром, одвојили од заједничке
трпезе са хришћанима из незнабоштва. Другим речима, Апостол Павле је један и
једини Јеврејин (Гал. 2,15: "Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι"), који остаје веран истини
Јеванђеља, које проглашава јединство и једнакост хришћана из Јеврејства и
хришћана из незнабоштва у Једном Христу Исусу. На врхунцу супротности, између
Једног Апостола Павла и мноштва Јудеја у одломку Гал. 2,11-21, личност Апостола
незнабожаца постаје отеловљење старозаветне идеје остатка (види: Рим. 9,27:
"κατάλειμμα").
ἐγὼ ὑμῖν, ὅτι οὐκ ἐπιμελοῦνται ὧν δεῖ, καὶ οἴονταί τι εἶναι ὄντες οὐδενὸς ἄξιοι".
21 Овакво тумачење Павловог описивања јерусалимских Апостола у стиховима Гал. 2,2.6.9,
дакле у контексту сократовске апологије, потврђује и стих Гал. 6,3: "εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι
μηδὲν ὤν, φρεναπατᾷ ἑαυτόν".
22 За Павлово схватање истине (ἀλήθεια) од непроцењиве је важности да уочимо да се истина
у Посланици Галатима везује нераскидиво за Јеванђеље, образујући израз "истина Јеванђења"
(Гал. 2,5.14: "ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου"). За Апостола Павла појам истине не означава
непроменљиву и објективну стварност, нити аквинатско adaequatio rei et intellectus, већ
представља догађај проповедања Јеванђеља и Његово прихватање вером од стране како Јевреја
тако и не-Јевреја.
23 Види чланак J. Lambrecht, "Paul's Reasoning in Galatians 2:11-21", у зборнику чланака J. D. G.
Dunn (изд.), Paul and the Mosaic Law, Eerdmans, Grand Rapids, Мичиген 2001, 53-74.
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б) Један Бог
Узрок постојања Једног Јеванђеља и Једне апостолске службе (Апостола
Павла) је, по писцу Посланице Галатима, Један Бог. Апостол Павле, у духу класичног
јеврејског исповедања (Пон. Зак. 6,4; 1 Кор. 8,6; Еф. 4,6), поставља као аксиом
хришћанског исповедања постојање Једног Бога. Полазећи са тог становишта,
покушава у стиховима Гал. 3,19-20 да покаже несавршеност Закона (Торе) у односу
на Божје обећање Аврааму, користећи принцип аксиолошке предности Једног над
мноштвом.
Свој аргумент о несавршености Торе Апостол Павле у стиху Гал. 3,19
започиње у духу класичне дијатрибе питањем "τί οὖν ὁ νόμος;". У наставку стиха Гал.
3,19 даје и одговор: "Због гријеха додаде се, док не дође сјеме коме је дато обећање, и
установљен је преко анђела, руком посредника (διαταγεὶς δι' ἀγγέλων ἐν χειρὶ
μεσίτου)", Теолошку аргументацију завршава лаконским стихом Гал. 3,20:
"ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν,
ὁ δὲ θεὸς εἷς
ἐστιν".
Иако нам обим овог чланка не дозвољава да уђемо у сложену проблематику
тумачења овог аргумента Апостола Павла24 основна теолошка мисао је јасна. У
складу са, Њему савременим, јеврејским предањима, базираним пре свега на
старозаветним текстовима као Пон. Зак. 33,2-425, Апостол Павле приказује давање
Торе као догађај у коме Мојсије посредује26 између мноштва анђела и мноштва
Израиља27. Предање о учешћу мноштва анђела у давању Торе базира се на
представама источних народа о многобројној свити и пратиоцима монарха. Ове
представе су се инкорпорирале у јеврејски монотеизам у облику старозаветних
представа о Богу као цару праћеном мноштвом анђела (Иса. 6,1-5; Јов 1,6; 2,1; Пс.
24,7-10; Пс. 47; Пс. 95-99). Одатле је мало требало да се укључе анђели у давање
Закона, поготову имајући у виду појачан нагласак у јеврејској теологији после
вавилонског ропства на Божјој трансцедентности28. На тај начин видимо како
Мојсије постаје посредник не између Једног Бога и мноштва Израиља, већ између
мноштва анђела и мноштва Израиља. Иако је овај логички закључак у јеврејским и
касније рабинским круговима коришћен као доказ божанског порекла Торе29,
24 Види T. Callan, "Pauline Midrash: The Exegetical Background of Gal 3:19b", Journal of Biblical
Literature 99/4 (1980), 549-567; C. Burchard, Studien zur Theologie, Sprache und Umwelt des Neuen
Testaments, Mohr-Siebeck, Tuebingen 1998, 184-202; G. Stanton, "The Law of Moses and the law of
Christ", у зборнику чланака J. D. G. Dunn (изд.), Paul and the Mosaic Law, 112-113.
25 У преводу Седамдесеторице читамо: "Κύριος ἐκ Σινὰ ἥκει καὶ ἐπέφανεν ἐκ Σηεὶρ ἡμῖν…ἐκ
δεξιῶν αὐτοῦ ἄγγελοι μετ’ αὐτο. καὶ ἐφείσατο τοῦ λαοῦ αὐτοῦ…καὶ ἐδέξατο ἀπὸ τῶν λόγων
αὐτοῦ νόμον, ὃν ἐνετείλατο ἡμῖν Μωυσῆς".
26 Иако у самом тексту посланице Галатима нигде се не помиње Мојсије као посредник,
неоспорна старозаветна позадина стиха Гал. 3,19 јасно указује на Мојсија у тој функцији. Види
опширније о улози Мојсија у Гал. 3,19-20 у R. N. Longenecker, Galatians, Word Biblical
Commentary 41, Далас 1990, 140-143.
27 Види M. Bachmann, Suender oder Uebertreter? Studien zur Argumentation in Gal 2,15ff.,
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 59, Tuebingen 1992, 148.
28 Види P. N. Tarazi, исто, 151.
29 За анализу тумачења јеврејских и рабинских текстова о посредништву Мојсија и учешћу

22

Апостол Павле му даје ново значење када га упоређује са догађајем Божијег обећања
Аврааму. Насупрот посредништва Мојсија у давању Закона, где се обе стране
(анђели, Израиљ) састоје од мноштва (анђела, Израиљаца) и где је управо мноштво
на обема странама захтевало присуство посредника Мојсија, у случају Божијег
обећања Аврааму, на обе стране (Бог, Авраам) постоји само Један субјекат, тако да
није потребно постојање посредника. Очигледно је да Апостол Павле нема жељу да
деградира Закон, јер је Закон неоспорно Божијег порекла, иако је дат преко мноштва
анђела и Мојсијевим посредништвом30. Користећи принцип аксиолошке
супериорности Једног над мноштвом, Апостол Павле упоређује сложен процес и
мноштво, како давалаца (анђели), тако и прималаца Закона (Израиљ), са
једноставношћу и непосредношћу давања обећања Једног Бога Једном Аврааму (Гал.
3,8= Пост. 12,3). Један Бог не тражи посредника, давајући обећање једном Аврааму.
На тај начин, предност Божијег обећања Аврааму над давањем Закона утврђује се у
аргументацији Апостола Павла не само хронолошки (Гал. 3,17), већ и коришћењем
поменутог принципа аксиолошке супериорности Једног над мноштвом.
Апостол Павле користи поменути принцип аксиолошке супериорности
Једног над мноштвом у духу класичне хеленистичко-јеврејске апологетике против
раније многобожачке религије галатијских хришћана у стиховима Гал. 4,8-9. Апостол
Незнабожаца успешно комбинује, у својој краткој аргументацији, основни постулат
евхемеризма31 о суштинској разлици између φύσει и θέσει богова са принципом
аксиолошке надмоћи Једног над мноштвом. У случају стихова Гал. 4,8-9, у духу
јеврејске апологетике, супротставља узвишен карактер јеврејског монотеизма у
односу на веру у мноштво богова: "Ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς
φύσει μὴ οὖσιν θεοῖς". Отворено супротстављање између Једног Бога и мноштва
такозваних конвенционалних богова незнабожачке религије Галата на јасан начин им
указује природу садашњег узвишеног положаја као чланова народа Божјег,
покушавајући да предупреди њихово потенцијално враћање на ропство стихијама (τὰ
στοιχεῖα τοῦ κόσμου)32. Притом, када би се галатијски хришћани вратили поново
многим стихијама, вратили би се, у ствари, у пређашње незнабожачко стање, када су
робовали многим такозваним боговима. У сваком случају, Апостол Павле умешно
супротставља Једног Бога галатијских хришћана са мноштвом како такозваних
богова, тако и са мноштвом стихија, указујући тако Галатима где треба да се налази
њихов избор.
г) Један Авраам
У анализи Павловог схватања супериорности Једног Бога над мноштвом
анђела видели смо да Апостол наглашава не само Једног Бога, већ и Једног Авраама
као примаоца Божјег обећања. Упоређујући давање Закона Израиљу и давање
мноштва анђела у давању Закона види опширније T. Callan, исто, 555-561.
30 Види J. D. G. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, Eerdmans, Grand Rapids, Мичиген 1998,
139-140.
31 О Евхемеру види A. Lesky, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Αδελφοί Κυριακίδη,
Солун 1981, 1072.
32 Више о значењу израза στοιχεῖα τοῦ κόσμου види у H. D. Betz, исто, 204-205; A. Adam, "Die
sprachliche Herkunft des Wortes Elementum", Novum Testamentum 6 (1963), 229-232; D. Rusam,
"Neue Belege zu den stoicheia tou kosmou (Gal. 4.3, 9; Kol. 2.8,20)", Zeitschrift fuer die
neutestamentliche Wissenschaft 83 (1992), 119-125.
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обећања Аврааму, Апостол Павле супротставља како пошиљаоце (Један Бог и
мноштво анђела) тако и примаоце (Један Авраам и мноштво Израиља) наведених
радњи. Тако се Један Авраам схвата као супериорнији над мноштвом Израиља,
управо као што је и Један Бог супериорнији над мноштвом анђела.
Мисао о јединственој улози Авраама у историји спасења заснива се на овом
тумачењу Апостола Павла о директном и непосредном обећању Бога Аврааму.
Иамјући у виду да је у аргументацији Апостола Павла тврђење да су хришћани
(Галатије) σπέρμα Ἀβραὰμ један од најбитнијих закључака читаве Посланице (Гал.
3,29), логично је запитати се о значењу Једног Авраама за галатијске хришћане у
полемици Апостола Павла против јудаистичких елемената у њиховим црквама.
Другим речима, ваљано је запитати се да ли, можда, на овај начин, Апостол Павле не
жели да упореди, са једне стране, Једног Авраама и галатијске хришћане, који су
Његово потомство, и, са друге стране, мноштво учитеља, стараца и пророка који су
сачињавали онај комплексни систем јеврејских предања, који Апостол Павле назива
πατρικές παραδόσεις (Гал. 1,14)33, као и следбенике ових предања у галатијским
црквама, дакле јудаистичке елементе. Апостол Павле супротставља мноштво
посредника у предавању јеврејске традиције, на коју се позивају јудаистички
елементи у галатијским црквама, непосредним остварењем Божјег обећања Аврааму
у моменту када су галатијски хришћани поверовали у Павлово Јеванђеље и постали
σπέρμα Ἀβραὰμ. И док се јудаистички елементи у галатијским црквама позивају на
непрекинут низ учитеља и преносилаца јеврејског предања, чињеница која је сигурно
деловала привлачно младим галатијским црквама, Апостол Павле указује Галатима
да могу да се позивају на Једног Авраама као њиховог јединог учитеља, чије
понашање (веру) треба и они да усвоје.
д) Један Христос
Један Авраам је особа у коме ће бити благословени сви народи (Гал. 3,8).
Неколико стихова касније, Апостол Павле објашњава Галатима средство и начин
испуњења овог Божјег обећања. Цитирајући Пост. 13,15 ("ὅτι πᾶσαν τὴν γῆν, ἣν σὺ
ὁρᾷς, σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί σου") у Гал. 3,16, Апостол Павле мидрашки
тумачи овај старозаветни стих: "οὐ λέγει∙ καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν ἀλλ' ὡς
ἐφ' ἑνὸς∙ καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστιν Χριστὸς". Ово је вероватно најрадикалнији
начин коришћења поменутог принципа супериорности Једног над мноштвом у
читавој Посланици Галатима. О чему се заправо ту ради?
На први поглед и строго из граматичке перспективе, овај аргумент Апостола
Павла открива једно усиљено тумачење кључног појма у аргументу, и појма σπέρμα.
Неопходно је нагласити да је грчка реч σπέρμα, као и њен јеврејски еквивалент. Као
таква, она увек означава мноштво потомака који имају заједничко порекло или
понашање са епонимном личношћу34, чије потомство сачињава одређена група људи,
на коју се типолошки односи именица σπέρμα. Према томе, логично је закључити да
се именица σπέρμα, иако се користи за означавање мноштва људи, редовно користи у
33 Види Пирке Абот 1,1: "Мојсије је примио Закон на Синају и предао га је Исусу (Навину); а
Исус (Навин) старцима; а старци пророцима; а пророци људима Велике Синагоге" (превод
аутора из књиге W. D. Davies, Paul and Rabbinic Judaism, SPCK, Лондон 1948, 249).
34 За значење јеврејског еквивалента види M. F. Unger- W. White (изд.), Nelson’s Expository
Dictionary of the Old Testament, Thomas Nelson Publishers, Нешвил 1980, 390-391.
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једнини. Павлово превиђање ове чињенице може да нам се чини као почетничка
граматичка грешка, јер Апостол Павле сматра да се ова колективна именица односи
граматички на једног Христа, а не логички на мноштво Авраамовог потомства.
Природна последица таквог, на први поглед непрецизног и усиљеног тумачења
колективне именице σπέρμα, јесте схватање Христа не једноставно као "сјеме"
(σπέρμα), већ као једино сјеме (τὸ σπέρμα) и једини наследник Авраама. Логично је
питање: зашто се Апостол Павле упушта у такво натегнуто и усиљено тумашење
поменутог старозаветног стиха? Зашто му је потребно да нагласи да је Христос
једино "сјеме" Авраамово? Одговор даје сам Апостол Павле у контексту аргумента у
стиховима Гал. 3,15-22. Бог је обећао Аврааму да ће у Његовом семену бити
благословени сви, па према томе, и незнабожачки народи. То обећање Апостол Павле
пореди са завештањем, са тестаментом (κεκυρωμένη διαθήκη) и то у стиху Гал. 3,15.
Општа је пракса да се тестамент не мења после његовог ратификовања. На тај начин,
ако је давање Закона и Мојсијево посредништво у њему дошло 430 година после
ратификовања Авраамовог тестамента (завета) са Богом (Гал. 3,17), јасно је да
касније увођење Закона на историјску сцену не може да поништи божје обећање
Аврааму (ὁ…νόμος οὐκ ἀκυροῖ εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν), тј. Тестамент
Авраамов. Пошто је садржај божјег обећања Аврааму да ће се у Њему благословити
сви народи на земљи, логично је закључити да тај благослов неће бити остварен
Законом, који је и каснији и рестриктивнији35 од Божјег обећања Аврааму, већ
увођењем на историсјку сцену правог и јединог "сјемена" Авраамовог, а то је
Христос. Доказ да је Један Христос једино "сјеме" Авраамово управо су сами
галатијски хришћани, који, иако паганског порекла, у Христу су благословени
слањем Светог Духа (Гал. 3,2.5). И док су по Тори они ноторни грешници, вером у
Христа постали су благословени Авраамовим благословом. Према томе, Један
Христос је једина нада, једина могућност и једини начин којим незнабожачки народи
могу да учествују у Божјем благослову Аврааму. То је и разлог да Апостол Павле
инсистира на мидрашком тумачењу именице σπέρμα не као колективне именице, већ
као обичне именице, која својом граматичком једнином упућује на Једног Христа.
ђ) Галатијски хришћани су Један
У аргументацији Апостола Павла видели смо неопходност постојања Једног
Христа као јединог носиоца Авраамовог обећања многобошцима, који су по Тори
сматрани грешницима по дефиницији. Ако се у Једном Христу остварује Авраамов
благослов незнабожачким народима, онда је, по мишљењу Апостола Павла, логично
да се и примаоци тог благослова посматрају као Један. Ово је још једна необична, али
потпуно логична ставка Апостолове аргументације.
По мишљењу Апостола Павла вера, а не чињење дела Закона, јесте једини
пут ка Христу, како за Јевреје, тако и за незнабошце36. Вером људи постају синови
35 Тора је рестриктивнија од обећања Авраамовог јер се, сагласно мисли Апостола Павла,
ограничава на благосиљање само и ексклузивно јеврејског народа, док сви остали народи, који
су требали по божјем обећању Аврааму да буду благосиљани, се сматрају као грешници по
дефиницији, као грешници по природи. Види Гал. 2,15: "Ἠμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν
ἁμαρτωλοί", где се јасно види Павлово фарисејско убеђење о φύσει грешности не-Јевреја.
36 Види програмску изјаву Апостола Павла у Гал. 2,16: "οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων
νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ,…ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ".
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Божји (Гал. 3,26: "πάντες37 γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ"). Вера
води у крштење, у облачење у Христа (Гал. 3,27). Управо то облачење у Једног
Христа, чини и вернике да буду Један. У стиху Гал. 3,28 Апостол Павле тврди: "οὐκ
ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ∙
πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ". Немогуће је не приметити истоветност
израза "πάντες γὰρ…ἐστε…ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ" у Гал. 3,26 и "πάντες γὰρ…ἐστε ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ" у Гал. 3,28, где су очигледно изрази "υἱοὶ θεοῦ… διὰ πίστεως" (Гал.
3,26) и "εἷς" (Гал. 3,28) синоними. И док је значење израза "υἱοὶ θεοῦ" јасно38, много
је теже одредити значење исказа да су хришћани "εἷς" у Христу Исусу. Ово је
сигурно један од најзанимљивијих и најцитиранијих стихова целог Светог писма и
често се користи као светописамски цитат, којим се подржавају разне теорије и
теологије о есхатолошком постојању човечанства, где ће нестати националне,
социјалне, па чак и биолошке разлике међу људима39. Дужни смо, међутим, да
приметимо да све именице које се користе независно једна од друге одвојене су
раставним везником οὐδὲ у мушком су роду (Ἰουδαῖος, Ἕλλην, δοῦλος, ἐλεύθερος).
Једина реч женског рода (θῆλυ) зависна је од именице ἄρσεν и са њом формира израз
ἄρσεν καὶ θῆλυ, који очигледно представља семантичку целину, јер не садржи
раставни везник οὐδὲ, већ саставни везник καὶ. Најзначајнији елеменат у овом
аргументу Апостола Павла јесте још један граматички "салто", наиме да су хришћани
Један (εἷς ἐστε). Комбинујући субјекат у једнини са предикатом у множини, Апостол
Павле инсистира да у Христу Исусу хришћани постоје као Један. Користећи намерно
субјекат мушког рода (εἷς, а не безлично ἕν, што значи Један, а не безлично Једно) за
означавање постојања хришћана, Апостол Павле тешко може да се узме као сведок
било какве теорије о превазилажењу полних разлика. Хришћани су Један, а то значи
да у Христу Исусу постоје као Један Син40 (Гал. 3,26), као Један Наследник (Гал.
3,29), што свакако стоји у сагласности са испуњењем Божјег обећања Аврааму да ће
његови потомци наследити Земљу41. Ако је Христос Један и ако само у Једном
Христу Исусу људи баштине Божје обећање Аврааму, онда је логично да и синови
Божји постоје као Један, дакле као наследник, као син42.
Овде је израз "πᾶσα σάρξ", као и његов јеврејски еквивалент, класична ознака за човечанство
(Пон. Зак. 5,26), за све људе без изузетка.
37 Види универзално значење речи πάντες.
38 О значењу израза "υἱοὶ θεοῦ" као и о појму "υἱοθεσία" (Гал. 4,5) види Ј. Галанис, ΥΙΟΘΕΣΙΑ:
Η χρήσις του όρου παρά Παύλω εν σχέσει προς τα νομικά και θεολογικά δεδομένα των λαών του
περιβάλλοντός του, Солун 1977.
39 За преглед ових најразноврснијих теорија, од платонског мита у Гозби, преко стоичке идеје
о једној људској природи до разних хришћанско-гностичких теорија о Христу као примарном
човеку види H. D. Betz, исто, 196-199. О превазилажењу у Христу полне подвојености једне
људске природе, коју је Св. Максим Исповедник базирао пре свега на њему својственом
тумачењу стиха Гал. 3,28, види L. Thunberg, Microcosm and Mediator,Open Court, Chicago and
La Salle, Илиноис 1995, 373-381.
40 Види P. N. Tarazi, исто, 186
41 Да се εἷς у Гал. 3,28 односи на наследника и сина сведочи одломак Гал. 4,1-7, а да је
контекст тога божје обећање Аврааму сведочи одломак Гал. 4,21-31, у коме Апостол
расправља ко су права деца Авраамова, ко су прави синови и наследници Авраамови.
42 Овде се види грешка Мартина, који правилно уочава да верни хришћани постоје као Један
(у мушком роду) али погрешно тумачи да је тај Један у Гал. 3,28 Христос (види J. L. Martyn,
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Ово тумачење потврђује се од самог Апостола Павла, који у наставку даје
објашњење реченог у стиховима Гал. 3,26-29. То се види по чињеници да стих Гал.
4,1 почиње са "λέγω δε". У одломку Гал. 4,1-7 Апостол Павле објашњава значај речи
"наследник" (ὁ κληρονόμος), у аргументу да су галатијски хришћани синови и
наследници Божји. Према томе, постоји директна паралела између судбине
галатијских верника (Гал. 3,26-29) и примера о наследнику (Гал. 4,1-7), што се види у
Гал. 4,3, коришћењем израза "οὕτως καὶ ἡμεῖς". У опису стања наследника, Апостол
Павле још једном употребљава антитезу Једног и мноштва. У стиху Гал. 4,2 наводи
да се наследник, пре установљеног од оца рока, налази под старатељима и
управитељима, ни у чему се функционално не разликујући од слуге (οὐδὲν διαφέρει
δούλου). Овде се Апостол Павле односи на прехришћански живот Галата, када су се
налазили под управом разних и многобројних тутора (ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν καὶ
οἰκονόμους). Јасно је да Апостол Павле посматра прехришћански живот галатијских
хришћана из перспективе њивове хришћанске егзистенције, јер мноштву тутора
супротставља једног наследника, који представља галатијске хришћане као Једног
(εἷς, ὁ κληρονόμος). На тај начин доводи у антитезу Једног наследника, дакле
галатијске хришћане, и мноштво тутора под којима је био Један наследник пре
пуноће времена (Гал. 4,4). Од суштинског је значаја да се у целом аргументу појам
Једног везује искључиво за Једног Христа (Гал. 4,4: "ὁ υἱὸς") и за у Њему Једног
наследника, који су галатијски хришћани. Са друге стране, мноштво се у аргументу
приписује субјектима који држе наследника заробљеног. Ти субјекти лако се
идентификују у аргументу, јер Апостол Павле константно користи предлог ὑπὸ да
означи наследника под влашћу ових субјеката. Поред старатеља и управитеља који се
у аргументу појављују у множини (Гал. 4,2), Апостол Павле представља и Закон као
један од субјеката који има власт над наследником (Гал. 4, 5: "ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον
ἐξαγοράσῃ"). Међутим, именица νόμος у једнини је. Овде се поставља питање: на који
начин се онда Закон, дакле именица у једнини, сврстава у негативан пол мноштва у
антитези Једног и мноштва?
е) Једна Реч
У преводу Комисије Светог Архијерејског Синода СПЦ, у стиху Гал. 5,14
читамо: "Јер се сав закон испуњава у једној ријечи (ἐν ἐνὶ λόγῷ), у овој: Љуби
ближњега својега као себе самога". Грчка реч λόγος преведена је као "ријеч" са
очигледним значењем "заповест". Од суштинског је значаја да Апостол Павле не
користи уобичајени термин за заповест (ἐντολή), већ реч која има много шире
значење, али која се често користи и за заповест Божјег Закона43. Сигурно је
најпознатија примена појма "λόγος" у смислу Божје заповести, уобичајени назив
десет Божјих заповести, датих Мојсију на Синају (Изл. 20) - Декалог. Декалог
буквално значи "десет речи". Имајући ову чињеницу на уму, можемо да приметимо
још једно коришћење аксиолошке премоћи Једног над мноштвом у теолошком
аргументу Апостола Павла против јудаистичких елемената у галатијским црквама.

Galatians, 377). Када би се εἷς у Гал. 3,28 односио на Христа онда бисмо имали таутологију у
том стиху, наиме "Ви сте Христос у Христу Исусу".
43 Види у речнику Liddell-Scott, "λόγος", II,5.
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На први поглед стих Гал. 5,14 звучи у рабинским круговима као познато
свођење целокупног Закона на једну заповест44. То је била позната мисионарска
тактика у јеврејским круговима. Потенцијалним прозелитима се представи цела Тора
in nuce у једној заповести, да би то послужило као почетни импулс потенцијалном
обраћенику да поштује целокупну Тору, јер само поштовање сваке заповести Торе
означава оправдање Јеврејина пред Богом (упор. Јак. 2,10: "ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον
τηρήσῃ πταίσῃ δὲ ἐν ἐνὶ, γέγονεν πάντων ἔνοχος"). Мисионарски позив прозелитима да
поштују целокупну Тору, међутим, не може да буде контекст у коме Апостол Павле
користи наведено јеврејско предање. Насупрот томе, Апостол Павле врло тешким
речима, понекад и клетвама, одвраћа галатијске хришћане од поштовања кошера,
обрезања, Сабата и осталих заповести Торе. Логично је онда запитати се због чега
онда Апостол Павле користи јеврејско предање о свођењу целокупног Закона на
једну заповест, ако му служи као аргумент против поштовања целог Закона и за
поштовање само једне заповести? И у овом случају одговор добијамо у примени
аксиолошке премоћи Једног над мноштвом.
За апостола Павла јеврејска Тора представља скуп мноштва заповести, које
је сваки припадник изабраног народа дужан да поштује. У супротном, на Њега пада
клетва, као што видимо у Гал. 3,10: "ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει πᾶσιν τοῖς
γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου ποιῆσαι αὐτὰ". Очигледно је да се израз πᾶσιν
τοῖς γεγραμμένοις односи на мноштво заповести, на мноштво λόγοι у јеврејском
Закону. Када се томе дода и чињеница да је термин Δεκάλογος коришћен за
означавање Богом даног Закона, јасна је намера Апостола Павла да асоцира мноштво
(заповести) са Тором. Супротно мноштву заповести Торе, супротно десет заповести
Декалога, Апостол Павле указује Галатима на једну "ријеч", на један λόγος Христовог
Закона (Гал. 6,2). После свега реченог, логично је да се Закон Једног Христа састоји
од Једне Речи, од Једне Заповести. На тај начин, Апостол Павле, користећи принцип
аксиолошке супериорности Једног над мноштвом, указује галатијским хришћанима
на вредносну надмоћност Једне Речи Христовог Закона над многим речима (над
многим заповестима) јеврејске Торе45. То практично значи да галатијски хришћани
нису дужни да поштују многобројне заповести јеврејског Закона (Торе), него само
Једну Заповест, Једну Реч Христову, као Нови Христов Закон.
ж) Закључак
Богатство теолошке мисли Апостола многобожаца у једној, релативној малој
по обиму, а тако богатој теолошким садржајем, посланици као што је Посланица
Галатима, огледа се у маестралном и лапидарном излагању аргументације, којом
Апостол Павле покушава да побије аргументацију јудаистичких елемената у
галатијским црквама. Противници Апостола Павла имају велику предност, јер су
присутни у галатијским црквама и активно раде, у Његовом одсуству, на подривању
Његовог апостолског ауторитета, као и на пропагирању јеванђеља, другачијег од оног
које је Он проповедао галатијским хришћанима. Због ове предности Његових
44 За историју свођења целокупног Закона на једну заповест види J. L. Martyn, исто, 515-518.
45 Теолошки геније Апостола Павла се види у чињеници да користи принцип о свођењу Торе
на једну заповест не као подстицај прозелитима да поштују целокупну Тору, већ напротив као
средство којим указује галатијским хришћанима на инфериорност Торе у односу на Једну Реч
Христовог Закона.
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противника, Апостол Павле је присиљен да на ефектан начин брани како свој
апостолски ауторитет, тако и своје Јеванђеље. То значи да је принуђен да на сажет и
истовремено Галатима разумљив начин аргументује своју апологију. За тај подухват
није му довољна само бриљантна теолошка анализа основних појмова хришћанске
вере (Јеванђеље, Бог, Закон, Христос, вера и др.), већ и упечатљив начин њеног
приказивања, којим би Апостол Павле могао да рачуна на лакшу асимилацију
реченог од стране Галата. Коришћење принципа аксиолошке супериорности Једног
над мноштвом моћно је оружје Апостола Павла у презентацији своје теолошке
аргументације, јер је могао да рачуна да би на тај начин представљена апологија своје
апостолске службе била пријемчивија Галатима. Другим речима, могао је да рачуна
да ће галатијски хришћани у Његовој апологији препознати поменути популарни
принцип и на тај начин бити лакше уверени у исправност Павлове аргументације.
Ово може да нам личи на реторичку технику од стране Апостола Павла; међутим,
јединствена озбиљност ситуације у галатијским црквама захтева и ефектна средства
одбране. Када Апостол Павле даје дијагнозу да су Галати опчињени јудаистичким
придошлицама (Гал. 3,1: "Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν"), јасно је да и
методологија коју користи у презентовању своје аргументације мора бити
упечатљива и ефектна у свести галатијских хришћана. Због тога је Апостол Павле и
изабрао да представи Галатима јеванђеље које им је проповедао као Једно Јеванђеље;
себе као Једног Апостола; Бога кога им је проповедао као Једног Бога, који је извор
Једног Јеванђеља; Авраама као Једног човека, у коме ће као многобошци бити
благословени; Једног Христа као једини начин да партиципирају у обећању и
благослову Божјем дато Аврааму; њихово хришћанско постојање као Једног
Наследника у Христу Исусу; Једну Реч као једину заповест новог Христовог Закона.
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Darko Krstić
THE CONCEPT OF "ONE" AS THE THEOLOGICAL PIVOT
IN ST. PAUL'S EPISTLE TO THE GALATIANS
The author explores the application and the significance of the rhetorical device of
the axiological superiority of the One over Many in the Pauline apostolic apology by which
the Apostle to Gentiles tries to win over the Christians in Galatia to adhere to the Gospel
that he preached to them. He presents His Gospel as the One and the only Gospel as
contrasted to any other gospel. Paul depicts himself as the One Apostle as confronted to the
multitude of the Apostles in Jerusalem. He insists on the One God as the ultimate source of
the One Gospel. He understands Abraham as the One man in whom the fullness of nations
will be blessed and the One Christ as the only way both for Gentiles and for Jews to
participate in God's blessing to Abraham. The Christians are viewed as the One (heir)- not
as the impersonal One- according to the image of the One Christ. Finally, in the exhortative
section of the Epistle to Galatians Paul confronts the multitude of commandments of the
Law to the One Word (One Commandment) of Christ.
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HOW TO DO THINGS WITH AUGUSTINE.1
PATRISTICS AND RECEPTION THEORY
Abstract: This article explores in its first part the theoretical conditions for the
investigation of the impact or reception of Augustine in later times. This implies a reflection
of the nature of the discipline of patristics in general as well as the development of a
working definition of reception or reception theory. The second part of the article
demonstrates the method of investigation with a concrete example, namely the reception of
Augustine in Jostein Gaarder's novel Vita Brevis. A Letter to St Augustine. A Love Story
(London 1997; Norwegian original 1996).
Keywords: Augustine, patristcis, reception,
I Some Theoretical Reflections
In the context of my paper it seems appropriate to probe the term "Patristics"
featuring in its title. The term theologia patristica occurs, as far as I know, first in a
handbook for librarians by the Swiss professor of church history, Johannes Henricus
Hottingerus, (Zurich 1664).2 Dogmatic histories in a narrower sense have been written from
the 17th century onwards.3 However, especially in the last two to four decades this
'discipline' has undergone some interesting changes. Indeed, there exists quite a wide range
of terms denoting the discipline that tackles early Christianity (covering the time span from
roughly 200 to 650, although that also is a matter of dispute):4 patristics, patrology (and
1 This title is inspired by the famous book of the British philosopher J.L. Austin, How to do things
with words. The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955, ed. J.O. Urmson
(Oxford 1962). Earlier versions of this paper were given in a seminar at the St Andrews School of
Divinity, at a conference at the Catholic University of Washington, during my stay as Cecil and Ida
Green Visiting Professor at Green College, UBC, Vancouver (2006), and finally, during my stay at
NIAS, in a meeting of my theme group "The Modern and Postmodern Augustine. Aspects of His
Reception from 1600 to 2000" (2008). To all participants in the discussions I would like to express
my warmest thanks for their valuable input. Moreover, this research is connected to my
interdisciplinary and international project on the reception of Augustine through the ages, sponsored
by the Leverhulme Trust (see www.st-and.ac.uk/classics/after-augustine).
2 The first instance is not in Johann Franz Budde, Isagoge historico-theologica ad theologiam
universalem singulasque eius partes. 3 vols (Leipzig 1727), as is stated, e.g. in Fürst 197.
3 See e.g. D. Petavius, De theologicis dogmatibus. 5 vols (Paris 1644-50); but anti-heretical surveys
of the type of Adversus omnes haereses go back more or less to the beginnings of Christianity.
4 This is also a hotly debated topic. There are good reasons to put a caesura at 284 (Diocletian’s
tetrarchy), as before the continuity with the classical tradition, politics etc. is strong, whereas
afterwards things change significantly. See for the whole discussion Herzog 38-44, Suerbaum XLVIXLVIII, and generally Herzog/Koselleck.
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matrology5), early/ancient Church history, history of early (or ancient) Christianity,
historical theology, history of theology or historical theology, post-classical studies,
Byzantine studies, early Christian studies, late antique studies, study of later Latin - and this
will not be a complete list.6 Hardly any other 'discipline' depends so much on the precise
definition of its objectives and on its institutional setting, both for what it is called and how
its method and line of investigation are determined (a conference on "Early Christian
Studies and the Academic Disciplines" at the Catholic University of America in
Washington in 2005 made this very clear again): 'patristics' is generally linked to
departments of theology predominantly interested in the history of early dogmatic and
general theological thought as developed by ecclesiastical writers, who are often called
'fathers' and given more or less canonical status. At the other end of the spectrum would be
a historical or cultural-sociological approach, often based in departments of history, or a
philological-literary approach, as in departments of Classics. It goes without saying that
overlaps in the approaches represented by individual scholars or institutions are generally
possible regardless of their formal affiliation. While this broad spectrum of institutional and
methodological possibilities is not necessarily a disadvantage and speaks for the
interdisciplinary richness of the subject, it has occasionally been regretted that these various
approaches do not sufficiently exchange and critically discuss the results of their respective
investigations.7
The relatively recent (trans)discipline of reception studies adopts as its conceptual
and critical framework the method of "reception theory", a method originally developed by
and used in literary studies (Literaturwissenschaft), concentrating on what readers do with
texts.8 Whereas reception aesthetics is predominantly interested in illuminating the
hermeneutic interaction of production and reception,9 reception history focuses on who
reads what and why,10 that is, has an interest in mechanisms of intellectual appropriation
throughout history.11 Thus, it initiated a new interest in the historical dimension and the
communicative aspects of a (literary) text.12 Relatively recently, cultural studies more
widely have adopted reception theory, as not only texts, but also film, drama, artefacts, and
other forms of cultural expression can be analysed by taking the recipient into account.13
Moreover, reception studies not only investigate a wide range of cultural processes but also
contribute to them, because historical modes of reception can also influence the further
production of texts and artefacts.
For our purposes it is sufficient to define reception theory as an approach to texts
that concerns itself first and foremost with historical actualisation(s) of a text by one or
more reader(s), be it by way of precise quotation, more or less precise paraphrase, or the
mere apostrophe of the author as authority, and be it for rather mundane doxographic
purposes, for political or other very specific concrete aims, or in wider interpretative
5 See Kadel passim and, for a concrete example, Burrus.
6 The same is true for other languages as well, for the German equivalents see Markschies in
Markschies/van Oort vii, for the Italian debate see Perrone in Markschies/van Oort 91 with n. 1.
7 See most recently Fürst 199. Markschies in Markschies/van Oort xi rightly sees in this dialogue a
chance for and no a threat to stimulating scholarly results.
8 See Eagleton; Segers.
9 Jauss (1982); Jauss (1992), which was later developed especially by American scholars into a
reader-response theory.
10 Grimm.
11 One example would be the sociolinguistic approach in Burke and Burke/Po-chia Hsia.
12 Heuermann 17-22, 34-40
13 See in particular Machor/Goldstein.
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contexts. Accordingly, reception studies do not primarily engage in textual interpretation.
Instead, by developing and using reception theory, they seek to understand textual
interpretations as they have been produced historically in different times by various readers
and analyse the process of producing interpretations rather than to provide them.14
Although this has of course consequences for how we look at and interpret texts ourselves,
it implies above all the acknowledgment of the fact that a text should not be confined to the
meanings that have historically been attributed to it.15
The New Testament itself depends strongly on the Old Testament as a hypotext
against which its own message gets historical grounding, authority and direction. Likewise,
New Testament scholarship relies heavily on reception, as the Bible only fulfils its mission
if others read it, make sense of its meaning and do something with it.16 The resulting
divergences in interpretative results have again to be seen as a phenomenon characteristic
of reception.17 Already in Antiquity itself various forms of reception were practiced.18 The
epoch of Late Antiquity, to a good deal overlapping with the historical period that forms the
field of patristics or early Christian studies and often accused of being second-rate, eclectic
and un-original, can more accurately be called a period for which the reception of the
earlier classical tradition is constitutive as a means of creating an identity for itself.19 Thus,
this epoch is a central 'bridge' or 'bottle-neck' in deciding which classical authors will
continue to be read and transmitted and which not. Ecclesiastical writers are part of this
process and a good deal of research has been done on this.20 With ecclesiastical writers as
objects of later reception themselves the situation is slightly different: this has been studied
at random, and unevenly. Our St Andrews project funded by the Leverhulme Trust21 on the
reception of Augustine of Hippo (354-430) from his death through to the year 2000 will try
to address this deficiency in an exemplary way. It will focus on Augustine solely as the
object, and not as the agent of reception. This project is necessarily multi- and
interdisciplinary, as, apart from theology, Augustine's impact can also be observed in
secular areas such as political theory, philosophy of history, psychology, semiotics,
epistemology, social ethics, anthropology and the literary imagination. He also plays a keyrole in post-modern and postcolonial discourses.
Moreover, the status of Augustine's iconicity is such that it allows us to use the
exploration of his enormous Nachleben to pursue tasks and demonstrate issues of a much
wider impact under the umbrella of the history of ideas, namely:
• De-theologizing research in a major late antique thinker.
• Emphasizing and further developing the interdisciplinary approach to an
14 Hardwick 4-11; 107-113.
15 Grimm 13.
16 See the useful and very clearly written book by Wischmeyer.
17 See Hartin/Petzer, Punt and Watson, and for the latter point in particular Gaither.
18 Hardwick 12-31.
19 Late Antiquity also important in constituting what we consider to be Classical literature and
thought, cf. Herzog § 500. It should also be mentioned in this context that reception does not equal
with unoriginality; on the contrary the intensive reception of older writings can often be at the
beginning of new developments; see Henri de Lubac’s famous statement that every new beginning
within the church is accompanied by harking back to the early ecclesiastical writers (‘resourcement
theologie’).
20 See e.g. the investigations by Freund, MacCormack and Müller.
21 See Pollmann/Lambert 165-83 and the website at http://www.st-and.ac.uk/classics/after-augustine.
Importantly, mediating factors in this process, like anthologies or specific editions, will elucidate
some of the conditions of successful reception.
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ecclesiastical writer who would not have called himself a theologian.
• Elaborating specific patterns, which will be partly different in various periods
and should also be of significance beyond the field of Augustinian studies, for a wider
academic audience.
• Asking the more general question of why such an (in our case: text-based)
authority is needed at all. What are the (psychological, social, cultural) functions of such
authorities and which political, intellectual or other events do trigger their creation? What
role do specific institutions like schools, universities, religious communities or the churches
play? How are they created and transferred outside their original culture? Under what kinds
of circumstances are they most intently celebrated, manipulated, distorted, or vilified?
What, formally speaking, are the modalities and strategies of (mis)quotation? What, if
anything, makes Augustine different from other icons? How important is historical distance
in such matters? How does the 'career' of such an individual authority enter into larger
patterns of continuity and change in the history of ideas?
Such a procedure affects first, but not only, the two disciplines that, apart from
history, are most closely involved in studying early Christian texts, viz. theology and
classics. It is characteristic of both these disciplines that they have to negotiate the tension
between having to preserve and interpret given texts of considerable age and impact and
linking these texts in a meaningful way to the present time. Therefore it is striking but
perhaps not entirely surprising that in the late 20th and early 21st century these two
disciplines face the same accusations of being outdated, old-fashioned, Eurocentric, and of
representing imperialistic values. This contrasts sharply with the historical fact that the texts
and issues dealt with by these disciplines continue to have an impact and to trigger
creativity in modern and post-modern thinking, even beyond the narrower confinements of
these disciplines.
In general, this is supported by the fact that antique and late antique authors
themselves had already a strong self-conscious awareness of the importance of appropriate
reception and the role of the reader for literature, as for instance especially a well known
line by Terentianus Maurus, a Latin grammarian probably from the end of the second
century AD, which is rarely quoted in its full version: 1286 pro captu lectoris habent sua
fata libelli ("Depending on the reception faculty of the reader books have their specific
fates"). Because of the rising importance of the Bible and obvious divergences of opinion
about its meaning between different Christian groups, in Late Antiquity the question of
reception was given new emphasis as a vital element of a produced text, be it the Bible or
other texts like creeds, dogmas, encyclicals, etc. This led not only to an extensive exegetical
productivity but also to differentiated reflections on the theoretical conditions and
framework of exegesis, that is, a systematic concept of hermeneutics, as particularly visible
in Augustine's De doctrina christiana.22
Among modern theorists themselves reception theory has been subjected to a
number of criticisms: it has been accused of introducing aspects of literary determinacy on
one level which it denies on another,23 of neglecting post-modern approaches as especially
represented by French and American avant-garde theorists,24 or, put differently, the critique
focuses on reception theory's implicit conservatism by being based on out-dated
metaphysical axioms, and on its dubious relativism because it allows incompatible
interpretive communities, and, in its poststructuralist versions, because of its a-historical
22 See Pollmann passim.
23 Holub 150, 155-6.
24 Holub153-4.
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character. However, these criticisms have not managed to invalidate the general usefulness
of investigating the history of a text's reception, but have rather helped to refine and further
develop it, for instance, by making scholars more critically aware of the relativity and
subjectivity ('ideology') of their own approach, and by opening it to new areas, including
women's and multicultural literature, popular culture, the ordinary reader, and the history of
the book.25 Thus follows that literary production and its reception are part of the history of
a people in general, and, more specifically, part of the history of ideas.26
Regarding the discipline of Classics there has been an awareness of its ever
present and ever changing legacy through the centuries for some time. More recent
investigations have attempted to integrate theoretical concepts, also with the aim to expose
the ideological or other presuppositions which influenced the reception or understanding of
the classical past.27 In the case of early Christian studies this means not only to use an
approach which is entirely appropriate because of the historical development and
theoretical self-awareness of its very subject-matter, but will also help to refine both our
perception of the ecclesiastical writer in question (in our case: Augustine), and contribute to
an improved understanding of the (often not outspoken) values and predilections of the
periods, areas and disciplines in which the reception has taken place. Jim O'Donnell is his
presidential address to the American Philological Association said that it was the task of
late antique studies to find out why the old story of the Roman Empire did not work
anymore.28 It is the task of reception studies to find out why we, nevertheless, still deal with
these concepts and authors.
II A Concrete Example as Illustration
In our next part, let us look at a concrete case study, viz. the reception of
Augustine in J. Gaarder's Vita Brevis. A Letter to St Augustine. A Love Story, which
appeared in the original Norwegian in 1996 and was translated into English (on which my
remarks are based) in 1997. J. Gaarder (*1952), a former teacher of philosophy, gained
worldwide fame through his novel Sophie's World. A Novel about the History of Philosophy
(Norwegian original 1991). Gaarder's novel about Augustine was inspired by Peter Brown's
book The Body and Society (1988)29 tells how an old Latin manuscript comes to light in an
Argentine flea market, appearing to be a letter to (St) Augustine from the woman he
renounced in favour of chastity. From the historical sources we do not know her name, but
Gaarder calls her Floria: highly educated, passionate and compassionate, she delivers a
highly personal commentary on the Confessions.
Already the novel's outlay is unusual: after a brief prologue in italics (3-8), in
which the finding and purchasing of the manuscript by the author are described, there
follows the translation of Floria's letter, presented on the odd pages, with comments and
references especially taken from the Confessions, placed on the even pages opposite to
where they are quoted or indirectly referred to in the letter. My counting of these references
led to the result that the Confessions are referred to 69 times and De bono coniugali ("On
25 Machor/Goldstein 319-23.
26 This has already been stipulated in the seminal article by Heinze; see also Schmidt (2000) 100-1.
27 For a reflection on the relationship between reception theory and Classics see Schmidt (2000) 8596 and Schmidt (2000) 97-102; Schmitz; Martindale. For specific instances of reception see e.g.
Wehrli et al.; Kallendorf; Hardwick/Stray.
28 O’Donnell, especially 213.
29 Hübner 159 with n. 138.
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the Good of Marriage") once. Furthermore the Bible is quoted several times (mostly from
the New Testament), Cicero is referred to six times, Horace three times, and once
mentioned are Juvenal, Seneca, Terence, Sophocles, Vergil's Aeneid, and other pagan
authors. Like the prologue, the references and linguistic or historical annotations introduce
a dimension of realism meant to enhance the feeling of authenticity of this 'document'.
We will now examine Gaarder's technique of quoting and using the Confessions
(and other sources) by looking at a particularly crucial passage in the book, Chapter VI (pp.
87-95), where Floria recounts how Augustine met bishop Ambrose, was troubled by the
prospect of a Christian life in celibacy and was finally persuaded to get engaged to a
suitable young woman, which meant having to get rid of Floria. In this context mostly
passages from Confessions 6 are quoted literally (and in a correct translation). Throughout,
Floria's comments on those passages make the focus of her criticism clear: she exposes
Augustine's problematic assumption that living without a woman and his soul's salvation
through Christianity were inextricably linked. Secondly she attacks Augustine's sweeping
generalization that celibacy was identical with the forgoing of sexual intercourse, instead of
highlighting the personal and affectionate side of a heterosexual relationship which is then
also at stake. Floria sets up her attack in two ways: first by way of degeneralizing a literal
quote by Augustine (p. 91): after "For I thought I would be far too unhappy if I had to go
without a woman's embrace" (taken literally from Conf. 6.11.20) she adds "It was my
embrace you could not do without, Aurel, that was something we two talked of many times.
Couldn't you write it? Ah, well, one must be cautious about naming names." Not only does
Floria emphasize here, as otherwise, that she was not merely a sexual, but also an
intellectual partner to Augustine, but reaffirms her education by alluding with the proverb
"One must be careful with naming names" to Cicero's speech to Roscius.
Secondly, the point that marriage does not only consist of sex but also of affection
and companionship is made by quoting Augustine against himself, at Conf. 6.12.22
"Neither of us [i.e. neither Augustine nor his friend Alypius] was especially attracted to
what makes marriage into something beautiful, the task of creating a good home and
bringing up children. The chief concern was that I was accustomed to satisfying my
insatiable sexual desire, which kept me captive and plagued me violently." She then
unmasks this even more by pointing out their own family situation, with their child
Adeodatus, and Augustine's not simply sexual commitment to Floria which he would have
to give up if he married someone else: "What in reality plagued you was that a marriage
(…) would entail your betrayal of me. For were we not twin souls30 (…)?" Again she
emphasizes that their relationship was much more than simply physical and accuses
Augustine of anonymizing and reducing their relationship to a purely carnal one for his
specific line of argument. This is further backed up by Gaarder's note 87 (p. 91) in this
context where he refers to the changed attitude of the old Augustine who in a well-known
passage from De bono coniugali 5 claims that dismissing one's concubine in order to marry
another, more suitable woman, was to commit adultery.
But despite all this close reading there is in Gaarder's epistolary novel a strong
undercurrent suffusing Augustine's story with what one could call a modern notion of
romantic heterosexual love, which puts Platonic ideals back into an affectionate erotic
relationship with sensual aspects. This becomes clear when Floria uses a romantic topos (p.
89-90, similarly at p. 81): "you who once bent over me to smell my hair when we had

30 This thought or topos is at least as old as the craving of two souls for unity expressed in
Aristophanes’ speech in Plato, Symposion 189C-193D. Similarly expressed on pp. 81 and 137-9.
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walked over the River Arno together".31 This line of thinking leads then to a very unAugustinian conclusion or complaint (p. 93) "I was betrayed by my own spouse [i.e.
Augustine] for the sake of heavenly love! That is how it was, Aurel, that is exactly how it
was!" Augustine himself would not have put it that way. He would admit (as in De bono
coniugali 5) that he betrayed Floria by committing himself to his new fiancée, but as
becomes clear from his theological tenets it was more his mother (and his consenting in a
state of weakness and uncertainty) who linked baptism (i.e. Christianity) to a suitable, i.e.
career-friendly marriage instead of celibacy.32 So if at all, Floria was rather betrayed for the
sake of love for earthly, material success in society. Significantly, in De bono coniugali
Augustine does not say anything about whether it was alright to leave one's concubine or
indeed wife in order to become a celibate monk or priest (rather than living together 'as
brother and sister').
Harking back several times to the title and leitmotif of the novel, vita brevis, Floria
plays off the brevity of life against an ascetic ideal that looks too much towards the
hereafter which may not even exist: pp. 105-7 "Life is short, it is all too short. But perhaps
it is here and now that we live, and only here and now").33 Floria interprets Augustine's
advocacy of sexual asceticism as a deformed denial of his affection and love for her (p.
115-17), in modern psychological parlour as a replacement activity. She accuses Augustine
of putting an entirely subjective morality on an absolute, divine pedestal: (pp. 131-3) "As
imperial rhetor you should at least have discussed the possibility of there being an eternal
life for individual souls, but that the grounds of judgment are different from those you
yourself almost take for granted. For instance, I believe it is not necessarily a greater sin to
engage in physical love with the woman in one's life than it is to separate that same woman
from her only son."
III Conclusions
Looking at our sample text by Gaarder, it has to be emphasized that he offers a
knowledgeable and sensitive reading of a crucial aspect of Augustine's Confessions, namely
the price Augustine felt he had to pay by converting to Christianity properly. Gaarder uses
mostly literal quotations from his sources, which are correctly translated into English.
Characteristic is a cento-like assembling of various pieces of text that are not necessarily so
closely related in the original. Thus Gaarder achieves often a more poignant reading
highlighting a specific aspect of Augustine's thought. Alternatively, he plays off various
31 But Floria will not commit ‘romantic’ suicide in the end, thus shunning her model Dido (p. 95),
the legendary Queen of Carthage, who at the end of Vergil’s Aeneis Book IV, kills herself after the
departure of her lover Aeneas. In this respect, Floria is more like Augustine’s mother Monica who,
when he son leaves Africa for Rome, laments like Dido but then decides to follow him (cf. especially
Conf. 5.8.15).
32 It is perhaps important in this context to emphasize that for the sake of simplicity I just paraphrase
Augustine’s line of story as he presents it in the Confessions. This not withstanding the fact that the
Confessions are a highly elaborate artefact whose autobiographical credibility has to be handled with
the utmost care.
33 Augustine uses the phrase vita brevis in Conf. 3.7.13 homines autem, quorum vita super terram
brevis est. On p. 131 where the topos reoccurs, see further below, and cf. also p. 159. It is perfectly
clear where the pros and cons lie: if someone has a rotten life and does not see what one can do about
it, the concept of a life after death is comforting and encouraging. If one has quite a good life or
indeed if actions can or even ought to be taken to improve matters, then the vision of a life to come
can be oppressive (or ‘life-denying’).
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Augustinian passages which were originally not meant to stand side by side, or comments
on such extracts through Floria in order to revaluate critically Augustine's concept of love
and salvation. Gaarder intends to 'correct' Augustine's notion of pure love by emphasizing
the positive or even divine aspects of 'romantic' or sensual love, but by doing so he loses
sight of other important and timeless dimensions of Augustine's concept of universal
Christian love. This has not only been noticed in scholarship,34 but also triggered a literary
response in Latin (!) by Mechtild Hofmann, in her Unvergängliches Leben. Augustinus
antwortet Floria ("Imperishable Life. Augustine answers Floria"). To put it succinctly:
Gaarder's novel successfully attacks Augustine's Confessions on the biographical-pragmatic
level, but unsuccessfully on the theological-theoretical level. But then, this is again a
question of reception - whence Floria rightly says (p. 159): "It is the theologians I fear."

34 Hübner 162, whom I also owe the reference to Hofmann’s book.
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Карла Полман
КАКО РАДИТИ СА АВГУСТИНОМ
ПАТРИСТИКА И ТЕОРИЈА РЕЦЕПЦИЈЕ
У свом првом делу рад се бави теоријским претпоставкама за истраживање
утицаја или пријема (рецепције) Августина у каснијим временима. То укључује
сагледавање природе патристике као дисциплине, као и развој одређења појма
рецепције или рецептивне теорије. У другом делу рада се демонстрира сам метод
истраживања на конкретним примеру романа Јустејна Гордера (Jostein Gaarder), Vita
Brevis. Писмо Флорије Емилије Аурелију Аугустину) (норвешки оригина 1996; превод
на енглески Лондон 1997; превод на српски Београд 2005).
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ПОГЛЕД КЪМ БОГОСЛОВИЕТО НА ВОЛЯТА
У СВ. МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК
(Екзистенциалното значение на богословието на
волята за антропологията и етиката)
Апстракт: Учението за волята в богословието на св. Максим Изповедник
има важно екзистенциално значение за онтологията на личността и за етиката.
Първата крачка е въвеждането на волята в сърцевината на човешкото
съществуване (т. е. в онтологията) и разбирането на волята като екзистенциално
движение на природата към нейния есхатологичен телос, което означава, че волята
има конститутивно значение за есхатологичната онтология. Последицата от този
подход е отхвърлянето на всеки опит за "монофизитско" умаляване на природата и
на природната воля.
В рамките на своята антимонотелитска христология и антропология св.
Максим Изповедник обосновава същностното различие между природна и гномична
воля - различие, което е аналогично на различието между логос на природата и
тропос на съществуването - и подчертава неговото важно екзистенциално
значение за отъждествяването на личността с ипостасния начин на съществуване.
Гномичната воля е личното свободно (= самовластно) движение и начин на
осъществяване на волята; то се отнася към равнището на ипостасния живот и
потвърждава антропологичната истина за личностно-ипостасния начин на
съществуване; оттук и неговото ключово значение за аскетическата онтология на
личността. От друга страна природната воля потвърждава реалността на
човешката природа в събитието на обожението в Христос чрез благодатта на
Светия Дух и е важен богословски аргумент срещу всяка форма на монофизитска
"духовност".
Богословието на волята позволява на св. Максим да отвори нова
перспектива в разбирането на добродетелта - добродетелта е лично гномично
движение и екзистенциално постижение на живота според логоса на битието; тя
се отнася към тропоса на съществуване на човешката природа и проявява
автентичния живот в Христос. Това отваря нов онтологичен хоризонт на
етиката, като й позволява да прояви истината за личността, където
добродетелта съществува заради истината в Христос чрез благодатта на Светия
Дух. Най-дълбоката основа на тази онтологична етика е истината, че
добродетелта е лично гномично движение, което въвежда личността в
евхаристийното църковно тяло на Христос (= еклисиологична етика) и открива
съдържанието на живота като събитие на общението с Христос и ближния.
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Ключови думи: воля, есхатологична онтология, природна и гномична воля,
логос на природата и тропос на съществуването, ипостасно-личностен начин на
съществуване, синергия, онтологична етика, добродетел заради истината,
еклисиологична етика.
Учението за волята на св. Максим Изповедник е предмет на редица
задълбочени изследвания и това е напълно разбираемо, защото по своята същност то
е своеобразен "ключ" за разбирането на неговата христология, антропология и
аскетика. Настоящият текст обаче не трябва да се приема като поредното
представяне на това богословско учение, а по-скоро като опит за осмисляне на темата
от гледна точка на нейните екзистенциални последици за богословието на личността
и като възможност за богословско обосноваване на онтологичния хоризонт на
етиката. Затова и нашето внимание тук ще се съсредоточи в няколко основни аспекта
от богословското учение на св. Максим за волята, които могат да помогнат за
доизграждането на перспективата, в която богословието трябва да поставя тези
актуални проблеми. Смятам, че е достатъчно да откроим три съществени момента от
богословието на волята, които да помогнат за решаването на тази задача: 1) да
проследим начина, по който св. Максим "въвежда" волята в пространството на
онтологията и я отнася към най-дълбокия екзистенциален стремеж на човека за
осъществяване на есхатологичната му цел; 2) да се анализира различието между
природната и гномичната воля в две основни посоки - потвърждаване реалността на
цялата човешка природа в благодатното събитие на обожението в Христос и
конститутивното значение на волята за събитието на личността и 3) да се открие
начина, по който волята превръща добродетелта в опитна проява на личностния
начин на съществуване в Христос. Със сигурност това начинание остава непосилна
задача, но въпреки това то е голямо богословско предизвикателство и всяко усилие в
тази посока може да бъде полезно за преоткриване на неизчерпаемото богатство в
богословието на св. Максим.
1. "Въвеждането" на волята в онтологията
В светоотеческото богословско предание след св. Максим Изповедник
темата за самовластието и волята на човека получава "нов" смисъл в сравнение с
античната етика (която по правило игнорира волята) и до голяма степен определя
онтологичния хоризонт на християнската антропология и етика. В традицията на
елинската философия могат да се открият различни дискусии около проблема за
волята (особено в аристотелевата и стоическата традиции)1, но в нея терминът воля
на практика не присъства2 с конкретно онтологично и антропологично съдържание.
1 Особено полезна за нашето изследване е рефлексията на тази проблематика в коментарите на
Немезий Емески в неговата книга За природата на човека (С., 2003). По-подробно вж. гл. ХVІІ
(с. 93-94), гл. ХХVІІ (с. 112-113), гл. ХХХІІІ (с. 125-127), гл. ХХХVІІ (с. 136-135), гл. ХХХІХ
(с. 142-144).
2 Терминът се употребява от Плотин в неговото общоприето значение, но той не е положил
усилие да разработи някакво систематично определение за волята. В античността думата воля
или жлание се използва главно от поетите и от светските писатели. В Илиада и Одисея Омир
използва глагола "θέλειν" около 300 пъти във връзка със спонтанните или неразумни прояви на
гнева (èõìüò). В епохата на Омир съответния глагол е свързан със спонтанните и неразумни
действия на гнева (èõìüò), докато философската употреба на термина "желая" се отнася към
разумността.
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Още в V век откриваме едно много важно свидетелство на бл. Диадох Фотикийски за
"новия" контекст, в който християнската мисъл поставя волята: "Самовластието
(áôåîïýóéïò) е разумно желание на душата, която с готовност се устремява към
всичко, което (си) желае".3 Според о. Николаос Лудовикос този текст е много важен,
защото показва начина на употреба на волята в аскетическото предание преди св.
Максим: "Става дума - пише той - за една употреба, бих казал отново
психологическа, с ясно отнасяне към античната психология; освен това то
(желанието) е нетехнически термин, общо понятие, което се използва, за да обясни
един друг термин, който се разглежда като наистина важен - самовластието
(áôåîïýóéïò)".4 В случая бл. Дидох следва едно традиционно християнско виждане
и според о. Борис Брайович той свързва органично волята с етиката и "едновременно
с това за пръв път въвежда волята в онтологията, като чрез нея формира една
есхатологична онтология".5 Според това разбиране съществуването и животът на
човека в настоящето се подхранват и осмислят във връзка с неговото есхатологично
предназначение - факт, който превръща самовластието в онтологична основа и
непосредствена проява на човешката богообразност и придава на волята конкретно
онтологично-антропологично съдържане. Понятието воля обаче получава дълбокото
си онтологично съдържание в контекста на христологията и антропологията на св.
Максим Изповедник6 и затова неговото учение за волята може да се разглежда като
своеобразна "мярка" и "критерий" за интерпретацията на тази тема в рамките на
цялата светоотеческа антропология и етика.7

3 "Áὐôåîïõóéόôçò ἐóôé øõ÷ῆò ëïãéêῆò èέëçóéò ἑôïίìùò êéíïõìέíç åἰò ὅðåñ ἂí êáὶ èέëïé" бл. Диадох Фотикийски, Гностически глави 5. Св. Максим повтаря почти буквално това
определение на бл. Диадох в Богословски и полемически глави 28 и се позовава на него в
Диспут с Пир (PG 91, 301). В светоотеческото богословие самовластието (áôåîïýóéïò) се
схваща като лично нравствено свойство (räéüôçò) на човека, което е същностна проява на
неговата онтология по образ: Бог влага в тварните същества "архетипите", чрез които те могат
да проявят един съзнателен и уникален начин на живот чрез своето самовластие.
Самовластието е дар Божий и е преимуществено нравствена категория, която определя
цялостния начин на съществуване и живот. Срв. Μπραιοβιτς, Μπ. Αρετολογία και μεταφυσική.
Οντολογικές προυποθέσεις της διδασκαλίας περί της αρετής στων ασκετικών συγγραφέων της
πρώτης βυζαντινής περίοδου. (докторат в ръкопис), ¢èÞíá, 2000, σ. 137.
4 Ëïõäïâßêïõ, Í. Ç êëåéóôÞ ðíåõìáôéêüôçôá êáp ôï íüçìá ôïõ åáõôïõ, . 188.
Следователно тук се сблъскваме с един парадоксален факт, защото думата (èÝëçóéò) (желание)
не е традиционна за философския речник.
5 Вж. Μπραιοβιτς, Μπ. Αρετολογία και μεταφυσική..., σ. 138. Онтологичното съдържание на
волята и самовластието подчертават динамичното измерение на човешкото съществуване като постоянно "осъществяване съгласно есхатологичната цел на творението - и заедно с това
то обосновава богословски онтологичната функционалност на етиката: самовластното
постигане на добродетелта открива есхатологичната истина за човека.
6 По-подробно вж. Хаjнцер, Ф. Примjедбе уз поjам воље Максима Исповjедника// ΑΡΧΗ ΚΑΙ
ΤΕΛΟΣ (Аспекти философске и теолошке мисли Максима Исповjедника). Никшић, 2006, с.
387-397. По-подробно вж. Ëïõäïâßêïõ, Í. Ç êëåéóôÞ ðíåõìáôéêüôçôá êáp ôï íüçìá ôïõ
åáõôïõ, σ. 187 и сл.; Мајендорф, J. Христос у источно-хришћанској мисли. Хиландар, 1994, с.
143 и сл. Според традиционния възглед св. Максим Изповедник и преди него Немезий (вж бел.
1) просто следват класическата философска традиция, но трябва да се признае, че св. Максим
до голяма степен коригира античната мисъл.
7 Пример за това е христологичната антропология на св. Николай Кавасила. По-подробно вж.
Nellas, P. Deification in Christ. SVS Press, NY, 1984, рр. 135-140.
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Св. Максим Изповедник изоставя традиционната философска (и
богословска) терминология8 и разглежда проблема за волята в рамките на своята
богословска онтология. Според о. Николаос Лудовикос неговият принос се състои в
смелото му решение да използва един поетичен и популярен термин - èÝëçóéò,
èÝëçìá (= желание, воля) и чрез него да изрази "едно метафилософско или по-скоро
свръхфилософско начинание - въвеждането за пръв път на волята в онтологията".9
Това решение не е продукт на някаква абстрактно-философска спекулация, а е плод
на опитното и екзистенциално познание за човека, което вижда във волята
всеобхватното лично и непосредствено желание за "отварянето" на човешкото
съществуване към неговата есхатологична пълнота, открита в Христос чрез
действието на Светия Дух.10 Разбирането на св. отец за волята не се ограничава до
аристотелевото понятие за произволение (ðñïáßñåóéò)11 (което има главно
психологически и нравствен смисъл), а свързва волята с екзистенциалния стремеж, с
разумното жизнено желание12 на човека да осъществи своето съществуване по образ
до есхатологичната му пълнота по подобие.13
Създаването на човека по образ Божий14 означава, че той притежава
свободен съзнателен живот, който се определя от "самовластното движение"
(áôåîïýóéïò κίνησις), т. е. от човешката воля.15 Св. Максим определя волята
(èÝëçìá) или желанието (èÝëçóç) като природно движение или сила, която желае
същностното единство на всички свойства на природата и прави възможно нейното
съществуване.16 Природата иска или желае пълнотата на своето съществуване, т. е.
логоса на своето съществуване по образ, което означава, че волята е "израз на живота
8 Конкретният повод е полемиката на св. Максим срещу монотелиството, която го подтиква да
обоснове богословски и философски проблема за волята като изхожда от христологията и
преминава в антропологията. Подробна аргументация на тази проблематика ни открива
неговото съчинение Диспут с Пир. Важно е да се подчертае, че мотивацията му е преди всичко
сотириологична. Стинберг, М. Христова слободна воља по Максиму Исповеднику:
Сотириолошка необходност реципрочности// ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ, с. 407-411.
9 Ëïõäïâßêïõ, Í. Ç êëåéóôÞ ðíåõìáôéêüôçôá êáp ôï íüçìá ôïõ åáõôïõ, ó. 188.
10 Тази идея е ключова за всички антропологични размисли в изследването на о. Н.
Лудовикос, вж. Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá. ¢èÞíá, 1992.
11 Аристотел разбира произволението (ðñïáßñåóéò) като свободно разумно (= метафизично)
привличане към обекта, т. е. желание и воля. Вж. Никомахова етика VІ, 113b 5.
12 Вж. св. Максим Изповедник, Писмо до Марин (PG 91, 13 А). Разбира се, тук става въпрос за
т. нар. природна воля (èÝëçìá öõóéêüí). Св. Максим е трябвало не просто да преодолява
изкушенията на психологията, както това става у Аристотел с подчиняването на
произволението (ðñïáßñåóéò) на разума и така да отъждестви волята с влечението или
желанието, които са неразумни. Според Аристотел "произволението е след разума и
разсъдъка" - Никомахова етика ІV, 4, 1112 А и 1142β 1; За душата 433α 24 и св. Максим
Изповедник, Писмо до Марин (PG 91, 21 D - 24 А).
13 Вж. св. Максим Изповедник, Ambigua 7 (PG 91, 1084 D).
14 По-подробно вж. Βλετση, Αθ. Το προπατορικο αμαρτημα (στη θεολογια Μαξιμου του
Ομολογητου). Θεσσ., 1995, σσ. 112-126.
15 Вж. св. Максим Изповедник, Богословски и полемически глави (PG 91, 301 АС). За начина,
по който св. Максим определя самовластието вж. пак там (PG 91, 16 В и D; 17 СD). Поподробно вж. Sherwood, P. St. Maximus the Confessor. The ascetic life. The four centuries on
Charity. West-Minster, Maryland. The Newman Press, London Longmans, 1955, р. 55.
16 Тази естествена сила прави свойствата на природата непоробени (Bäïýëùôïí) и
безпрепятствени (Bêþëõôïí). Вж. св. Максим Изповедник, Богословски и полемически глави
(PG 91, 12 С).
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на същността, на движението към осъществяване и постигане пълнотата на този
живот".17 Доколкото св. Максим отнася волята към самата структура на битието, към
осъществяването на логоса на природата в неговото есхатологично предназначение,
тя се превръща в конститутивен елемент на личностния (= ипостасния) начин на
съществуване по подобие на Христос.
Въвеждането на волята в пространството на онтологията е резултат от факта,
че св. Максим Изповедник отнася разумното волево начало у човека към найдълбокия жизнен и екзистенциален динамизъм на човешкото съществуване, което
придава есхатологично измерение на самата онтология, т. е. формира една
есхатологична онтология "в противоположност на всяка протологична философска
онтология".18 Волята се отнася към динамичното осъществяване на природата; тя
поддържа живота и движението на разумните същества в една посока19 и насочва
природната енергия на творенията към пълнотата на тяхното съществуване, т. е. към
вечното благобитие.20 Въвеждането на волята в онтологията конституира
онтологията на свободата21 като основа на личностния начин на съществуване и
показва, че битието или природата не е някаква "даденост" (онтична), а непрестанно
се осъществява и оцелостява като жива богоподобна личност-ипостас в съгласие със
своето есхатологично предназначение - благодатното уподобяване и обожение в
Христос.22 Екзистенциалното значение на волята помага на православното
богословие да осмисли по-цялостно динамично-есхатологичното измерение на
човешкото съществуване и да освободи богословието на личността от
монофизитското "умаляване" или "подценяване" на природата. Връзката на волята с
есхатологичната онтология позволява на богословието да свърже по органичен начин
онтологията и етиката и да освободи етиката от всеки оригенистки (винаги неесхатологичен!) тип "духовност"23: самовластието придава на човешките действия
нравствена ценност, а чрез своята воля човешкото битие се стреми към
есхатологичното оцелостяване и съвършенство на своята природа, т. е. прави битието
есхатологично.24 Изходната точка за правилното разбиране на онтологично17 Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, σ. 223. Според св. Максим в логоса е
вкоренено "почитането на божествения образ (т. е. на човешката богообразност), който
увещава душата да се преобрази според свободната воля към божественото подобие" Тълкувание на Господнята молитва "Отче наш", PG 90, 904).
18 Ëïõäïâßêïõ, Í. Ç êëåéóôÞ ðíåõìáôéêüôçôá êáp ôï íüçìá ôïõ åáõôïõ, . 190.
19 За учението на отците неизменяемостта е свойство на Бога като нетварно Битие, в
противоположност на изменяемостта на творенията. Всички творения са изменчиви и се
намират в едно динамично състояние на постоянно преобразяване. Поради своята изменчивост
и самовластно движение всяко творение (което по природа е добро) може да се отвърне от този
път на възхождане и да отпадне в унищожително изопачаване. Вж. Ματσούκας, Ν. Ιστορία της
Βυζαντινής Φιλοσοφίας. Θεσσ., σσ. 241-242.
20 Вж. св. Максим Изповедник, Диспут с Пир (PG 91, 298). Вж. също Мајендорф, J. Христос у
источно-хришћанској мисли, с. 161-163.
21 Тук се открива един важен аргумент в традиционната богословска теза, че свободата не е
психологическият или нравственият избор между доброто и злото, а се отнася към самия
начин на съществуване и следователно има онтологичен характер.
22 Вж. св. Максим Изповедник, Мистагогия 24 (PG 91, 704).
23 Онтологията на волята може да бъде "ключ" за правилното разбиране на исихазма отвъд
крипто-оригенистките тенденции на някои съвременни интерпретатори.
24 Ìðåíάêç, Ë. Âõæáíôéíή öéëïóïöίá: Êáôάöáóç ôçò åëåõèåñίáò ôïõ áíèñώðïõ
(Áõôåîïύóéïí) êáé áíáãùãή ôçò áíáãêáéόôçôáò óôç âïύëçóç êáé äύíáìç ôïõ Èåïύ (èåίá
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екзистенциалното значение на волята за антропологията и етиката е различието,
което св. Максим прави между природна и гномична воля.
2. Екзистенциалното значение на различието между природна и гномична воля
За св. Максим Изповедник "въвеждането" на волята в онтологията е
свързано непосредствено с различието между природна и гномична воля, което от
своя страна се отнася към ключовото за онтологията на личността различие между
логос на природата (λüγος φýσεως) и тропос на съществуването (ôñüðïò
õðÜñîåùò).25 Това позволява на св. отец да схване природната воля (θÝλημα φυσικüν)
като свойство или качество на природата, чрез което тя изразява своята динамика и
едновременно с това да отнесе гномичната воля (èÝëçìá ãíùìéê{í) към различието
и другостта, към начина и личностната употреба на волята и енергията.26
Гномичната воля е личностна (= ипостасна) употреба и проява на природната воля27
и следователно се отнася към равнището на ипостасния живот, т. е. към събитието на
личността.28 Гномичната воля е свободното самовластно осъществяване на
Ðñόíïéá). Áèήíá, Åëëçíéêή Áíèñùðéóôéêή Åôáéñåίá, 1984, σσ. 164-170.
25 Св. Максим заимства двойката понятия логос на природата и тропос на съществуването,
за да опише двата аспекта на битието - το κατ’ ουσίαν λόγου и το κατ’ υπάρξιν τρόπου - в
триадологичен смисъл. Вж. Тълкувание на Господнята молитвата "Отче наш" (PG 90, 892 D 893 А). Пренасянето на тази двойка понятия към тварното битие му позволява да покаже, че
логосът на природата остава устойчив, но нейния начин (= тропос) на съществуване може да
се променя съгласно самовластния избор на личността. Вж. св. Максим Изповедник, Ambigua
(PG 91, 1341 D). Митр. Йоан Зизиулас ясно показва как разликата между логос на природата и
тропос на съществуването в мисълта на св. Максим обосновава онтологически истината за
личността като ипостасна другост. По-подробно вж. Zizioulas, J. Communion and Otherness
(Further Studies in Personhood and the Church). New Work, 2006, pp. 63-68. Тази онтологичноантропологична истина може да открие нови хоризонти пред съвременната философска мисъл,
съсредоточена в проблема за личността и междуличностното отношение с другия.
26 Подробно изложение на учението на св. Максим за гномичната воля вж. у Βλετση, Αθ. Το
προπατορικο αμαρτημα..., σσ. 201-210. Св. Максим аргументира това учение в контекста на
христологията: Христос приема човешката природна воля, която е включена в "ипостасното"
приемане на човешката природа, но тази природна воля не е едновременно и гномична, така че
възможността за "гномичен грях" напълно се изключва. Вж. св. Максим Изповедник, Въпроси
и отговори към Таласий (PG 90, 405 С). Тук виждаме антропологичните последици от
Халкидонския догмат, според който двете воли или енергии в Христос са съединени неслитно,
неизменно, неразделно и неразлъчно, а това означава, че поради "ипостасното единство"
човешката природна воля се проявява като съвършена само чрез богочовешката ипостас на
Христос.
27 Относно различието между природната и гномичната воля св. Максим пише: "Не е едно и
също да желаеш и как желаеш, както не е едно и също да виждаш и как виждаш. Волята,
както и зрението съществуват по природа у нас и са присъщи на всички, които имат природа и
произход еднакви на нашите. От друга страна това как желаеш, както и това как виждаш, т. е.
да желаеш да се разходиш или да не желаеш да се разходиш, или да гледаш надясно или
наляво, или според предпочитанието си, или за да наблюдаваш и откриваш причините на
нещата, представлява начинът на използване на волята и зрението, който е свойствен
единствено за използващия и го отличава от останалите с известните на всички ни разлики" св. Максим Изповедник, Диспут с Пир (PG 91, 282 D - 293 А).
28 Според св. Максим "това, което е разумно по природа, притежава природната способност на
съзнателното желание, която именно се нарича воля на разумната душа... Следователно
природните способности на надарените с разум същества не са подчинени на необходимостта

48

"логосността" на природната воля29 и придава личностно (= ипостасно) измерение на
екзистенциалното движение на логоса на природата30 към неговата есхатологична
цел - пълнотата на съществуването и живота по подобие.31 Природната воля се
формира като движение на конкретната личност чрез самовластното гномично
движение (което поражда произволението /ðñïáßñåóéò//)32, което вече превръща
волята в конститутивен фактор за формиране на личностния (= ипостасния) начин на
съществуване. Това показва, че св. Максим по никакъв начин не предполага два
онтологични "центъра" в човешкото съществуване33, а подчертава динамичния начин
на осъществяване на природата като личностно-ипостасен начин на съществуване,
проявяващ есхатологичната пълнота на съществуването и живота по подобие на
Христос. Затова св. отец подчертава, че сътвореният по образ и подобие Божии (т. е.
на Христос) човек има по природа дара на свободата34 и в естественото си
и принудата" - Диспут с Пир (PG 91, 293 ВСD). На друго място св. отец пише: "На разумния по
природа е присъщо самовластно движение" (пак там 301). Вж. Мајендорф, J. Христос у
источно-хришћанској мисли, с. 145. По този повод Атанасеос Влецис пише: "Начинът на
изразяване на природната воля характеризира това, което наричаме гноми, за да отличи
личностното приемане на природния дар в човека и по този начин става характеристика на
нашата ипостас" - Âëåôóç, Áè. Ôï ðñïðáôïñéêï áìáñôçìá..., σ. 201. В контекста на
христологичната аргументация на св. Максим трябва да отбележим, че "цялата дилема на
моноенергитството или монотелитството се състои във въпроса дали енергията произлиза
от природата или от ипостаста. Като носели остатъци от монофизитството, последователите на
моноенергитството са смятали, че ако природата на Божеството се свързва и се определя от
някаква необходимост, тогава личността или ипостаста в нея е единственото измерение на
свободното движение и живот. Затова според св. Максим Изповедник онова, което е
природно, то е и определено - Диспут с Пир (PG 91, 293 В)" - Jагазоглу, С. Пролегомена за
теологиjу о нествореним енергиjама (студиjа о Св. Григориjу Палами). Србиње, 1995, с. 59. Св.
Максим ясно подчертава, че в Христос има две природни воли, но само една гномична воля.
Вж. св. Максим Изповедник, Диспут с Пир (PG 91, 289 В).
29 Вж. св. Максим Изповедник (PG 91, 80 АВ).
30 Чрез действието на личното гномично движение този логос става "природен и божествен
закон (νьμος φυσικ{ς καp θεqος)" - св. Максим Изповедник, Тълкувание на Господнята молитва
"Отче наш" (PG 90, 901 D).
31 Според о. Николаос Лудовикос в случая не може да става дума за "някакъв
екзистенциализъм, който разделя природата от съществуването", защото тварната разумна
природа притежава "волята като характеристика на своето битие, т. е. волята конституира
съществуването на природата, като есхатологично ставане на общението с нетварното" Ëïõäïâßêïõ, Í. Ç êëåéóôÞ ðíåõìáôéêüôçôá êáp ôï íüçìá ôïõ åáõôïõ, . 193, 194.
32 Св. Максим определя това ãíþìç като "ñåîéò TíäéÜèåôïò ô™í Tö< ^ìqí, Tî mò ^
ðñïáßñåóéò (вътрешен стремеж в нас, от който произхожда и произволението)" - Богословски и
полемически глави (PG 91, 17 С). Доколкото предшества волята, гномичното движение е âïõë[
(желание, намерение) и êñßóç (отсъждане, оценка). Вж. Богословски и полемически глави (PG
91, 13 А, 16 С, 17 С).
33 Богословието на св. Максим не допуска въвеждането на онтологична дихотомия между
личност и природа, а оттам и онтологично разделение между природния и гномичния аспект в
единното човешко съществуване. Гномичното самовластно движение се отнася към
личностно-ипостасната употреба на природната воля така, както личността (= ипостас) е
динамично личностно осъществяване (= о-личностяване) на самата природа.
34 Св. Максим ясно свързва идеята за волята и самовластието със сътворяването на човека по
образ Божий: "Ако човекът - пише той - е образ на божествената природа и ако божествената
природа е самовластна (áôåîïýóéïò), тогава такъв е и образът" - Диспут с Пир (PG 91, 324
D).
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състояние неговата природна воля е била насочена единствено35 към осъществяване
на логоса на съществуването (ëüãïò ôï‡ åxíáé), за да достигне до благобитието
(ëüãïò ôï‡ å åxíáé) - личното диалогично общение с Бога.
За св. Максим Изповедник различието между природната и гномичната воля
в човека има екзистенциално значение за човешкото съществуване, защото само
гномичната воля може да осъществи естествената склонност на природната воля
като "самопроизволен порив и движение (}ñì[í êáp êßíçóéí áèáßñåôïí)".36
Самовластното гномично движение формира начина, по който волята иска или
желае, начина на осъществяване на волята като свойство на личността.37
Следователно енергията и волята на природата са екзистенциално движение на
природата към пълнотата на нейното съществуване и живот, към автентичната
проява на по образ, към пълната проява на събитието на личността.38 От гледна
точка на екзистенциалната функция на волята е важно да се подчертае, че
движението не може да съществува без тропос на движението (ôñüðïí ô\ò
êéíÞóåùò)39: този тропос е неговото самовластно лично гномично активиране, което
му придава дълбоко личностно (= ипостасно) измерение.40 Този факт показва и
огромното онтологично-екзистенциално значение на различието между природната
и гномичната воля за богословието на личността41: от една страна реалността на
гномичната воля потвърждава опитно събитието на личността като ипостасна
другост и уникалност, а от друга страна, реалността на природната воля
потвърждава истината за човешката природа в нейния ипостасен (= личностен)
начин на съществуване по подобие на Христос.
Гномичната воля може да се определи като "ипостасна личностна енергия и
именно тя дава ипостас, начин на съществуване на природната воля - начин, който
може да освободи тази природна воля от необходимостта42 на тварната природа и
"открива природната воля към свободата на ипостаста, към начина на съществуване
35 Вж. св. Максим Изповедник, Ambigua (PG 91, 1353 С). В това състояние не може да се
говори за колебания, нерешителност и избор между доброто и злото, което не означава, че
движението на човека към благобитието не е било свободно. Колебанието, несигурността и
раздвоението се отнасят към гномичното произволение на човека след събитието на
грехопадението в състоянието на разделената от себелюбието и греха човешка природа. Поподробно вж. Βλετση, Αθ. Το προπατορικο αμαρτημα..., σσ. 202-206. Фактът, че грехът е избор
на свободната воля против природата кара св. Максим постоянно да противопоставя
природната и гномичната воля. Вж. Тълкувание на Господнята молитва "Отче наш" (PG 90,
905 А).
36 Св. Максим Изповедник, За двете воли (PG 91, 192 АВ).
37 Вж. св. Максим Изповедник, Диспут с Пир (PG 91, 293 А).
38 Без природната воля не е възможно да съществува движението като "първото от природните
свойства и движения" - св. Максим Изповедник, Богословски и полемически глави (PG 91, 196
А). Затова природната воля се разглежда като сила, дадена (= дарувана) от Бога (пак там, 192
В) и "свързва всички качества на природата" - (пак там 196 В).
39 Вж. св. Максим Изповедник, Богословски и полемически глави (PG 91, 25 А).
40 Срв. Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, . 225.
41 Това се потвърждава от факта, че в мисълта на св. Максим различието между природната и
гномичната воля е аналогично на различието между логос на природата и тропоса на
съществуването, което вече споменахме.
42 В Диспут с Пир св. Максим се противопоставя на чисто интелектуалистката позиция, която
по правило отъждествява природата с принудителността и подчертава, че в тварната разумна
природа има нещо "природно", което се подчинява на нуждите. Вж. Диспут с Пир (PG 91, 293
ВСD).
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на Бога. Тя предлага на природата едно есхатологично откриване и активира начина
на движение, който вече не се определя от ограниченията на природата, а е дълбоко
личностен".43 В контекста на христологично ориентираната антропология
гномичната (= личностната, ипостасната) воля е свързана с пълното откриване на
логоса на природната човешка воля и с осъществяването на ипостасния начин, по
който тя се осъществява по подобие на богочовешката воля на Христос. Различието
между природната и гномичната воля помага на богословието да осмисли
личностния (= ипостасния) начин на съществуване на човека44, който се
характеризира със свободата на човешкото съществуване от "даденостите" на
неговата природа. Екзистенциалното значение на това различие се потвърждава от
факта, че събитието на личността е свързано с динамичното осъществяване и
оцелостяване на логоса на природата в есхатологичната пълнота на неговото
съществуване по образа на Христос, а това означава осъществяване на "неговия
естествен (êáô@ öýóéí) начин на съществуване, който е по образ и по подобие
Божие, личностен-ипостасен".45
Учението на св. Максим Изповедник за природната и гномичната воля
потвърждава онтологичната истина, че природата никога не може да бъде "гола" или
"безипостасна", че не може да съществува, да живее и да се движи без някакъв
конкретен начин на съществуване (ôñüðïò õðÜñîåùò).46 Тази истина се открива в
перспективата на христологията, защото само в рамките на ипостасното съединение
на двете природи (и следователно енергии и воли)47 в Христос е възможно
гномичното (= личностно-ипостасно) осъществяване на природната (човешка) воля в
съгласие с нетварната божествена воля, т. е. осъществяване есхатологичната пълнота
на съществуването. Това означава, че човекът може да желае да участва и да
напредва по благодат в ипостасния начин на съществуване на Христос и още тук и
43 Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, . 225, бел. 49. Това се потвърждава и от
основния христологичен аргумент на св. Максим: Христос има две природни воли, но само
една "гномична" воля и това е личната (= ипостасната) гномична воля на Логоса. Вж. св.
Максим Изповедник, Диспут с Пир (PG 91, 289 В).
44 Това може да помогне на философската антропология, етиката и психологията да излязат от
традиционното (формирано в Аристотелевата традиция) разбиране за човека като затворена
индивидуална природа в границите на този "тварен" свят. Нещо повече, проблемът за волята
създава "пространството" за плодотворен диалог на богословието с философията и
психоанализата, които предчувстват (макар и в границите на тварния човешки опит) истината
за релационния диалогичен характер и структура на желанието (= волята) като начин за
преодоляване на нарцистичното самозатваряне на субекта. Полезен пример в това отношение
ни дава о. Николаос Лудовикос. По-подробно вж. Лудовикос, Н. Жеља у психоанализи и у
теологији: Лакан и Максим Исповједник// Видослов, бр. 34, Требиње, 2005, с. 51-68.
45 Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, σσ. 225-226, бел. 49.
46 Като следва традиционното за светоотеческото богословие различие между природа и
ипостас, св. Максим отъждествява понятието ипостас (‰ðüóôáóéò) с начина на съществуване
(ôñüðïò õðÜñîåùò) в контекста на триадологията, христологията и антропологията. Вж.
Въпроси и отговори 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, бр. 1-6, с. 132-150.
47 Според св. Максим природната воля на Христос притежава такъв начин на съществуване,
чрез който се потвърждава икономията на въплъщението. Вж. Диспут с Пир (PG 91, 337 А; 297
D - 300 А).
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сега да предвкусва есхатологичната пълнота на живота по подобие в Христос като
евхаристиен и еклисиологичен начин на съществуване. Богословието на волята
придава динамично-есхатологично измерение на човешкото съществуване в
Христос, което освобождава аскетическата онтология на личността от всяка форма
на "монофизитска пасивност" и е опитно потвърждаване на истината, че спасението
на човека се състои в личното свободно (= самовластно, гномично) харизматично
възпълване (= усъвършенстване)48 на природата в Христос.
Ясната онтологична позиция на св. Максим не е плод на някаква философска
спекулация, а има дълбоко опитен характер и извира от свободното лично участие на
човека в благодатно-подвижническия опит на осиновлението и обожението в
Христос. Личното гномично активиране на природното движение и воля трябва да
бъде в съгласие с логоса (êáô@ ëüãïí) на природата49, да бъде лично гномично
приемане на любящия призив на Бога в съгласие с Неговата воля. Божествената цел и
крайният телос - общото желание за спасение, което е предварително замислената
цел на Бога за човека50 - се постига чрез съзвучието и съгласието на волите на Бога и
човека51 в Христос, чрез личното гномично отдаване (Tê÷þñçóéí ãíùìéêÞí)52 на
човека на Божията воля по примера на Христос.53 В същността си личното
самовластно движение на човека е подражание (ìßìçóéò) на движението на благата
воля на Бога54 и затова личното гномично отдаване на Божията воля е непрестанно
служение, непрестанен призив да бъде Твоята воля. Синергийното съвпадение и
съзвучие на божествената и човешката воля води до харизматичното (= по благодат)
осиновление и уподобяване на Христос55 и е залог за личното участие по благодат в
Неговия ипостасен начин на съществуване, което е събитието на личността. Това
лично гномично движение в съзвучие и съгласие с Божията воля в Христос
осъществява природното движение на човека към неговата есхатологична цел

48 Богословието на волята у св. Максим ясно показва, че събитието на спасението не се състои
в преодоляването на природното от т. нар. духовно - теза, която в същността си остава, ако не
монофизитска, то поне монофизитстваща.
49 Вж. св. Максим Изповедник, Богословски и полемически глави (PG 91, 192 А). Св. Максим
изисква това, за да се избегне "отстъпване и отклонение (Têôñïð[í êáp |ëßóôçìá)" - пак там
(PG 91, 193 А).
50 Св. Максим Изповедник подчертава, че постигането на този телос е общият копнеж на
светиите. Вж. Богословски и полемически глави (PG 91, 25 В).
51 Св. Максим говори за "съвпадение на волите (óýìâáóéí ô™í èåëÞóåùí)", т. е. за
съзвучието и съгласието на волите на спасяващите се, на светиите и Бога. Вж. Богословски и
полемически глави (PG 91, 25 АВ). Той директно настоява, че човекът (в съдействие с
благодатта) трябва да придобие божествено и ангелско гноми - Глави за любовта ІІІ, 80 (PG 90,
1041 В). Но в неговата мисъл този своеобразен перихоресис на божествената и човешката воля
има подчертано христологичен характер и е възможен само в екзистенциалната рамка на
ипостасното съединение на тези воли в Христос. Вж. Диспут с Пир (PG 91, 285 - 286).
52 Вж. св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий (PG 90, 608 А). Св. Максим
подчертава, че светиите избират да се движат личностно и самовластно чрез своята гномична
воля към спасението, което е волята на Бога, и това не само не премахва самовластието, а е
естественото състояние на самовластието, твърдо и непроменливо.
53 Св. Максим посочва две места (Мат. 26:39; Гал. 2:20), които показват гномичното
самовластно отдаване на волята на Христос. Вж. Ambigua 8 (PG 91, 1076 ВС). Ясно се вижда
христологичната аргументация.
54 Вж. св. Максим Изповедник, Богословски и полемически глави (PG 91, 25 С).
55 Вж. св. Максим Изповедник, Мистагогия 23 (PG 91, 701 ВС).
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(вечното благобитие)56 и в същността си е благодатния процес на оличностяване57
на човека по подобие на Христос чрез благодатта на Духа. Оттук следва, че
самовластното гномично движение на волята има дълбоки екзистенциални
последици за проявяването на дара на личностната другост и за динамичното
осъществяване на ипостасното начало в човешкото съществуване, т. е. за самото
събитие на личността.
Всичко това показва, че екзистенциалното значение на различието между
природната и гномичната воля за антропологията и етиката може да се разбере
докрай само в контекста на христологията.58 Пълното осъществяване и обожение на
човешката природна воля е възможно само в божествената воля на въплътения
Логос59 - нещо, което е възможно само чрез личното гномично отдаване, т. е. чрез
нравствено-аскетическото (= екзистенциалното) усилие за напредване в
богочовешкия начин на съществуване на Христос, получен по благодат в събитието
на Божествената Евхаристия.60 Като развива Халкидонската "асиметрична"
56 "Разумните същества - пише св. Максим - се движат естествено подтикнати към своята цел
чрез тяхната гномична воля и благодарение на тяхното благобитие (πρ{ς τÝλος κατÜ γνþμην δι@
τ{ ε εxναει)" - Ambigua (91, 1073 С).
57 Тук можем да видим значението на волята, т. е. на гномичното отдаване за богословското
обосноваване на екстатичния характер на личността. В мисълта на св. Максим откриваме
едно богословско (а не философско!) разбиране за екстаза, който не трябва да се разбира като
някакъв натуралистичен нагон на индивидуалната природа за екстаз "от" или "извън"
природата, а по-скоро за екстаз на самата природа, т. е. за промяната на начина на
съществуване на природата чрез нетварната благодат на Светия Дух. За св. Максим
гномичното отдаване е 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). Това означава, че релационният екстатичен
характер на личността не трябва да се разглежда в контекста на някакви философски
предпоставки (напр. екзистенциалистки!), а е диалогична проява на ипостасната другост като
участие по благодат в контекста на Евхаристията. "Екстазът - пише еп. Максим Василиевич - 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). Вж. Василиевић, М. Сила у
немоћи. Наћин постоjaња и закон природе: допринос светога Максима Исповедника теми
превазилажења тварности// ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ, c. 430. За св. Максим екстазът е немислим без
любовта: чрез личното гномично отдаване движението на личността става екстаз и волята се
отъждествява с любовта. Човешкото волево движение става личен екстаз, когато гномичната
воля на човека стигне до добродетелите, до любовта. Любовта е екстазът, който осъществява
личностния начин на съществуване като "завършек" на движението към есхатологичната
пълнота на живота. Вж. Ambigua (91, 1249 В). Това е така, защото екстатичната любов е
движение към обожение. Вж. Въпроси и отговори към Таласий (PG 90, 401 А).
58 Срв. Стинберг, М. Христова слободна воља по Максиму Исповеднику..., с. 407-411. Св.
Максим развива своето богословие на волята в полемиката срещу моноенергитството и
монотелитството, което придава на учението му подчертано сотириологична мотивация. Вж.
Маjендорф, J. Христос у источно-хришћанскоj мисли, с. 146 и сл.
59 Вж. Максим Изповедник, Писмо до Марин (PG 91, 32 АВ). За обожението на волята в
учението на св. Максим по-подробно вж. Âëåôóç, Áè. Ôï ðñïðáôïñéêï áìáñôçìá...,
. 212226.
60 По-подробно вж. Евхаристийният подход към тайната на личността в богословието на св.
Максим Изповедник"// Црквене студиjе, бр. 4, Ниш, 2007, с. 39-53.
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христология61, св. Максим категорично потвърждава, че логосът на човешката
природна воля на Христос е идентичен с изначалния икономиен начин на
съществуване на Божията воля62 и това е целта или телосът на всяко лично
гномично движение на човека в усилието му да бъде по подобие на Христос. Ясната
христологична позиция на св. отец има важни последици за антропологията, които
според о. Николаос Лудовикос могат да се обобщят така: 1) изцяло се оправдава и
обосновава онтологически необходимостта от пълнотата на природното битие и найвече на природната воля, 2) богословието на волята се обосновава онтологически и
се доразвива Халкидонската антропология, като наред с логоса на природата се
утвърждава и гномичната функция, начина на съществуване и на възпълване на
природата.63 Христологичната антропология не може да допусне каквото и да било
"умаляване" на човешката природа64 или отхвърляне на свободата и
самоопределението на човешката природна воля.65 Всеки опит за "унищожаване" или
"умаляване" на човешката природа води до неспособността на личността да прояви
"онтологически" своята природа и до ограничаването на всичко "природно" в
рамките на психологията и етиката.66 Учението на св. Максим позволява на
богословието да оправдае онтологически човешката природна воля и нейното
опитно потвърждаване в екзистенциалното постижение на добродетелта и по този
начин да придаде на етиката онтологично и есхатологично съдържание.67
61 Основното усилие в антимонотелитската борба на св. Максим е да подчертае онтологичната
разлика между двете природи в Личността на Христос и фактът, че всяка от тях притежава
своя воля или енергия. Вж. св. Максим Изповедник, Диспут с Пир (PG 91, 289 В). Той вижда в
монотелитството смекчена версия на монофизитството, където природата и ипостаста на
Христос се отъждествяват, а разликите в единството на двете природи след тяхното
съединение се свежда до разлика на качествата в една и съща същност. Следователно
монотелитската христология приема една воля в Христос, която се отнася към едната Негова
Личност. Според св. Максим приемането на подобна позиция означава да признае, че има една
същност на божеството и на човечеството. Вж. Диспут с Пир (PG 91, 316 А).
62 Конкретният христологичен аргумент на св. Максим е фактът, че при Своето Въплъщение
Христос не променя логоса на човешката природа, а само начина (тропоса) на нейното
съществуване. Вж. Ambigua (PG 91, 1344 D). "Всичко природно в Христос - пише на друго
място св. Максим - съчетава своя логос със свръхестествения начин, така че и природата се
утвърждава чрез логоса, и домостроителството - чрез начина (= тропоса)" - Диспут с Пир (PG
91, 297 D - 300 А).
63 Вж. Ëïõäïâßêïõ, Í. Ç êëåéóôÞ ðíåõìáôéêüôçôá êáp ôï íüçìá ôïõ åáõôïõ, σσ. 198-204.
Вж. също Маjендорф, J. Христос у источно-хришћанскоj мисли, с. 163-164.
64 Подобно "умаляване" е недопустимо, независимо дали става въпрос за "доминирането" на
Божията воля или чрез "инструментализирането" на човешката природа. И в двата случая
богословието остава пред опасността от едно монофизитско "претопяване" на човешката
природа, независимо дали в перспективата на антропологията, сотириологията,
еклисиологията или пастирското служение.
65 Според о. Николаос Лудовикос всеки отказ на богословието да приеме този факт
предполага отхвърляне на самия логос на природата, защото "унищожаването на природната
воля унищожава самия човек" - Ëïõäïâßêïõ, Í. Ç êëåéóôÞ ðíåõìáôéêüôçôá êáp ôï íüçìá
ôïõ åáõôïõ, σ. 198. Стремежът за "унищожаването" на всичко природно в човека
(включително и на неговата природна воля) е в основата си монофизитски копнеж за
"освобождаването" от човешкото и "бягство" в сферата на божественото.
66 Λουδοβίκος, Ν. ‘Õðüóôáóç êáp êáèïëéêüôçôá óô[í UëëçíéêÞ ðáôåñéê[ ðáñÜäïóç//
Ëïõäïâßêïò, Í. Ïñèïäîßá êáß åêóõã÷ñïíéóìüò. ÁèÞíá, 2006, σ. 80.
67 Вж. по-подробно Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, σσ. 131-139; Μπραιοβιτς,
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3. Богословието на волята и онтологичният хоризонт на етика
В богословието на св. Максим Изповедник волята има екзистенциално
значение за онтологичното обосноваване на етиката като опитно потвърждаване на
истината за личността и обожението68. То постига това чрез екзистенциалната
диалектика на êáô@ öýóéí и ðáñÜ öýóéí - двата тропоса (= начина) на
съществуване на природата. В тази диалектика се открива удивителната връзка на
онтологията и етиката69 или казано по друг начин - онтологичната функционалност
на етиката, където волята има решаващо екзистенциално значение.70 В духа на
светоотеческото богословие св. Максим ясно различава двете състояния или
тропоса на съществуване на природата: от една страна естественото (êáô@ öýóéí)
движение на природата, което е в съгласие с нейния логос и от друга противоестествения (ðáñÜ öýóéí) тропос (= начин) на съществуване71, който е
Μπ. Αρετολογία και μεταφυσική..., σ. 139. Според общата позиция на църковните отци - която
св. Максим поддържа - човекът може да промени начина на своето съществуване и живот чрез
аскетическото гномично усилие на волята - факт, който потвърждава онтологичната
функционалност на етиката.
68 За св. Максим обожението е крайната цел на човешкия живот, заради която е сътворен
самият човек (вж. Подвижническо слово, PG 90, 953 В), но спасението зависи от нашата воля,
т. е. от участието и общението, което предполага синергията на свободата и благодатта в
Христос чрез действието на Светия Дух. Вж. Маjендорф, J. Христос у источно-хришћанскоj
мисли, с. 146.
69 О. Николаос Лудовикос вижда основание за синтеза на онтологията и етиката в учението на
св. Максим именно в диалектиката êáô@ öýóéí - παρά φύσιν. По-подробно вж. Ëïõäïâßêïõ,
Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, σσ. 131-139.
70 Св. Максим ясно отнася постигането на благобитието към подражанието на Бога чрез
свободното гномично движение на личността: "Само Бог е благ по природа и само този, който
подражава на Бога (θεομßμητος), е благ по своята гномична воля (γνþμf αγαè{ς)" - Глави за
любовта ІV, 90 (PG 90, 1069 С). Това подражание и избор предполагат съдействието между
Божията благодат и човешката свобода: "Духът не ражда неотговаряща воля, а, ако Му е
според волята, преобразява и обожава" - Въпроси и отговори към Таласий (PG 90, 280 СD).
71 Учението на св. Максим за гномичната воля има решаващо значение за правилното
разбиране на проблема за греха и злото. По-подробно вж. Âëåôóç, Áè. Ôï ðñïðáôïñéêï
áìáñôçìá..., σ. 202 и сл. Тежестта и отговорността за греха "пада винаги върху греха на
волята, т. е. върху онова действие, което човекът извършва свободно" (пак там, с. 330), защото
поробеността от страстите се намира "в противоестественото (ðáñ@ öýóéí) разположение на
нашата воля" - св. Максим Изповедник, Ambigua [(PG 91, 1044 А); вж. също Въпроси и
отговори към Таласий 59 (PG 90, 604 С)]. Според общата позиция на църковните отци
противоестественото състояние или начин на съществуване на природата е резултат от
свободното самовластно определение на волята - човекът има възможност да използва
същностно своето самовластие и като го "активира" чрез своите сили, да се обърне
окончателно по посока на доброто или на злото. Антропологичната теза на отците предполага
човешката свобода като израз на душевните прояви на човешкото лично битие: Бог не е
източник на злото, защото злото не съществува като същност или ипостас; злото не е
самоипостасно нито като начало, нито като резултат, а се състои в отхвърлянето на доброто от
човешката воля, след което приема форма или вид чрез желанието на сърцето и става реална
сила в света. Между доброто и злото не съществува обичайната разлика между форма и
същност, а пълно противопоставяне, тъй като злото няма собствено съществуване, а го
получава в отрицателното и противоположно отношение на човека към благото. Това
означава, че доброто е природа, а злото е състояние и преди всичко състояние на волята.
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отрицание на êáô@ öýóéí и поради това е "пара-ипостас", т. е. неавтентичен начин на
съществуване.72 В контекста на екзистенциалната диалектика êáô@ öýóéí - ðáñ@
öýóéí "предметът" на етиката се отнася към начина (= тропоса) на осъществяването
на логосите на тварните същества чрез тяхната воля - истина, която очертава
онтологичния хоризонт на етиката.
Св. Максим Изповедник ясно отнася живота според добродетелта (êáô'
áñåôÞí)73 към начина (= тропоса) на съществуване на природата (т. е. към
осъществяването на нейния логос), към екзистенциалната възможност на природата
да съществува съгласно своя духовен логос (λόγος ðíåõìáôéêüò) и следователно да
постигне (чрез волята) своята есхатологична цел (= телос). За него "логосите не са
просто онтологични дадености, а са възможните екзистенциални постижения на
свободната воля на разумното същество"74: човекът е изправен пред
екзистенциалната възможност да осъществи свободно (= самовластно) или да
унищожи нравствено логосите на творението, да ги предложи на Бога като
добродетели75 или да ги доведе до противоестествено състояние. В рамките на тази
динамична концепция за съществуването (= "действена онтология")76,
осъществяването на логосите на природата зависи от движението на гномичната

Н. Мацукас подчертава, че съществува противопоставяне между византийската философия и
богословие и възгледа, който отстоява платоническата и неоплатоническата философия за
злото. Във философския възглед злото съществува като нещо, като низша материя.
Впоследствие злото се разбира като нещо низше и тленно, т. е. като низшето и тленно ставане
на материалните неща, тъй като не предполага сътворяването от небитие и различието между
тварно и нетварно. Н. Мацукас подчертава, че във византийската философия съществува само
доброто, добрата тварна реалност, която губи своята ценност поради изменчивостта на
творенията и тяхното самовластно движение. Вж. Ματσούκας, Ν. Ιστορία της Βυζαντινής
Φιλοσοφίας, σσ. 241-242.
72 Противоестественото (ðáñ@ öýóéí) състояние се конституира от отхвърлянето на логоса на
природата (ëüãïò ô\ò öýóåùò) и следователно не е истинска ипостас; то произлиза от
противоестественото движение на волята. Вж. св. Максим Изповедник, Схолии към "За
божествените имена" (PG 4, 304 В). Според него, именно поради това страстта (ðÜèïò)
унищожава природата и няма място в логоса на битието. Вж. Въпроси и отговори към Таласий
(PG 90, 769 С). Св. отец описва тази диалектика посредством категориите естествени и
противоестествени страсти. По-подробно вж. Âëåôóç, Áè. Ôï ðñïðáôïñéêï áìáñôçìá...,
. 173-182.
73 За аретологията на св. Максим Изповедник вж. по-подробно Ιωαννιδη, Α. <Η εννοιολογικη
εξελιξις του ορου αρετη εις την κλασσικην φιλοσοφιαν και την χριστιανικην γραμματειαν. Θεσσ.,
1984, σσ. 148-154; Σωτηροπουλου, Χαραλ. Θεματα ασκητικης ζωης εις τα "Κεφαλαια αγαπης" του
αγιου Μαξιμου του Ομολογητου. Αθηναι, 1997, σσ. 163-206.
74 Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, . 132; вж. също Âëåôóç, Áè. Ôï
ðñïðáôïñéêï áìáñôçìá, óó. 71-79.
75 Тук свободното осъществяване на логосите се отнася към принасянето на добродетелите
от страна на човека в контекста на личното диалогично общение: 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 (PG 90, 477 АВ). Вж. също Ambigua (PG 90, 1257 ВСD).
76 Изразът "действена онтология" принадлежи на о. Николаос Лудовикос. Вж. Ëïõäïâßêïò,
Í. ’Ç Bðïöáôéê[ Têêëçóéïëïãßá ôï‡ }ìïïõóßïõ, Αθήνα, 2002, ó. 76.
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воля77, което превръща логоса на природата във вътрешен закон на съществуването78
и създава действеното разположение на душата. В това действено разположение
душата се оживотворява от Божията благодат и "способства за раждането на
добродетелта".79 Гномичното движение на волята "въвежда" реалността на логоса в
пространството на съществуването като разумно действие на добродетелта (=
"интериоризация на онтологията")80 - факт, който придава на аретологията (=
етиката) онтологична функционалност и отнася добродетелта към личностния начин
на съществуване, т. е. към най-автентичната проява на по образ.81 Всичко това
показва, че богословието на волята придава на етиката дълбоко онтологично
измерение: добродетелта се отнася към "онтологичния процес на възстановяване на
истинското битие още отсега"82, тя е екзистенциално постижение на личното
гномично синергийно движение към пълнотата на по образ83, т. е. есхатологичното
77 Според св. Максим същността на движението е любовта, която има за свой "инструмент"
волята, защото любовта убеждава волята да се насочи към логоса на природата. Вж. Писмо (PG
91, 369 С).
78 "Ясно е и е очевидно - пише той - че когато свободната воля се съедини с логоса на
природата, тогава свободното произволение на онези, които са осъществили това
(съединение), не е противна на Бога, тъй като няма нищо противологосно в логоса (богодаден)
на природата - логос, който е природен и божествен закон (νьμος φυσικ{ς καp θεqος) - когато
придобива (= осъществява) като задейства съгласно себе си движението на свободната воля. А
ако в логоса на природата няма нищо противологосно, тогава той във всичко ще действа
съгласно с Бога, което (действие) е действено разположение, изпълнено (ðåðïéùìÝíç) с
благодатта на Онзи, Който е Благ по природа" - св. Максим Изповедник, Тълкувание на
Господнята молитва "Отче наш" (PG 90, 900 С - 901 D).
79 Св. Максим Изповедник, Тълкувание на Господнята молитва "Отче наш" (PG 90, 901 D).
80 Изразът принадлежи на о. Николаос Лудовикос, който пише: "Би било естествено изцяло
динамичната волева структура на логоса в Бога да се пренесе в пространството на разумното
творение, така че осъществяването му да предполага свободния волеви процес и доброволното
движение на волята - схващане, което води до отхвърлянето на всяко автономно разбиране за
етиката и впоследствие до една онтологична етика, тоест т. нар. интериоризация на
онтологията. Това е схващане, което има за цел да доведе до едно ново разбира на тази етика
като интериоризирана онтология" - Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, . 133.
81 Вж. Μπραιοβιτς, Μπ. Αρετολογία και μεταφυσική..., σ. 140. Св. Максим ясно свързва по
подобие par excellence с добродетелта (вж. Въпроси и отговори към Таласий 53 /PG 90, 505
/), защото "чрез добродетелите, като някакви божествени цветове, ние получаваме точното
уподобяване на Бога" - Писмо 1 (PG 91, 380 А). За осъществяването на по подобие чрез
добродетелта в богословието на св. Максим по-подробно вж. Βλετση, Αθ. Το προπατορικο
αμαρτημα..., σσ. 121-124.
82 Когато говори за значението на самовластието за византийската философия Н. Мацукас
отбелязва: "Изменяемата природа на творенията и тяхното самовластно движение са
ключовото място за византийската философия и богословие, за да разберем правилните
измерения на: 1) проблема за злото, 2) силната антиманихейска позиция на отците, 3)
благостта на всяко сътворено, разумно и сетивно, 4) истинската философия на византийците за
творението, човека и историята" - Ματσούκα, Ν., Ἱóôïñίá ôῆò âõæáíôéíῆò öéëïóïöίáò, σ. 239.
83 В Диспут с Пир св. Максим формулира ясно своята аретологична позиция: 1/ добродетелите
са по природа, 2/ добродетелите съществуват поравно във всички и 3/ неравенството между
хората произлиза от това, че хората не упражняват поравно даденото им по природа. "Защото пише св. отец, ако всички поравно (за което сме и създадени) упражнявахме природните си
качества, добродетелта щеше да се проявява една у всички, както е една и природата ни, без у
някого да е повече или по-малко" - (PG 91, 309). Той дори настоява, че обожението е нещо
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уподобяване (= осиновление, обожение) в Христос.84 Така думите на св. Максим, че
"добродетелта е заради истината"85 стават "ключ" за разбирането на самата онтология
на личността: добродетелта е екзистенциалното постижение на гномичната воля,
което проявява опитно и на дело онтологичната истина за личността, проявява
истинския начин на човешкото съществуване като жива богообразна личностипостас.
Св. Максим Изповедник ясно отнася личното екзистенциално постижение на
добродетелта към самото събитие на ипостасното съществуване - нещо, което е
особено важно за аскетическата онтология на личността. В много свои текстове той
обяснява двойката логос-тропос посредством един аретологичен език и говори за
логоса на природата и за тропоса на добродетелите (τρüπος τ™ν Bρετ™ν), чрез
които Божията воля "се извършва в достойните".86 В същността си добродетелите са
пътищата или начините на личното гномично усилие на човека да избегне
противоестественото (ðáñÜ öýóéí) състояние на природата и да се насочи към
истинския живот, а това означава, че те са "тропосите на автентичната ипостас на
логосите на съществата".87 Този апофатически подход към аретологията се
потвърждава в един класически текст на св. Максим: "Свещеното Писание нарича
добродетелите пътища (>ïäï†ò). А любовта е изтъкната (като) по-голяма от всички
добродетели. Затова и апостолът казал: Ще ви покажа път още по-превъзходен (1
Кор. 12:31)".88 Многото пътища или начини на проявяване на любовта са всъщност
пътищата или начините за осъществяването на най-автентичния начин на
съществуване и живот, което се постига чрез личното гномично движение на волята в
синергия с благодатта на Светия Дух. Тези пътища на добродетелта са опитно
потвърждаване на реалността на личностния (= ипостасния) начин на съществуване
като дар на ипостасната другост в събитието на диалогичното общение на любовта
към Христос и ближния (= другия). Следователно онтологичният хоризонт на
етиката ни помага да разберем екзистенциалното значение на волята в аскетическата
онтология на личността.
Онтологичният подход към етиката обаче не може да бъде затворен в
рамките на някакъв философски модел89, защото за св. Максим Изповедник
естествено за човека, понеже е било негово изначално предназначение. Вж. Подвижническо
слово (PG 90, 953 В). Това обаче трябва да се разбира в контекста на христологията и като плод
от синергията с нетварната Божия благодат.
84 Вж. св. Максим Изповедник, Ambigua 7 (PG 91, 1081).
85 Св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий 30 (PG 90, 369).
86 Св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий 21 (PG 90, 321 А, 324 С); вж.
също Ambigua 4, 21 (PG 90, 1313 А). Употребата на израза тропос на добродетелите ясно
показва многобройните начини на осъществяване на единната по своята същност добродетел
съобразно личностната уникалност и другост на човека. Ако използваме триадологическата
терминология, можем да говорим за "единосъщието" на добродетелите, които са различни
прояви на любовта.
87 Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, . 149. "За онзи пък - пише св. Максим който е отхвърлил своето начало, се движи неестествено към небитие, и тъй като е
съществувал в Бога заради добродетелния логос (ô\ò Bñåô\ò íôá) (Божий), който е в него и
който е причина за неговото сътворяване, и така е бил част от Бога, с право се казва, че е
отпаднал отгоре, затова, защото не се е движил към това свое начало и причина, според което,
в което и заради което е сътворен" - св. Максим Изповедник, Ambigua 7 (PG 91, 1084 D).
88 Св. Максим Изповедник, Глави за любовта ІV, 74 (PG 90, 1065 С).
89 В случая етиката не трябва да се разбира в традиционния философски смисъл, т. е. като
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нравствената дейност или осъществяването на добродетелта е движение на живота и
екзистенциално отъждествяване на битието и живеенето.90 Животът според
добродетелта е плод на самовластното гномично движение за осъществяване на
логоса на битието (т. е. на онтологията)91; като нравствена дейност добродетелта дава
"ипостас" на гномичното движение и участие в личното диа-логично отношение на
Бога и човека, а възпълнено от действието на Божията благодат, това движение
конституира живота като събитие на общението.92 В този динамичен процес
самовластното гномично движение на личността има решаващо значение за
свободното приемане на духовните логоси в синергия с благодатта93, защото
божественият нетленен живот се ражда и се проявява чрез действието на
добродетелта, която оживотворява и активира логоса на благобитието в
пространството на тварното съществуване.94 Логосът и добродетелта, като "движение
някаква метафизическа, нормативна или практическа етика. Неприложимостта на всяка
философска етика към светоотеческото богословие е обусловена от предпоставката, че етиката
трябва да "приложи" принципите на философската (винаги метафизична) онтология. В случая
етиката трябва по-скоро да се схваща като опитно и практическо проявяване на една диалогична (не-метафизична!) онтология (като "интериоризирана" онтология), която вижда в
добродетелта най-истинския (= личностния, ипостасния) тропос на съществуването на човека
съгласно логоса на природата, т. е. осъщесвяването на екзистенциалната възможност за живот
съгласно истината за битието, личното гномично движение в Духа към благобитието и
вечното благобитие. Докато философската етика оставя човека да избира автономни пътища
и начини на живот и да се бори сам за тяхното осъществяване, то онтологичната етика е
действие на Христос в човека чрез нетварния логоса на неговото съществуване - дело, което
изисква единствено съгласието на волята, възстановяване (на човека) съгласно природата и
съгласно логоса в Светия Дух.
90 Вж. св. Максим Изповедник, Тълкувание на Господнята молитва "Отче наш" (PG 90, 896 D
- 897 А); Различни глави 2 (PG 90, 1221 А). Тази позиция е характерна за цялото светоотеческо
предание. Вж. св. Григорий Палама, Природни, богословски и нравствени глави, 34.
91 Богословието на волята остава онтологично-антропологичната възможност за синергия с
Бог и за личното напредване в Духа, което означава, че добродетелта никога не може да бъде
статична "морална добавка" към някаква по-рано съществуваща природна "даденост". Затова
православният етос вижда в добродетелите безкрайните прояви на любовта, която е
кенотична (тъй като предполага преодоляването на всяка форма на нарцистичното
себелюбие), но не унищожава нищо природно в човека.
92 Вж. св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий (PG 90, 477 АВ); вж. също
Ambigua (PG 90, 1257 ВСD). В рамките на тази диалогична онтология логосите трябва да бъдат
приети и осъществени чрез личното гномично движение на човека и това е залогът за
"въвеждането" по благодат на нетварния божествен живот в границите на тварното човешко
съществуване.
93 Осъществяването на логоса е плод на синергията между личната гномична воля и
благодатта на Светия Дух, защото според св. Максим Светият Дух "задвижва във всекиго
природния логос", с което възстановява екзистенциалната активност на логосите и използва
положителното желание за разположение "според промислителната сила", защото Духът
"пребивава въобще във всички, доколкото всичко съдържа (за всички) промисля и (във всички)
задвижва естествените семена (на доброто)" - св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори
към Таласий 15 (PG 90, 297 ВС).
94 Св. Максим посочва, че логосът на природата ще бъде "съдия" на личната гномична воля на
всеки човек като разкрива по какъв начин е действала тази воля. Вж. Различни глави 4, 54 (PG
90, 1329 В). На друго място той пише: "Става в Бога чрез вниманието спрямо логоса (на
своето) битие, който предсъществува в Бога, без да го покварява и се движи в Бога в съгласие с
предсъществуващия в Бога логос на благото съществуване, осъществявайки това чрез
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съгласно логоса (êáô@ ô{í ëüãïí åèõðïñßá)"95, води към божествения живот96,
което позволява на св. Максим да разглежда логоса като път на евхаристийното
засаждане на човека в Христос - истина, която придава на етиката дълбоко
евхаристийно съдържание и еклисиологична функционалност.
Богословието на св. Максим Изповедник открива най-същественото
измерение на онтологичната етика - евхаристийно-еклисиологичното. Духовните
логоси се познават и откриват в своето "приятелско сродство (öéëéêÞ óõããÝíåéá)" в
тайнството на Евхаристията97 и затова единствената рамка за осъществяването и
разбирането на такава етика е евхаристийна. Нравствената дейност или
осъществяването на добродетелта е екзистенциално постижение на личното
гномично движение към по-дълбокото засаждане на вярващия в евхаристийното
църковно Тяло на Христос и следователно към участието по благодат в това
приятелско сродство. В събитието на Божествената Евхаристия логосът става топос
(мястото) на проявлението на божествения живот и на неговото лично гномично
приемане от страна на човека98, става топос и тропос на личното диалогично
отношение/общение и среща на Бога и човека в Христос чрез благодатта на Духа. По
този начин в рамките на диалогичната онтология се откриват предпоставките на
една опитна и диалогична етика99, която потвърждава истината за човешкото
добродетелите, и живее в Бога съгласно с логоса на (Своето) вечно съществуване, който
предсъществува в Него" - cв. Максим Изповедник, Ambigua 7 (PG 91, 1084 D).
95 Св. Максим Изповедник, Ambigua (PG 91, 1329 А). Ясното отнасяне на добродетелта към
логоса - като онтологичен принцип - показва онтологично-екзистенциалното значение и
функционалност на етиката.
96 Тази мисъл ясно кореспондира с истината за изливането на божествения живот в тайнството
на Евхаристията - вж. св. Максим Изповедник, Тълкувание на Господнята молитва "Отче
наш" (PG 90, 896 D - 897 А); Различни глави 2 (PG 90, 1221 А) - което придава определен
евхаристиен контекст на цялата онтология. Вж. Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá,
σσ. 56-61.
97 Вж. св. Максим Изповедник, Мистагогия 7 (PG 91, 685 АВ). Този онтологичен принцип се
пренася в аскетическия опит и изразява богатството на личното диалогично отношение с
Христос и ближния. "Аскетическото богословие - пише о. Борис Брайович - ще се артикулира
именно като един нравствен опит на персоналното съществуване на Бога, която ще доведе до
психосоматичната хармония, чиято цел е съществуването в истината. Тази истина се проявява
като гостоприемство на Другия, но на Другия като приятел, което е най-възвишения нравствен
съюз. Öéëßá е онова ядро, което ще направи всеки акт нравствено добър или лош. Така
приятелят ще бъде нравствен корелатив за моето съществуване, където BñåôÞ се появява като
онтологически резултат на нравствената практика... Öéëïóïößá е динамичната
кореспонденция на персоналния начин на съществуване, която се отнася и обръща към
човешкото спасение. Тя се открива само на нейните възлюбени като доверяване и
гостоприемство на Другия. Самата семантика на думата öéëßá като ‘инкорпуриране в същата
социална група и ó÷Ýóéò (отношение), което е произтекло от гостоприемството’, ни открива по
най-добър начин същността на този духовен опит" - Браjовић, Б. Öéëßá и BñåôÞ у списима
преподобног Нила Анкирског// Браjовић, Б. ÁÓÕËÉÁ, кн. 35, Београд, 2005, с. 155-156. Това
дава основание на св. Николай Кавасила да определи етиката като "закон на приятелството
(íüìïò öéëßáò), който [ни] упражнява в благоразумие" - св. Николай Кавасила. За живота в
Христос 6,27.
98 Вж. Ëïõäïâßêïõ, Í. ¹ å÷áñéóôéáê[ |íôïëïãßá, σ. 135.
99 Вж. Λουδοβίκος, Ν. >Ç Bðïöáôéê[ çèéêÞ êáp ^ Têêëçóéïëïãßá ôï‡ >Ïìïïõóßïõ.
ÊåöÜëáéá ãé@ ô[í ]èéê[ Tîáôïìßêåõóç óôÞí Ïñèüäïîç Åêêëçóßá// Λουδοβίκος, Ν.
Ορθοδξία καί εκσυγχρονισμός, σ. 132. Онтологичният характер на етиката я прави диалогична,
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съществуване като ипостасна другост в събитието на личното диалогично
отношение/общение с Христос в неговото евхаристийно църковно тяло. Позицията
на св. отец открива дълбокото евхаристийно съдържание на етиката - добродетелите
са нравствено-екзистенциално (= лично, гномично) усилие за осъществяване на
истината за битието и проявяват опитно евхаристийния начин на съществуване,
защото, както казва св. Максим, плътта и кръвта на Логоса се отнасят към
доброволното умиране чрез добродетелта и усъвършенстването на истината.100
Добродетелите са плодове от евхаристийното въплъщаване на Христос в живота на
вярващите, защото Логосът Божий и Бог иска тайната на Неговото Въплъщение да
действа винаги и във всички".101 Те са действия на Самия Христос като ипостас на
всяка добродетел102 в живота на човека и проявяват на дело непостижимото събитие
на живота като общение в любовта. Добродетелта е дълбокото лично актуализиране
на природната човешка воля, която може да участва в безбройните начини, по които
единственото и уникално Въплъщение на Логоса се проявява харизматично в живота
на членовете на Неговото евхаристийно църковно тяло. Само в този евхаристийноеклисиологичен контекст аскетическото усилие за придобиването на добродетелта е
лично гномично активиране на уникалната църковна харизма на личността, в отговор
на любящия призив на Христос за общение и посвещение на Бога и ближния.103
Участието на вярващия в светотайнствения живот на Църквата дава като плод
достойното желание за добродетел, което е уникален отговор на неговата лична
защото тя "вече" се отнася към осъществяването на желанието и копнежа за цялостната
истина за битието, т. е. към динамичния отговор на човека спрямо любящото предложение (и
призив) на Бога за участие в пълнотата на живота в Христос.
100 Св. Максим Изповедник, Въпроси и отговори към Таласий 35.
101 Св. Максим Изповедник, Ambigua (PG 91, 1084 D). Той говори за многобройните
въплъщения на Логоса на всяка Евхаристия и в живота на всеки, който се причастява с Тялото
и Кръвта Христови (вж. Ambigua /PG 91, 1304-1313/; Мистагогия 1 /PG 91, 657-668/, 4 /PG 91,
672/) - въплъщения, които имат подчертано светотайнствен и сотириологичен характер: "Като
живеем по такъв начин - пише той - 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 "Отче наш"
(PG 90, 896 D - 897 A); Ambigua 8 (PG 91, 1084 D). Евхаристийните въплъщения на Логоса в
живота на вярващите дават ипостас на движението към усъвършенстване на отделните
вярващи, т. е. на насаждането на многото в Единия, което следва евхаристийното раздаване на
Единия в многото. Вж. Zizioulas, J. Being as Communion. New York, SVS Press, 1997, рр. 145149. Тук решаваща роля има самовластното действие на волята, защото според св. Максим: "...
доколкото душата запазва в себе си постоянно Бога, по благодат призвана, неповредената
ипостас на даруваните блага, според която ипостас Христос винаги искайки (т. е. волево) се
ражда тайнствено, въплъщавайки се чрез спасението; и правейки девствената душа майка,
която Го ражда" - Тълкувание на Господнята молитва "Отче наш" (PG 90, 904).
102 Св. Максим пише: "Защото, ако същността на добродетелта е във всеки този Логос Божий,
което е несъмнено - същност на всички добродетели (ïóßá ã@ñ ðÜíôùí ô™í Bñåô™í), е
същият този Господ наш Иисус Христос... Защото отглеждайки природното семе на доброто
чрез своята свободна воля (човекът) е показал, че краят (целта) на сътворението е същото с
началото, и началото - с края или по-точно, показал е, че началото и краят са едно и също" - св.
Максим Изповедник, Ambigua 7 (PG 91, 1081 D).
103 Вж. св. Максим Изповедник, Глави за любовта ІV, 69-71 (PG 90, 1065).
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църковна харизма (получена в Кръщението и Миропомазанието)104 и аскетическото
усилие за преобразяване на цялото му съществуване, така че с желанието си да
участва в Този (Христос), в Когото, по думите на св. Николай Кавасила, участва по
кръв.105 Следователно добродетелта проявява опитно начина на съществуване на
Христос в пространството на личното съществуване, проявява същия Този Христос,
Който се дарува на човека в светотайнствения живот на Църквата и "въвежда"
есхатологичната истина за човека в конкретното му историческо съществуване и
живот. По този начин св. Максим оправдава онтологически природната воля и
историческото движение към есхатологичната пълнота на съществуването в Христос
чрез съдействието на Светия Дух и открива истинската перспектива на християнската
антропология, етика и аскетика.

104 Богословието на харизмите (= благодатните дарове) проявява тайната на общението и
другостта: в общността на Църквата всеки вярващ има своя лична уникална харизма
(проявяваща неговата другост), която не се унищожава, а се утвърждава в единството и
кинонийното взаимопроникване на всички харизми. Вж. св. Йоан Златоуст, Тълкувание на
Първо послание до Коринтяни, Беседа 29, 1-2; св. Василий Велики, Обширни правила 3 и 7;
Нравствени правила 70. Богословието на харизмите има решаващо значение за
еклисиологичното обосноваване на темата за общението и другостта. По-подробно вж.
Λουδοβίκος, Ν. ’Ç Bðïöáôéê[ Têêëçóéïëïãßá ôï‡ }ìïïõóßïõ, σ. 178 и сл.
105 Св. Николай Кавасила, За живота в Христос, 6,28. В тези думи на св. Николай Кавасила
можем да открием силен отзвук от дълбоко евхаристийно разбиране на св. Максим за
духовния живот.
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Svilen Tutekov
A VIEW ON THE THEOLOGY OF WILL IN
ST MAXIMUS THE CONFESSOR
(The existential significance of the theology of will for anthropology and ethics)
In St Maximus the Confessor's theology, the teaching on will has major existential
significance for the ontology of personality and for ethics. The first step is introducing will
into the heart of human existence (i.e. into ontology), and understanding will as an
existential movement of nature towards its eschatological thelos, which means that will has
constitutive significance for eschatological ontology. The consequence of this approach is
the rejection of any attempt at a "monophysitic" reduction of nature and natural will.
Within of his anti-monothelitic Christology and anthropology, St Maximus
substantiates the clear distinction between natural and gnomic will - a distinction which is
analogous to the distinction between logos of nature and tropos of existence, and is of
major existential significance for the identification of person with the hypostatic mode of
existence. Gnomic will is a personal free (= autocratic) movement and a mode of realization
of will; it belongs to the level of hypostatic life and confirms the anthropological truth of
the personal-hypostatic mode of existence; hence it is of crucial importance for the ascetical
ontology of personality. On the other hand, natural will confirms the reality of human
nature within the event of the deification in Christ through the grace of the Holy Spirit, and
is a major theological argument against any kind of monophysiting "spirituality".
The theology of will enables St Maximus to open a new perspective in
understanding virtue - virtue is a personal gnomic movement and an existential
achievement of life according to the logos of being; it belongs to the tropos of existence of
human nature and manifests the authentic life in Christ. This opens up a new ontological
horizon for ethics, allowing it to manifest the truth of personality, as virtue exists for the
truth in Christ through the grace of the Holy Spirit. The deepest foundation of this
ontological ethics is the truth that virtue is the personal gnomic movement which introduces
the person into the Eucharistic ecclesial Body of Christ (= ecclesiological ethics), and
reveals the content of life as an event of communion with Christ and the fellowman.
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SYNODALITY AND LOCAL CHURCHES:
THE ECCLESIOLOGY OF THE APOSTOLIC CHURCH IN THE
ERA OF GLOBALIZATION∗
Abstract: This article discusses the place of the Orthodox Church in a global
society. It is argued that some the usual areas of criticism of religion within postmodern
discourse are also areas of criticism within Orthodox theology (such as the reification of
Truth and Church). The apostolic, traditionalist and also missionary dimension of the
Church is reaffirmed within a pluralist, globalized society. The perichoretic model of
Orthodox ecclesiology is developed to some extent, and it is shown how, in relation to it,
postmodern criticism can be a healthy, yet challenging influence on traditional
ecclesiology.
Keywords: Orthodox ecclesiology; postmodernism; globalization; mission;
Orthodoxy in the UK.
It is true that concepts such as 'globalization' and 'postmodernism' are often met
with suspicion, to say the least, by many Christian communities, not least among them,
Orthodox communities. Very often this sounds more than a generic fear of the unknown,
because with the exception of academic theologians who may discover and study
intellectual connections between certain pivotal figures in recent Christian history, and
postmodern writers (Wittgenstein in particular seems to be a preferred postmodern
character for this sort of thing), the majority of the Christian communities have an
instinctive reaction to the words 'globalization' and 'postmodernism' similar to the reaction
to such words as 'secularization' or 'neo-liberalism', as part of a vague yet distinctly
menacing international conspiracy that threatens to change the status quo of the Church and
challenge its hard-earned rights.
The first observation we can make here, even before we get to an attempt to
discuss postmodernism and globalization, is that this is consistent with an understanding of
the development of the Church in a linear manner of expansion, according to which it is
prudent to defend and maintain the advancements that were achieved in the past, and try to
build on them and expand them further - in a way not too different from the way a business
works. While it is true that the Church has a temporal element and it has to operate in the
world, we are missing the point if we let the Church be defined by it.
But to return to the question of globalization and postmodernism, our first
difficulty is that these concepts are rather difficult to define. If we try to approach them
from a financial, pragmatic point of view, and argue that a globalized economy implies a
close connection or rather a unification of local markets and economies, so that it would be
∗ This presentation was given at the conference on Mission and Evangelism, organized by the
Fellowship of St. Alban and St. Sergius, on July 1, 2008
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difficult to consider the local without reference to the global and vice versa, we may also
see the counter-argument, according to which it is possible, albeit in a much lesser or less
dramatic degree, to find such connections of cultural, financial and even religious impact
throughout our past. The introduction of vowels in written language, which occurred in the
Greek alphabet a few millennia ago and resulted in the form of written thought as we
understand it today, or the introduction of punch cards in the mechanical loom in the late
eighteenth/early nineteenth century which prepared the way for modern computers, may be
seen as examples of events that took place with reference to certain local needs, yet quickly
had global effects. The theory according to which the effect of the proverbial flap of the
wings of a butterfly in New York can result in an earthquake in Japan, true or not, holds as
much water now, as it did ten centuries ago. What may be different is the way we
understand and define such connections: when the Byzantine Emperor Leo III in the eighth
century was giving the order to take down the icon of Christ from the Bronze Gate in
Constantinople, he was probably not aware that he was starting a process that would
contribute in the alienation between Eastern and Western Christianity at a very critical time,
thus allowing Rome in the following few centuries to gravitate towards the emerging
powers of Western Europe, and changing the religious map of Christendom for many
centuries. Such interpretive connections were not attempted for centuries. Nevertheless, our
more advanced historiography, which tries to take notice of such subtle links, has not yet
proven that it can do so from a privileged point of view, and thus bring about a more
peaceful or more spiritually heightened world.
Perhaps in a way that is known to us in a rather experiential way,1 a postmodern,
globalized culture is expressed in a relative breakdown of many ethnic and national
boundaries, and also a certain degree of cultural eclecticism. Therefore, examples such as
that of an American taxi-driver in Paris, who listens to Arab dance songs or to Spanish
monks as he drives some Ukrainian tourists to their hotel, have been brought forth in order
to describe this breakdown. Closer to home, I could offer the example of an ethnic Greek
with Canadian citizenship, who teaches Orthodox theology in Wales, in English. But
although this paradigm certainly negates the fairly recent concept or perhaps illusion of the
nation-state, it is not without precedent. The case of St. Paul, a Greek-speaking Roman
citizen and heir of the Hebrew theological tradition who travelled extensively throughout
the multicultural Roman Empire, and became "everything to everyone" on the way, does
not strike us as very different from the case of the American taxi-driver in Paris, at least
from a cultural perspective.2
In addition, the postmodern globalized world is perhaps not what we expected a
few decades ago, when the unification of Europe was more of a vision than a bureaucratic
ordeal, and we had not realized how closely we may be treading to one more clash of
civilizations. Whether the theory about the rift across civilizations or religious groups is
true in Huntington's view or even not exactly in the terms in which he expressed it, it is
certainly nothing that we have not seen or faced before.
There are a few more things that are associated with what is referred to as 'the
postmodern condition', that are perhaps of more interest to the Church: one of them is the

1 Yet is clearly reflected in postmodern theory, cf. for instance Francois Lyotard, The Postmodern
Condition, University of Minnesota, 1984, especially the appendix titled Answering the Question:
What is Postmodernism?, pp. 71-84.
2 Cf. Andreas Andreopoulos, Art as Theology: from the Postmodern to the Medieval, Equinox, 2007,
p. 5.
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'collapse of the grand narratives'3. This is something to which we need to pay a little closer
attention.
The 'collapse of the grand narratives' is a term introduced in critical studies, which
expresses the withdrawal of the idea of a single central ideology that was used in order to
interpret history and culture, almost always with an eschatological "unitary end of history".
Such grand narratives in the near past were Marxism - or the belief in an economic process
that dictates historical necessities; the domination or privileged position of one culture or
nation - such as the tendency to read the history of civilizations from the point of view of
the development of ideas as they originate in the Greco-Roman world, evolve through the
Middle Ages and the Reformation and end in our 'civilized' modern society; and even belief
in a future where peace, economy and social sensitivities are guaranteed by scientific and
technological achievements. In addition to such 'narratives', religion can be problematic,
and has been identified as such from the postmodern perspective, as one more selfregulating, self-referential narrative, which perhaps more than others, can base its existence
on a claim for absolute truth, and with a very distinct eschatological vision that from a
certain point of view does not look too different from the vision of the ideologically
motivated grand narratives. This is where it gets relevant for us - although for some
philosophers the somewhat closed, self-referential nature of religion means that it may not
be criticized by outsiders, at the expense however, of its rational separation from all other
aspects of life (a stance usually known as Wittgensteinian fideism).
The postmodern critique on the absolute claims of the truth that have been
expressed in religious practices and traditions, points to a. the fact that they have all laid
some claim to the truth, yet all these claims cannot be simultaneously true, b. the necessity
to place all religious traditions in a relativized, all-inclusive framework which takes some
distance from all of them, and suggests a move from theology to religious studies as
sociology, similar to the move from history to historiography.
In addition, this critique has to do with an unfortunate past practice of cultural
imperialism that was exercised through missionary work for too long, such as the
Portuguese Jesuit expeditions in Ethiopia and India in the 17th century, which threatened
some of the most ancient surviving Christian traditions. Although this is not something that
may be applied to all Christian missionary activities, or at least not to the same extent and
in the same way, this cultural imperialism, this kind of 'sin' of the past is widely regretted
by all Christians, and has taught us a lot about mission and culture.
The main thrust behind the open or veiled opposition of Christianity by
postmodernity and the politics of globalization however, is the question of the Truth, which
for us may not be reduced to a relativist agnosticism. However, what we may discover if we
examine more closely some of the origins of the postmodern critical directions is that most
of its opposition to what it perceives as religion, is consistent with many of the concerns we
ourselves have about the Truth, the Church, or Christian eschatology.
To approach this problem from the other side, our own attempt to understand the
problematics of Truth, Church and Eschatology from the point of view of traditional
Christianity, can lead us to similar apprehensions. Saints and theologians, in all generations,
have warned us against any Christian version of idolatry. I am not talking about the cult of
icons, statues or relics, but about the root of the word είδωλον, which is related to ειδέναι
(to know) and to ιδέα (idea). Είδωλον and idolatry refer to the worship of our own idea or
projection of what God is, and not to God himself; they refer to the confusion between a
God who cannot even be limited by a name, to an abstraction where the Godhead as a
3 Lyotard, ibid.
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summum bonum is an epagogic reflection of what is down below, instead of a shadow of
what is up above. This is a recurrent trap in theology: the much-discussed notion of the
'apophatic' in Patristic literature is connected with the discussion of the most important
themes in Christian theology, and as such it may be approached from several systematic
viewpoints, but perhaps the simplest and most effective way to understand it, is to see that
it expresses the distance between that part of the divinity which is offered to us, through
revelation, scripture or through the sacramental life, and that which we are able to
understand using our calculative faculty and put to words. We name and we define what we
possess intellectually, but in the case of divine matters we can place ourselves only at the
receiving end of the dynamics of knowledge: the Church is primarily not a way for us to
discover what God is, but a way for us to respond to him.
This 'ideological' version of God, which belongs to the historical world and the
realm of the created, is, in a sense, 'fair game' for sociologists and social and philosophical
critics: as an idea it belongs to the world of ideas - not the Platonic one, but the world of
philosophical and rational discourse. However, the importance of the distinction between an
uncreated and a created understanding of God, shows why most of Christian doctrine is
engaged with the distinction between the created and the uncreated.
In this context, the problem with the concepts I mentioned previously, Truth and
Church, is that they cannot be enclosed in an inert, static definition - it is extremely
dangerous to reify them in our systematic exposition or in our practice, and if we could be
allowed to take this one step further, it would be misleading to consider Wisdom, Truth or
Church separated from the person of Christ. Rather than signifying a specific object, they
point to a way of existing, and to a continuous, living, dynamic way of being. The very
words αλήθεια and εκκλησία (truth and church), as well as the word ελευθερία (freedom) in
their etymology and first context even before Christianity, are understood in the context of
a process of coming together and constituting a community, but not for any reason: the
Athenian εκκλησία του δήμου, the general assembly of the free citizens, was convened, or
rather as the word εκκλησία (έκκληση - καλώ) suggests, they were called together for a
specific reason: in order to define the truth, the non-forgetfulness, or in the context of preSocratic thought, to touch on the κοινός λόγος, the common logos that permeates
everything, it is not usually perceived by us. In addition, freedom (ελευθερία - a word that
is etymologically connected with the past perfect of the verb 'to come', ελήλυθα) was
understood in this context as the ability to come into the εκκλησία and to partake of the
common logos and the truth.
What does all this have to do with the politics of globalization? A very brief,
superficial examination of these words shows us what the overwhelming evidence since the
apostolic era has also shown us continuously, in many occasions where the Truth and the
Praxis of the Church were compared and contrasted with the words (doctrines, teachings or
kerygmata) that surround and protect it: that Christianity is not an ideological construction
with doctrines in the place of a subscribing constitution or philosophical axioms, and it
should not be regarded as such. Doctrines, teachings, creeds and affirmations at best
surround the living Truth in order to protect it, and at worst they are confused with it. The
reification of Truth and Church is something more problematic for us than it is for social
scientists. Moreover, the collapse of the grand narratives, or the deconstructive phase of
postmodernism, express a strong distrust to the noesiarchic academic edifice of selfreferential axioms that claim to usurp the position of the Truth.
This, at a first reading, is something we should be thankful for. The same kind of
distrust has been repeatedly expressed by the Church over the centuries, and although this
wave of criticism does not originate, strictly speaking, from within the Church, the
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acknowledgment of the distance between the discourse surrounding the Truth and the Truth
itself - which for Christians is a person, the hypostasized Truth in Jesus Christ - is
something so consistent with the theological struggles of the Church, that we may perhaps
detect in it the touch of the Holy Spirit.
The same may be said about globalization, as an attempt to rise above local
cultures. Although it is primarily motivated by the mechanism of politics, finances, lifestyle
and worldwide media, ecumenicity or 'strength in difference' has been one of the constant
ecclesiological demands of the early Church. To remember only one of the several early
sources that give us an understanding of the Church in this way, we can read the passage in
the Didache, which refers to the Eucharistic bread: As this broken bread was scattered upon
the mountains and being gathered together became one, so may your Church be gathered
together from the ends of the earth into your kingdom.4 But even if we do not debate the
finer points of this inclusive ecclesiology, the Church has repeatedly condemned
ethnophyletism as a heresy. Nevertheless, our practice, and this is something we can say to
varying degrees for all denominations, is not always very consistent with this view.
Speaking for the Orthodox Church, although this is something that has been condemned in
the Greek and in the Russian tradition, the political history of the last two or three centuries
in Eastern Europe was, and still is, motivated to a confounding degree, by the selfidentification of a people on the basis of ethnic, racial or cultural identity. Thus, the
struggle against this problem has been an uphill battle.
This problem has been transplanted in the immigrant communities of the Orthodox
Diaspora, which often had to exercise an even more centripetal policy, as they were trying
to maintain their cultural and linguistic tradition, along with their religious tradition. While
it is understandable and even desirable, under certain circumstances, for immigrant
communities to preserve their distinctiveness in order to offer it to the larger community
they call their home, the zeal of heritage preservation is often difficult to tell apart from
fundamentalist fanaticism.
But then, the question that arises is, if we do not try to define the truth, but only to
live according to the truth and with the truth, what are the constants that guide us in this
process? The direct answer to this from within the Church would usually have to do with
the liturgical and sacramental meeting of humanity with the eternal Truth of Christ and its
manifestation as a praxis, pragma or event that has more dimensions than a learned
philosophical tradition, but in order to unpack this question in the context of the Tradition
and Transmission of the Truth, I'll return to the definition of the Athenian Εκκλησία του
Δήμου as the community that gathered in the name and for the pursuit of the Truth.
It is perhaps not difficult to understand the definition of truth according to a
community, and even to place next to it the concept of the 'sacred', even without yet a
religious connotation. The ancient Athenians used to refer to the hill of the Acropolis as the
Sacred Rock, the 'ιερός βράχος', because it defined the centre of the polis, the point of
reference for their entire communal existence. Sociology, likewise, can help us find such
central poles in ancient, medieval and modern communities and institutions. The sacred and
the profane can easily be defined, in this way, in sociological terms, and the truth of the
communal existence is the truth that is produced by or rather flows from the sum of the
parts and their synthesis into something larger. But community in the understanding of the
Church is something that may be seen not only across space, but also across time. While it
may be easy to poke holes at the classic definition of the Holy Tradition by Vincent of
Lerins, as that which has been believed "everywhere, always and by all", we cannot help
4 Didache 9:8.
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but notice how the convergence of "everywhere and by all" is completed by the "always" although in contrast at least in a cultural, philosophical or technological tradition one would
wish to see a development over time. This understanding of community as a convergence or
a 'coming together' over time, which joins the past, the present, the future, and, more
important, the eschata, is also something that can help us understand, as much as this is
possible, the field of action, as it were, of the Holy Spirit. And although the truth remains
the same everywhere and always, it is we who enter into a continuous process of
approaching it, with the grace of God.
Since it is a process we refer to, and at this stage I do not mean the process from
the being to the becoming or from the fallen world to the Kingdom of Heaven at the end of
time, it is to the process the transmission of the truth of the Church that we need to turn our
attention. This is the 'apostolicity' of the Church, a notion more complex than we usually
take it to be.
One characteristic of the Church, which we affirm in the Creed, is that in addition
to 'One, Holy, and Catholic', it is also 'Apostolic'. This 'Apostolic' means, at a first level,
two different things.
First, it signifies our connection with the received tradition, as it was given to us
by the apostles of Christ and their successors. By this we acknowledge that what we
believe, what we practice and what we do in the Church, we have received from not just the
Apostles or Christ himself two thousand years ago, but by the countless cloud of saints who
received the tradition before them and passed it to the next generation, to use a liturgical
expression, our Forefathers, Fathers, Patriarchs, Prophets, Apostles, Preachers, Evangelists,
Martyrs, Confessors, and Ascetics.
This is an interesting point: why is it repeatedly in many early Christian texts, such
as the Didache or Teaching of the Twelve Apostles, the Apostolic Constitutions, and
Irenaeus' Demonstration of Apostolic Preaching, that, regardless of who were the actual
writers of some of these texts, our ecclesiastical tradition identifies the nature of the Holy
Tradition, and also its own origin with the Apostles of Christ, instead with Christ himself?
Is it, after all, not Christ, who is the head and the founder of the Church? Why is it
necessary to state, as the Didache does, that this is the teaching of the Lord to the nations
through the twelve Apostles?
In a certain understanding of Trinitarian theology, the notion of the divine
Tradition is already present within the Holy Trinity and in the person of the Son, who, for
instance, in John 10 explains that he received the command to lay down his life, from the
Father. Christ often makes this referential relationship with the Father very clear - he is, in
fact the Son of the Father, because he receives everything from him, and he refers
everything back to him. Nevertheless, to bring this into the human realm, our
ecclesiological understanding of coming together not just responding to the call of Christ,
but in order to become the body of Christ, begins with the Apostles.
On the same wavelength as it were, the expression 'apostolic' is associated with a
perhaps more focused or more specific aspect of tradition. While the concept of 'Apostolic
succession' implies a Eucharistic backbone in the Tradition of the Church, it also connects
the sacramental tradition and the origin of the Eucharistic body of Christ, with the Apostles.
Something that needs to be understood is that apostolic succession is not the line that
connects the bishops as gifted persons or persons who were given their ministry, to the
apostles. It is, instead, the line that connects all the Orthodox Eucharistic communities
everywhere and at all times, to the community of the Apostles. This may be seen in that a
deacon, priest or bishop may be ordained only during the Divine Liturgy: it is when the
bishop exercises his ministry and his authority as the president of the Eucharist, in the midst
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of and with the participation of the people (who may block the ordination), that he can
ordain according to apostolic succession. If apostolic succession were something that
applied to him as a person, if it implied a level of authority that was given to the bishop as a
personal gift of the Holy Spirit, he would be able to perform ordinations at any point,
during and also outside the Divine Liturgy.5
But even if we do not delve deeper into the nuances of the Tradition, understood in
a Trinitarian, Christological, Eucharistic or ecclesiological way, we can at least surmise
from all this that the first way to understand the expression Apostolic, has to do with the
past that is entrusted to us, and with the sum of the Holy Tradition. The second way to
understand 'Apostolic' has to do with the future. The word 'apostle' itself means the one
who is 'sent forth', who is sent out for a reason. This reason is mission. In fact, the words
mission and missionary in Greek are ιεραποστολή and ιεραπόστολος, the 'ιερός' or 'sacred'
that is added to the word Apostle, having the effect of taking it one notch down, in relation
to the Apostles of Christ, consistently with a certain inflation of Church titles, where we can
see that a Constantinopolitan Patriarch for instance, may be addressed as 'His All-Holiness'
while he is alive, but after his death, and only if the Church recognizes him as a saint, his
title may be 'demoted' to simply 'saint'.
But the reason I dedicated a few lines to the concept of the apostolic as something
that connects us with the past, is because it is in this background that we can appreciate
what it means for the future, for spreading further the Christian Church, and for mission
work. There is nothing really new that we ourselves can bring to the tradition, other than
our own selves. Yet, to offer oneself to the tradition is not the same as to try to change the
system 'from the inside', that is, to approach it with an agenda. Zisimos Lorentzatos, one of
Yannaras's major influences, described once this offering of the self to the Tradition for
Yannaras, comparing it to the way the dead body offers itself to be washed without any
resistance, as it is being prepared for the funeral. And thus, the first reason as to why we
understand the apostolic role of the Church as missionary, and as a projection into the
future, is because this is exactly how we have received it from the past. It is the nature of
the Church to be given, to be transmitted and to be offered, and it is this process, which
does not flow from a person or authority other than that of Christ, in the way we understand
him historically, ecclesiologically and eschatologically, that allows it to transcend the
authority or the seal of any given time and person. In other words, the main thing to see in
the discussion of the 'apostolicity' of the Church is to respond to the question 'why do we do
missionary work?' The answer that we can come up with is 'because this is not just what the
Church does: this is, at least in part, what the Church is.' This dimension of the Church as
mission, and its connection with the experience of the Truth in the Church can be seen in
the confession of faith that Peter and John gave in Acts 4:20, after they were commanded
by the Sanhedrin to stop teaching about Jesus: "we cannot help speaking about what we
have seen and heard", and as John adds in 1 John 1:1 "and that which our hands have
touched".
In the present age, this missionary aspect of the Church is experienced in at least
three ways. First, there is what we could call 'internal mission'. This is the kerygmatic work
of the Church, the much necessary 'preaching to the converted' or continuous catechesis and
teaching within the services. This is a valid observation for all Christian churches,
everywhere, yet in this understanding of missionary work, it is important, as Metropolitan
John of Pergamos has repeatedly stressed, that it is not raised as one characteristic that is
more important than the other aspects of the work of the Church, and it is not allowed to
define what the Church is.
5 Cf. Metropolitan John Zizioulas, Ευχαριστίας Εξεμπλάριον, Megara, 2006, pp.51-52.
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Second, there is the mission in a non-Christian or an unchurched land. The politics
of globalization which demand that we treat any indigenous culture and religious tradition
very delicately and respectfully, can only be consistent with the true character of
missionary work. Simply put, we evangelize and teach by example and not by ideological
confrontation. We show, but we do not try to convince. We listen and help, maintaining our
mind, our heart and our inspiration in heaven, we do not manipulate.
The third way of missionary work is more difficult to address. As in the case of
our missionary Orthodox Church in Wales,6 it is possible to talk about missionary activity
in a Christian land. However, if we do not want to look at the Apostolic Church as an
ideological or cultural edifice which engages in an ideological warfare, and if we want to
maintain that interdenominational dialogue is something we take seriously, how is it
possible to explain and justify such missionary work? Are we not wolves in sheep's
clothing?
The answer cannot be simple. Missions in Christian lands have accumulated too
many sins and have generated too many controversies over the centuries, and it is probably
not prudent to dismiss completely practices such as the aforementioned Jesuit missionary
imperialism as a mistake of the past that we are in no danger of repeating. Similarly, the
question of the Uniates, or Byzantine-rite Catholics in Eastern Europe and also America, is
still a difficult and complex area of conflict between the Orthodox and the Roman Catholic
Church. This is a difficulty that I would like to address in several levels.
The first thing that needs to be said about this is that it is increasingly hard to talk
about a predominant denomination, and sometimes even a predominant religion, in the
Western world. It is certainly true that the history of the Anglican Church is more closely
connected with Britain than any other denomination and it enjoys a special place in its
formal connection with the state. Nevertheless, the Roman Catholic Church in Britain may
not really be thought of as of lesser historical standing. As for the Orthodox Church, while
it may be true that it is an Eastern import, a brief examination of the ethnic background of
its current priests shows that it is not fair to think of it as an immigrant Church anymore:
the 2008 calendar of the Archdiocese of Thyateira lists 72 priests and deacons of Greek
extraction in its ranks, and 40 of English extraction - at least if we go by their last names. In
the Russian Churches this changes to 12 priests of Russian extraction, versus 38 of English
extraction, and in the Antiochian Church this analogy becomes 2 Arab priests and 13
English. Certainly this does not reflect the composition of an immigrant Church. It may be
said then, although I do not wish to push this argument too far, that although there is a
distinct Christian seal in the identity of the British people, the question as to how exactly
this translates into a unified ecclesial body, is not quite settled.
But to return to the question of mission in a Christian land, on a first reading, this
type of missionary work is something of a combination of the two first types I mentioned.
Most Orthodox converts in Britain or in North America, to restrict myself to examples I
know from direct experience, have often followed a trajectory that allowed them to reach
the Orthodox Church not so much as a reaction to their former Christian background, but
mostly as its fulfilment. Many of them found in the Orthodox Church the completion of the
Christian schooling, as it were, that they received elsewhere. No doubt, this is a stream that
flows both ways, but the first thing that we have to look for, if this is truly the case, is a
harmonious and constructive collaboration with the local Christian Church, as much as this
is possible. The bulk of this kind of missionary work has to do with people who are, to
bring back the examples I used earlier, partly in the choir, and also partly unchurched.
6 I refer to an Orthodox mission in Lampeter, Wales, founded in 2006.
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Bearing this in mind, there is very little that we have done in the Orthodox mission in
Lampeter in public, without the collaboration of the local Anglican Church. In our case, as
well as in many similar cases, these converts are people who would be otherwise lost from
the 'Christian family' altogether. I believe the understanding of the Anglican chaplain in
Lampeter who was very happy and supportive when we set out to organize the local
Orthodox Church, is that we fight the fight that he could not fight himself. In the same vein,
the local Orthodox priest, Fr. Timothy Pearce, who is a Welshman himself, once explained
to me his motivation to bring Orthodoxy to his compatriots in these words: "The Welsh are
essentially still a pagan people. Anglicanism has had a very difficult and tortured life in
Wales, because it was difficult to separate itself from the English-Welsh political tensions,
and the Roman Catholic Church never managed to take root here, or rather to hold its fort.
Most non-conformist churches disappeared into nothingness. Perhaps what can lead my
fellow people to Christ is the Orthodox Church". One can clearly see the 'ecumenical'
dimension of Fr. Timothy's approach.
This allows me to say something about the ecumenical, according to one
understanding of the term, dimension of missionary work in a Christian land. But before I
proceed with this, I would like to contextualize our ecumenical or rather our
interdenominational dialogue. As several failed attempts in the past have shown, it is very
early to consider ecumenism in the context of a sacramental union and intercommunion.
For the Orthodox Church this would not be a means to encourage an administrative union,
but the very end of any ecumenical hope. However, I believe that an honest examination of
each other's theological thought, practice and sensitivities can prepare the way and achieve
a solid framework for a time in the future when we may be ready for an ecumenical
dialogue with that goal. Until that happens, to return to the ecumenical dimension of
mission, we can only benefit from seeing each other in action, in practice, where our entire
range of theology, goals, methods and even problems is laid out for everyone to see, and
contributes something in the range of the Christian event.
Yet, for a truly ecumenical dialogue to have any hope of progressing, the central
question of 'what is the Church' needs to be addressed, in a way that recognizes, to begin
with, that we do not start from what is common to us. This is the question that, more than
any others, is in the heart of missionary work and of ecumenical dialogue. In the context of
the globalized world, if I may be permitted to use this expression, in addition to any purely
theological questions that arise among us, the question also brings to the foreground the
difficulty of the connection between local cultures with a central authority, and in the end
what is really that which holds them together in one Church or one communion. This is an
interesting question for all of us together, but also separately for different reasons for the
Roman Catholics, the Orthodox and the Anglicans, and the dynamics of the autonomization
of local cultures against the globalized framework makes it more relevant now than it was
one or two centuries ago. In the end, the apostolic nature of the Church (that is, the Church
as a continuous mission), engenders the pursuit of a theologically solid and effective
ecclesiology as the main theoretical concern of missiology. The connection or identity of
the local Churches with the One, Holy and Apostolic Church is now as challenging an issue
as it was in early Christianity.
I am speaking, of course, about synodality or conciliarity and primacy. And
although the question is too big to address in a single presentation, let alone in a section of a
presentation, I cannot help but observe that the financial nature of globalization as the main
international centripetal force, and the postmodernist centrifugal justification of an
autonomization or disestablishment of local cultures, provide a conducive framework for a
Church that acts with the reflexes of ideological movements.
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In contrast, most of the experience we can bring to the question of the local
variation and the central authority from the experience of the early Church, shows a
different direction than that of the 'soft' dialogue and the need for consensus. Or, to put this
slightly differently, in Church politics, unlike in secular politics, it is hopeless to try to build
the connection between the local and the central based on what they have in common.
Instead, a connection that starts by addressing the deepest differences has more chances of
producing a stable effect. Let me offer an imaginary example, in order to make myself
clearer:
Possibility one: The year is 2030. Through an increasingly successful
interdenominational dialogue between the Orthodox and the Roman Catholic Church, a
respectable portion of Catholic and Orthodox bishops and theologians, including the Pope
and the Patriarch of Constantinople, decide that it is possible to find enough common
ground in theological and administrative matters, and thus proceed to a formal
intercommunion between the two Churches. The main contentious issue of the primacy of
the Pope is addressed in a theological solution that satisfies to some extent both traditions.
Reaction: a split across both Churches. Athonite Orthodoxy and the Russian
Church distance themselves from Constantinople. Within the Catholic Church some people
start looking into provisions that would allow them to declare an Antipope. The unified
Catholic-Orthodox Church convenes an Ecumenical Council to discuss the issue, but at the
same time the Patriarch of Moscow convenes a Panorthodox council in Mt. Athos, which
decides to break communion with the Uniate bishops.
Possibility two: After prolonged discussions between the Roman Catholics and the
Orthodox about what is the meaning of authority and servitude in the Church, and after they
have come at an impasse, the Pope decides to put the message of Mark 10:43 ("whoever
wants to become great among you must be your servant") to practice. He asks to meet with
the Orthodox spiritual leader who resists ecumenical dialogue more vehemently, the abbot
of the Esphigmenou monastery on Mt. Athos, and invites him to Rome. The abbot refuses.
The Pope decides to visit Greece and Mt. Athos, but the Athonite monks refuse to allow
him to enter the Holy Mountain as the self-declared primate of all Christianity. The pope
then asks that he is admitted as a pilgrim for six months in a monastic cell in the
Esphigmenou monastery. The monks agree, on the condition that he does not receive any
visitors from outside the Holy Mountain, and that he is not allowed to take communion or
to perform any priestly acts while he is there. The Pope agrees with their terms. At the end
of the six months, although no theological dialogue has taken place, the Pope has gained a
new understanding of the Orthodox resistance to the idea of the Universal Pontiff, while the
Athonite monks have been overwhelmed by this unprecedented act of humility, and have
gained respect and trust in the bishop of Rome. The ecumenical dialogue on the union of
the Churches can now begin.
I will admit that this romantic consideration of future possibilities is just that. But
what I hope I demonstrated by this fantasy is the difference between an ideological and an
ecclesiological approach. The first example I offered reflects practices that happen too
often, between Church bodies and also within them - not, as I have already stated, that I do
not believe in ecumenical dialogue, but I believe that it is not enough. Although the
mechanisms of negotiation and vote of majority are valid and desirable in our political
system, they are certainly not enough in the Church. To exacerbate this point even further,
we can find precedents in the Church where the entire Truth of the Church is not saved in a
social or political structure of this nature, but in something that flies in the face of any
reasonable projection - thus reminding us the observation of Fr. George Florovsky, who
noted that the history of the Church is so unpredictable in the light of the operation of the
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Holy Spirit, that it is nothing less than 'chaotic'. The cases of St. Athanasios the Great and
St. Maximos the Confessor, who alone saved the Truth of the Church for some time, are a
complete paradox in the context of the paradigm of social consensus, and a testing case for
any definition of the Church.
But here is exactly the challenge we face at every level of authority within the
Church. The postmodern world has discovered that a central top-down authority backed by
what Althusser called an 'ideological state apparatus' cannot survive. Likewise, the
ecumenical situation shows that a loose confederation of theological trends that are bound
by a romantic but not substantial enough commitment to the idea of conciliarity, cannot be
defined as the Body of Christ. What is then, or rather what can be the Ecclesiology of the
Apostolic Church in the era of globalization?
In some ways it is easier for us to have a mental image of the Ecclesiology of the
Apostolic Tradition, in the present age which questions the validity or rather the actual
existence of a centre-over-periphery structure. While the visible structure of the Church,
with bishops, priests, deacons, etc. is necessary for the Orthodox Church, this is not
understood in a vertical, administrative way, since Christ is eschatologically 'all and in all'.
The approval of the people is necessary at every level of authority in the Church, having
been able to reverse Church Councils and episcopal decisions in the past. The bishop grants
his authority to his presbyters who represent him, but he also receives his own authority
from them, being the expression and the servant of their unity. Although this is not
something enforced as much as it should, the bishop is often directed by several canons to
act with the consultation and the acquiescence of his presbyters for several important
decisions. As Ignatios of Antioch expressed this relationship wonderfully, "the presbyters
are connected to the bishop as the strings are to a harp, in such a way that in their concord
and their consonant love, Jesus Christ is sung".7 In a similar way this may also be seen at
the level of the parish, where the priest, locum tenens of the bishop, as the bishop is locum
tenens of Christ, acts as the liturgical focus in the place of Christ in the Kingdom, but he
does so based on the authority of his bishop, and also on the active acceptance and
participation of the lay members of the local community.
This can also be seen at the universal level, where all Orthodox bishops are
liturgically equal to each other, and every local Church is the complete Catholic Church.
This is of fundamental importance in Orthodox Ecclesiology: that every complete local
Orthodox Church is the Catholic Church, consubstantial to all other local Orthodox
Churches, and in this way the same as the Ecumenical Catholic Church. This is a view that
we see as early as the second century with Ignatios of Antioch, but it permeates the
Ecclesiology of the Orthodox Church in its every expression since then. This is a view that
in a sense follows naturally from the belief in the real presence of Christ, in the
Eucharistic/sacramental or in any other sense. For the Orthodox Church this is clearly
understood in connection with the Eucharist, which for us is the union of the divine in a
way according to which the mutual indwelling, the perichoresis of the local and the
universal, as, to some other degree also the perichoresis of the individual and the
communal, works both ways. According to the way we understand the term 'Catholic
Church', every local Church is part of the universal Church, but at the same time the
universal Church is also contained perichoretically in every local Church.
This means that the control from the visible centre or centres of the Orthodox
world is the same as the control of the periphery towards the centre. Since it is recognized
that the experience of the Church and the presence of Christ is, essentially, the same
7 Letter to Ephesians, 4.
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wherever it takes place, and since every bishop is liturgically equal to every other bishop,
the conciliar structure of the Church operates in a way that allows the presidents of the local
Eucharistic communities to measure to each other's experience. The role of the primus of
the autonomous, the autocephalous or the ecumenical Orthodox Church, is to safeguard this
sharing of their Eucharist-based experience in his entire area of responsibility, so that any
problems or differences between the Churches are addressed by their intercommunication
and their mutual indwelling. In other words, there is no vertical authoritarian imposition
from the top to the bottom, but on the other hand the strong value that the Orthodox Church
places in the belief of the One Church and of the consubstantiality of the local and the
universal Churches discourages the break of community from one part of the Church.
Whenever schisms have taken place in the history of the Church, including recent difficult
cases, they were seen as anomalies that should be corrected in due time (and very often
were), and not as the 'right' of an individual administration to take its own way. But despite
several difficulties between the local Churches, in matters such as jurisdictions,
administrative differences, liturgical practices, and so on, the independence of the local
bishops is such that ecclesiastical intrusion is not tolerated. For matters other than matters
of faith, not even the Patriarch of Constantinople has the right to intervene in an internal
administrative matter of a diocese, even of a diocese that recognizes its spiritual
dependence on Constantinople, and not Alexandria, Jerusalem, or elsewhere.
The same perichoretic model applies, to some degree, at the level of the parish and
the individual, although it is true that most writers who have approached Orthodox
ecclesiology, have done so mostly at the level of the diocese and not at the level of the
parish or the individual members. Without trying to get to that problem at present, what is
perhaps a safe guide, based on the experience of the Church and on the reflections of the
Fathers, is that the Church works in a way that 'all is in all', and while it is possible for a
faithful to exist as a full and constituent member of the Church, it is also possible for the
entire Church to exist within an individual. This sounds like a paradox, because 'Church'
means necessarily 'communion', and the ecclesiastical being is defined by the way of
relation to the other, than by anything else. Nevertheless, one of the several possible ways
to understand what a saint is, which I think is one of the most complete approximations of
sanctity, refers to a person who has internalized the love of the others and the love of God the two laws on which all other laws hang - to such a degree, that he has already loved and
accepted every human, every unavoidable possibility of the human condition, even the most
sinful ones - although not sin itself - and has tried to address it in Christ. The saint,
according to this understanding, is someone who has internalized the entire Church inside
him, or rather the entire world as a Church, and is not therefore a sign of individual piety or
justification, but a sign of the individual being offered completely to the Church, preserving
the entire image of the Church as a network of relationships that promote, through every
layer, the coming of Christ as "all in all", inside him.
We can have a complete image of the Church when every member of a parish
offers himself to the community and becomes Christ-ed sacramentally, through the
operation of the Holy Spirit (something that although is securely connected with the
Eucharist, it is not restricted in it alone), and when every parish and diocese recognizes its
own Christly presence and experience as inseparable from the Christly presence of the other
parishes and dioceses. In comparison, the image of the Church as we experience it is
certainly an image of struggle, a dynamic image, an image of the militant Church. Yet, we
prefigure the Kingdom of God liturgically, and we envision this 'all in all' in the Eucharist.
The illuminating rays of God reach through the entire Church, and their power is
everywhere the same, regardless of whether they are closer to the top or the bottom of the
Ecclesiastical hierarchy. This may be seen at the liturgical level in a very interesting way:
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as Metropolitan John Zizioulas, perhaps the main proponent of the Eucharist-centred
ecclesiology today observes, after the consecration and the change of the bread and wine
into the body and the blood of Christ, the divisions among ecclesiastical ranks become
meaningless, and the bishop normally has to receive communion from a deacon or a priest,
and not by himself, before he administers it to the presbyters and the deacons.
I am afraid that while I have discussed the question of apostolic ecclesiology in the
postmodern world, I do not know that there is a final and satisfactory answer. And while I
discussed the apostolicity of the Church in order to stress, in this case not so much its origin
and its connection with Tradition, but rather its tendency to exist and grow as a living
organism instead of as an idea, and while I welcome the difficulties that the present age is
inflicting on our self-understanding, making it necessary for us to think more clearly in
terms of our missiology and ecclesiology, I am afraid that the best I can do is just point to
ecclesiology as the area that can allow us to turn a crisis into an opportunity for spiritual
growth. We know that there is no real definition of the Church in the early Church or in the
Fathers - at least not much more than in the ecclesiology of St. Paul - and this shows that
the issue is quite complex. It is certainly necessary to wonder what we mean by 'Church'
before we embark in missionary work and in ecumenical dialogue.
At the level of sacramental and theological thought, which is, at least for the
Orthodox, a good way to start since for Nicholas Cabasilas "the Church is manifested in its
sacrament",8 we can see that the Church is a continuous process of synthesis, where what is
partial is joined to Christ and thus to everything else, maintaining its distinctiveness. This is
done, as Metropolitan John Zizioulas who is the basic proponent of Orthodox Eucharistic
Ecclesiology at present reads the early Fathers, in a way in which the Eucharistic
Catholicity of the Church is expressed at the same time at the local and at the universal
level - without a reference to the Universal the local is not truly Catholic, but at the same
time the Universal is not truly Catholic either, if it does not consist of complete local
Catholic Churches either.
Yet it has to be very clear that the Eucharist is not seen as simply as a ritual that
cleans and joins us with the divine by the power of the ritual alone. The Eucharistic
ecclesiology of Metropolitan John has been criticized as bordering a theology of
'Eucharistic pagans' in the way some people have read him, because sometimes it is hard to
see the boundaries of the Church according to it, outside the Eucharistic act. Yet, I am
convinced that Metropolitan John sees the Eucharist not so much as that which 'makes' the
Church in a causal sense, as that which serves as the focus of the various aspects of the
Church, including the way of private prayer and meditation. Metropolitan John has
repeatedly expressed the view that the Eucharist can be seen not as the only constituent
element of the Church, but as the element that brings all the other spheres of Church
activity (such as the confessional or doctrinal aspect, the missionary, kerygmatic work,
piety and morality) into focus. It is very clear in his writings that the Church is the Church
not just inside but also outside the Eucharist, but only because it is the Church inside the
Eucharist.
This understanding of Eucharistic ecclesiology, which can be understood only as
an ecclesiology deeply grounded in eschatology, provides a basis for the relation of the
partial and local to the whole and universal, in a way that reminds one the mechanics of a
hologram, every part of which contains the image of the whole object. It may take some
time, but I believe that postmodern metaphysics may discover, in front of it, the reverse
existentialism which makes complete the local and the universal simultaneously.
8 Commentary on the Divine Liturgy, 38:6, 39:1.

79

Андреас Андреопулос
СИНОДАЛНОСТ И ПОМЕСНЕ ЦРКВЕ.
ЕКЛИСИОЛОГИЈА АПОСТОЛСКЕ ЦРКВЕ У ЕРИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
Чланак се бави местом Православне цркве у глобалном друштву. Потврђено
је да неке од уобичајених обасти критике религије унутар постмодерног дискурса
такође могу бити примењене унутар православног богословља (као у случају
постварења, опредмећења, реификације Истине и Цркве). Апостолска, предањска и
мисионарска димензија Цркве поново је афирмисана унутар плуралистичког и
глобалног друштва. Перихоретски модел православне екслиологије развијен је до
одређене мере и у односу на њега показано је како постмодерни критицизам може
имати здрав, иако испитивачки, утицај на предањску еклисиологију.
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ПАТРИСТИЧКИ СПИСИ КАО ИЗВОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ
АСКЕТСКЕ КОМУНИКАТИВНЕ КУЛТУРЕ1
Апстракт: Рад је посвећен комплексном и системском опису
комуникативне културе древног монаштва у египатској, палестинској и сиријској
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
прагматични и пројективни патристички текстови преподобног Јована Касијана
Римљанина и преподобног Исака Сиријског.
Кључне речи: Аскетска комуникативна култура, древно монаштво Истока,
прагматични и пројективни текстови, патристички списи, преподобни Јован
Касијан Римљанин, преподобни Исак Сиријски.
У савременој лингвистици конституисало се неколико приступа теоријском
заснивању и дескрипцији феномена религијске комуникације. Тако, у научну
употребу увелико су ушли термини религијски језик, култни језик, језик сакрума,
молитвени језик, језик Цркве, религијски дискурс, религијски стил, религијскопроповеднички стил, религијска употреба језика, религијска комуникација и др. Већ
и само побрајање ових разнородних термина сведочи о комплексности и
вишедимензионалности методолошких приступа проучавању објекта нашег
интересовања. Када је реч о доминантним методолошким парадигмама истраживања
интеракције језика са духовношћу и религијом уопште, издвојићемо
функционалностилистичку, комуниколошку, дискурсну и социолингвистичку. Прва
од наведених парадигми полази од идентификовања посебног "религијског стила" (у
другој
терминологији:
религијско-проповедничког,
црквено-религијског,
богослужбеног, литургијског стила), или, како ми предлажемо, сакралног
фунционалностилског комплекса). Њој је блиска комуниколошка парадигма, чији
објекат интересовања представљају специфични жанрови сакралне или
унутарцрквене комуникације, попут проповеди, молитве, посланице, докумената
црквеног законодавства, жанрова епистоларне комуникације, етикецијских жанрова
(поздрави при сусрету и на растанку, честитање, изражавање захвалности, извињења
1 Рад је израђен у оквиру пројекта "Проучавање сакралне комуникативне културе" који се
реализује у склопу ширег интеркатедарског споразума Катедре за славистику Филолошког
факултета Универзитета у Београду и Центра за комуникативна истраживања Универзитета у
Вороњежу (Русија) за период 2005-2009., под руководством проф. др П. Пипера и проф. др Ј.
А. Стерњина.
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и др.). Испитивање религијског дискурса полази од схватања комуникације међу
члановима верске заједнице као институционалног дискурса условљеног социјалним
функцијама учесника општења и нормираног како у садржинском, тако и у
формалном погледу и примењиваног у духовној комуникацији, базираној на јасно
конфесионално одређеним вредностима и нормама невербалног и вербалног
понашања. Најзад, социолингвистичка парадигма усмерена је на истраживање говора
припадника одређене верске заједнице у разним ситуацијама, на идентификовање
особености њиховог социолекта, односно религиолекта (преглед побројаних
парадигми са релевантном литературом исп. у: Бугаева 2007 а, 39-53; Бугаева 2007 б,
317-333).
Један од најперспективнијих праваца истраживања интеракције језика и
духовности, по нашем мишљењу, јесте анализа сакралне комуникативне културе.
Под комуникативном културом или, уже, комуникативним понашањем подразумева
се укупност норми и традиција у комуникацији унутар одређеног националнојезичког колектива, социјалне, професионалне или узрасне групе2. По методологији
разрађеној у Центру за комуникативна истраживања Универзитета у Вороњежу под
руководством проф. Ј. А. Стењина (Русија) (исп. Стернин 2000, 8-27; Прохоров Стернин 2006, 27-51), у нашим радовима 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 вербалног, невербалног комуникативног понашања
и социјалног символизма унутар одређених верско-социјалних група - монаштва у
српској и руској говорној и социокултурној средини из синхронијске и дијахронијске
перспективе (Кончаревич 2006 а, 28-54; Кончаревић 2006, 113-151; Кончаревић 2007,
339-370), као и руских старовераца "поповаца" (Кончаревич 2006 б, 97-120), а
описане су и норме комуникативног понашања клирика и лаика према одредбама
каононског права, као и норме појачке богослужбене културе (Кончаревич 2008 а,
Кончаревич 2008 б). Даља истраживања ове проблематике могућа су проширивањем
круга извора (агиографски, патристички списи), применом других модела
истраживања (аспекатски, параметарски) и проширивањем проблематике
истраживања (комуникативна личност свештеника, монаха, социолект верника и др.).
Рад који сада предочавамо пажњи читалаца разликује се од претходних по
средини на коју су оријентисани, времену на које се односе и типологији текстова
који су узети као основ за ексцерпирање грађе - појава и елемената сакралне
комуникативне културе. Наиме, у претходним радовима оријентисали смо се на
средину Pax Slavia Orthodoxa, на савремено или средњевековно раздобље (Х-XVII
век) и искључиво на прецендентне текстове нормативног типа - дисциплинарне и
богослужбене типике, текстове којима се, дакле, прописују норме ових или оних
2 У оквиру делатности Центра закључно са 2006. годином публиковано је 12 монографија и 13
тематских зборника, као и на десетине радова посвећених родној, професионалној, пословној,
националној - руској, словенској, енглеској и америчкој, немачкој, француској, финској,
кинеској комуникативној култури, комуникативној култури других народа, као и
проблематици узрасног комуникативног понашања, а одбрањено је и 19 дисертација из ове
области. Сакрална комуникативна култура, међутим, остала је потпуно изван видног поља
истраживача, изузев у горе наведеним радовима из пера аутора овог прилога (исп. А. В.
Рудакова, Н. А. Лемяскина, М. С. Саломатина, И. А. Стернин, Исследования по
коммуникативному поведению, опубликованные Центром коммуникативных исследований
Воронежского университета. // И. А. Стернин, Л. Шипелевич (ред.), Коммуникативное
поведение славянских народов, вып. 28. Варшава, 2007, 265-312.
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аспеката сакралне комуникативне културе. У овом раду определили да проширимо
ареал (Египат, Палестина, Сирија) и продубимо временске димензије посматрања
феномена који нас интересује (V-VII век), а да као извор за анализу, поред
прецендентних, користимо и пројективне текстове, који посредно пружају
сведочанство о томе како је изгледала аскетска комуникативна култура у одређеним
епохама и срединама, описујући њене традиције и норме (о културолошкој вредности
пројективних и прецендентних текстова и њиховим обележјима детаљније в.:
Верещагин - Костомаров 1983, 135-182). Определили смо се за корпусе пројективних
текстова двојице репрезентативних представника аскетске литературе - преподобног
Јована Касијана Римљанина и преподобног Исака Сиријског.
Преподобни Јован Касијан (око 360/365. - 430/435. год.) сматра се једном од
најзначајнијих везивних карика између хришћана Истока и Запада (Горгиев 2007, 55):
духовно богатство Истока он је преносио западним хришћанима, пре свега аскетама,
предочавајући им најпотпуније искуство монашког делања изграђеног и усавршеног
у Египту и Палестини. У свом личном богословљу он је сјединио спекулативнотеоретска гледишта Истока са реално-практичном усмереношћу Запада (Поздеевский
1902, 21-64; Скурат 1998, 30-32). Пошто се много и дуго подвизавао на Истоку, где је
(у Витлејемском манастиру у Палестини) примио монаштво и задобио прве поуке
везане за подвижништво, а затим заједно са својим пријатељем авом Германом седам
година провео у Египту, у подвизима и разговорима са тамошњим подвижницима, и
још извесно време у Тиваиди, Скитској пустињи и Константинопољу, вратио се у
родни крај, у Марсељ, где ће основати два манастира, мушки и женски, по правилима
палестинских и египатских киновија (Светлаев 1894, 164-167). За потребе овог
истраживања анализирали смо два његова дела: "О установама киновићана", где се
износе правила живота у египатским, али и палестинским и месопотамским
манастирима, и "Разговоре са египатским подвижницима", где се износи предање и
годинама стицано искуство монаха из египатских пустиња. По запажању значајног
истраживача Касијановог наслеђа, архимандрита Теодора Поздејевског, "у
расуђивању о наведеним стварима преподобни Јован Касијан успео је да се дотакне и
да разјасни све аспекте и питања подвижничког живота, чиме је дао изврсно
удовољење аскетским потребама свога доба, потребама које су на Западу у
хришћанском, а донекле и незнабожачком друштву заокупљеном мистицизмом биле
веома снажне" (Поздеевский 1908, 10).
Преподобни Исак Сиријски још је за живота сматран светим; његова дела
веома рано наишла су на признање и најширу популарност како у православним, тако
и у монофизитским круговима, а извршила су известан утицај и на познију
муслиманску мистику (Флоровский 1992, 186; Сидоров 1996, 48). Оставивши свет
још у младости, удаљио се заједно са братом у манастир Мар Матеја, где је примио
монаштво. Затим је, довољно укрепљен духом, изабрао осамљени живот у пустињи.
Глас о узвишеним подвизима и просветљености Исаковој подстакао је општу жељу у
Ниневљанима да замоле преподобног Исака да прими чин епископа ниневијског.
Касније се св. Исак удаљио у Скитску пустињу у Египат. Али, из пустиње, као и са
катедре, он је светлео свету својим животом и учењем о највишим ступњевима
духовног подвига (Поповић 2006, 471-506). Чак и такви подвижници као што је
Симеон Столпник са Дивне Горе добијали су од њега савете и поуке. Свети Исак
преминуо је крајем VII или почетком VIII века (Горский 1893, 8-9; Гумилевский
1996, 174-175; Собољевски 2006, 507-514). Након смрти његова слава је расла са
ширењем његових списа. Јосиф Хазаја, који је живео у VIII веку, називао га је
"чувеним међу светима". У XI веку Исак, захваљујући грчком преводу његових дела,
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постаје веома познат на грчкојезичном Истоку. У знаменитој антологији аскетских
текстова "Евергетинос" одломци из списа аве Исака Сиријског заступљени су
напоредо са фрагментима из класика рановизантијске аскетике (Алфеев 2001, 21-23).
Био је добро прихваћен и у словенској традицији: тако, интегрални превод грчког
зборника "Слова" Исака Сиријског на словенски језик учинио је бугарски монах
Закхеј још почетком XIV века. У другој четвртини XIV века на Атосу се појавио још
један словенски превод Исакових Слова који је израдио старац Јован. Оба превода
већ у XIV веку доживљавају изузетну популарност, нарочито у монашким круговима.
О томе сведоче бројни сачувани рукописи (о овоме детаљније в.: Попова 2000, 293314).
У даљем излагању покушаћемо да реконструишемо монашку комуникативну
културу Истока на основу анализе ова два истакнута представника аскетског
богословља, обраћајући пажњу на параметре вербалног, невербалног комуникативног
понашања и социјалног символизма по моделу ситуативне анализе примењеном у
нашој претходној публикацији везаној за историјат аскетске комуникативне културе
(Кончаревић 2007, 45-58).
А. Приказ параметара аскетске комуникативне културе Египта,
Месопотамије и Палестине у делима преподобног Јована Касијана
I. Комплекс параметара везаних за спољашње устројство живота
подвижника
По Касијановом схватању, дубине духовног живота су несагледиве, и зато је
подвиг ради достизања спасења за разне подвижнике различит. Једноме је потпуно
примерено отшелништво, док другоме "оно не само што је бесплодно, него је и
погубно"; трећем је свештено избрање киновија, која се пак некима не би смела
препоручити. Оно што једноме може бити тешко, па и немогуће, другоме је "стечена
навика обратила у природу". Зато "свако од нас", саветује преподобни Касијан,
"треба да унапред марљиво спознаје меру својих снага и да се по тој мери лаћа науке
која му се допада, јер, премда су све науке корисне, ипак, не могу све бити погодне за
свакога" (612)3.
Циљ коме тежи православни подвижник састоји се у пресаздању себе самога
по унутарњем човеку, у облачењу у новога човека "сазданога по Богу у праведности
и светости Истине" (Ефес. 4, 24). Тај циљ постиже се подвигом унутарњег човека,
који се савршава у специјално створеним условима и сврсисходном устројству
киновијског живота. О томе да је добар поредак манастирског живота услов за
напредовање у врлини сведочи и сама композиција списа "О установама
киновићана", где су прва четири поглавља - "О монашкој одећи", "О ноћним
молитвама и псалмопојању", "О дневним молитвама и псалмопојању" и "О
правилима за оне који се одричу од света" - посвећена управо кључним елементима
тога поретка, односно комуникативним нормама и традицијама прихваћеним у
монаштву на Истоку - у манастирима Египта.
Онај ко је имао намеру да ступи у киновију, по Касијановом сведочењу,
подвргаван је испитивању искрености и постојаности своје намере, провери његовог
смирења и трпљења. Строго се проверавало да ли новак поседује у својој келији било
шта од своје пређашње имовине, будући да је одрицање од целокупног ранијег
3 Бројеви у заградама означавају странице у изворима наведеним на крају рада.
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иметка било предуслов ступања у општежиће. Од новака није прихватан новац чак ни
у корист манастира са мотивацијом да би због прилога, посебно крупнијег,
новопримљени члан обитељи могао да се надима и узноси пред сиромашнијима од
себе. Свако ко је удостојен пријема у братство скидао је са себе световну одећу и
облачен у манастирску, да би се тиме научио да одбацује све што је од овога света
(28-29).
Одећа коју би добијао новопримљени члан обитељи била је једноставна,
таква да прекрива наготу и штити од хладноће. Никаква раскош у оделу није
допуштана. Као свагдашње подсећање на чување детиње невиности сабрат је дању и
ноћу на глави носио мању кукуљицу ("наглавник"). У рукама је имао штап који би га
подсећао на неопходност да одбија нападе "духовних зверова". Ноге би у условима
хладноће или врелине обувао у полудубоке чизме као знак лакоће и готовости да
благовести мир. Међутим, приликом стајања на молитву или приступања Светим
Тајнама монах је био обавезан да скине обућу с ногу својих. Као војник Христов,
свагда спреман на духовно војевање, инок је увек био опасан (9-13). Световна одећа
коју је новопримљени члан обитељи одбацио неко време би се чувала код економа,
док се не би стекло потпуно поверење у погледу његове решености да остатак живота
проведе у подвижништву. Уколико би његове врлине биле несумњиве, одећа у којој
је дошао у манастир давана је сиромасима, а у супротном би му било враћено
световно рухо, с тим да скине са себе монашко (29-30).
Значајно место у животу монаха-подвижника заузимало је учешће у
заједничкој молитви. Келејна молитва сваког појединца била је обавезан наставак
богослужбене молитве. У свим египатским манастирима на молитвеним сабрањима
строго се држало правило читања дванаест псалама са допуњавањем одломцима из
Светог Писма Старог и Новог Завета. Оваква пракса, по предању, потицала је од
анђела, који је за време вечерњег богослужења, док су сви присутни били
усредсређени на богоопштење, "једнообразно отпевао 12 псалама, након дванаестог
псалма Алилују, и постао невидљив" (14-16). Египћани "не сматрају за важно да
прочитају много стихова, него да разумеју њихов садржај" (18), примећује Касијан у
вези са поретком читања псалама прихваћеног у њиховој средини. На
богослужењима се монаси окупљају у трећем, шестом и деветом часу (по нашем
рачунању времена у 9, 12 и 15), јер су се "у тим часовима испунила најважнија
обећања и савршено је наше спасење": у трећи час Дух Свети сишао је на апостоле; у
шестом часу Господ наш Исус Христос принео је Себе на жртву ради спасења света,
у истом том часу светом апостолу Петру открила се тајна призваности незнабожаца у
Цркву - виђење сасуда који силази с неба (Дап. 10); у деветом часу Господ је сишао у
ад и извео одатле старозаветне праведнике (23). У време манастирског богослужења
владала је таква тишина, да се и поред мноштва окупљених на молитви стицао утисак
"да нема никога изузев онога ко чита псалме" (17). Монах који би читао псалме или
појао заузимао би стојећи положај, а сви остали би седели, "јер се од поста и радова
дневних и ноћних толико замарају, да, када им се не би дала ова олакшица, они не би
могли слушати псалме" (19). После заједничког бденија молитва се, са не мањом
пажњом, наставља по келијама, "све до изласка сунца", да се "не би изгубила чистота
задобијена псалмопојањем и молитвама, и да би се ноћним размишљањем
припремило неослабиво усрђе које је потребно сачувати током дана" (19, 20, 25).
Касијан не пропушта да помене да се са онима који су одлучени од молитве не сме
молити све дотле док не принесе јавно покајање и док му "настојатељ не опрости
пред свом братијом кривицу у погрешки" (21).
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Са молитвом је тесно повезан и физички рад. Преподобни Касијан сведочи
да су се Египћани бавили рукодељем, али уз непрестану молитву (22). Било каква
испразност за подвижнике је сматрана недопустивом. "Што се тиче њихових
занимања, они ни најмање времена не проводе у испразности, већ се непрестано баве
не само делима својственим дану, него и онима чије вршење није кадра омести ни
најдубља ноћ. Они мисле да, што усрднији буду према рукодељу и раду, то ће се
већма у њима разгорети жеља за највишом чистотом духовног созерцања" (19).
Недопустивим се такође сматрало сабирање блага на земљи, па и називање
било чега својим. "У неким манастирима ово правило држи се тако строго да се [...]
сматра великим преступом за монаха да каже: ово је моја књига, моја таблица за
писање, моја одећа, моје чизме. За ово је дужан принети покајање, ако случајно, из
неопрезности или у незнању, изговори такву реч" (32). Чак и онај ко много зарађује
својим трудовима не сме да се хвали својим доприносом заједници, а да и не
говоримо о томе да је дужан да све што заради преда на заједничко коришћење, себи
остављајући само оно што је најнеопходније за прехрањивање - "тек два хлеба" (3233).
Египатски подвижници обедују заједно. Трпеза им је веома скромна: "За
највећу насладу", сведочи преподобни Касијан, "они сматрају када се на трпези
братији понуди кувани дивљи купус зачињен сољу" (32). За време обедовања монаси
спуштају кукуљицу на очи, како би свако видео само храну која је њему понуђена и
како би се избегла љубопитљивост у погледу тога "на који начин или у којој
количини други користи храну". Једе се у савршеном ћутању. Чак и старац, уколико
треба да изда какву заповест, не даје знак речју, него куцањем. Изузев за заједничком
трпезом, братији није било дозвољено да узимају храну ни пре ни касније. У врту
монаси не само што нису смели да беру јабуке, него ни да подигну плодове пале на
земљу и поједу их. Сматрало се да је крађа светиње "дотицати рукама оно што се не
нуди свима отворено, за заједничким обедом, и што економ не припрема такође уз
посредовање братије" (34-35).
За изграђивање душевне врлине, њено задобијање и утврђивање у њој
неопходно је имати послушање. Оно претпоставља апсолутно потчињавање општим
манастирским правилима, као и потчињавање настојатељу или старцу све до
одсецања своје воље, до испуњавања било ког њиховог указања или наредбе (31).
Старац, настојећи да узводи новака по ступњевима савршенства, учи га да му открива
све своје помисли и да их не прикрива "из лажног стида". Овакво откривање помисли
неопходно је у духовном животу: "Због тога лукави непријатељ не може ни у чему
уловити младог монаха као неискусног, ничим не може да преласти онога ко се не
узда у свој, него у старчев суд, и не може да га убеди да скрива од старца његова (=
непријатељска) нашаптавања која се попут огњених стрела одапињу према његовом
срцу" (31). Истовремено, старац учи младог монаха да побеђује своју вољу, своје
жеље и у том циљу издаје му свакојаке заповести, које су новаку неки пут
неразумљиве, а понекад и мрске (30). Тако је ава Јован, који се подвизавао у Тиваиди
и послушањем задобио дар пророштва, по заповести свога старца читаве године
заливао суву грану коју је старац забо у земљу. Такође је по старчевој наредби без
поговора избацио кроз прозор једину посуду са уљем у читавој пустињи, која је
служила за личну употребу и за посетиоце (38). А ава Муције је по послушању
старцу чак и свога сина бацио у реку, одакле су га извукли они које је старац послао
да у тајности мотре на то како ће (ава) реаговати (39-40). Најједноставније речено,
"добрим или рђавим сматрало се само оно што старац прогласи за такво" (31).
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Када је реч о испуњавању заједничких манастирских правила или
свакодневних послушања, преподобни Касијан сведочи да их монаси Месопотамије,
Палестине, Кападокије и целог Истока "врше са таквим усрђем и смирењем, са
каквим ниједан слуга не служи чак ни најстрожем и најмоћнијем господару. Они се
не задовољавају оним послушањем за које су непосредно задужени, него, устајући
преко ноћи, настоје да у тајности ураде (посао, послушање) и за друге" (35). Тако,
дакле, послушање у манастирском, као и уопште у духовном животу, заузима једно
од првих места. "Многим искуством доказано је да не може обуздавати своје похоте
онај монах (нарочито од младих) који није научио да посредством послушања
умртвљава своју вољу" (30).
Према монасима који су се оглушили о поредак прихваћен у заједници
примењивале су се казнене мере. Карактеристично је да се обраћала пажња и на,
рекло би се, безначајне погрешке или пројаве немара, а да и не говоримо о крупнијим
стварима. На пример, неко је случајно разбио глинени крчаг за воду, испустио
неколико зрна сочива а није их сакупио, преместио се са ноге на ногу за време појања
псалма, грубо одговорио сабрату, није одмах након завршетка молитвеног сабрања
отишао у келију, без знања игумана је примио писма и одговорио на њих, немарно је
извршио било које послушање... Према хотимичним и нехотичним прекршиоцима
поретка по правилу је примењивана мера изрицања јавног кајања, у неким
случајевима и одлучење од молитве. За теже прекршаје следило је изгоњење из
манастира (33-34, 36). Међутим, веома је битно истаћи праксу покривања (или бар
неоткривања) грехова и сагрешења из љубави према братији или из сопственог
смирења: "Када за откривање истине прети некаква већа опасност", поучава
преподобни Касијан речима аве Јосифа, "тада се може прибећи обмани, али тако да
се при томе има смирена свест о својој кривици. А када нема крајње неопходности, са
сваким опрезом треба избегавати лаж као смртоносну" (477).
У основи спољашњег и унутрашњег начина живота подвижника налази се
страх Божији, који рађа смирену свест о властитој греховности и скрушавање због
својих грехова. Тај страх, који је прожет смирењем, подстиче подвижника да никога
не жалости и да се ни на кога не срди, да не чини ништа што би било противно
заједничком уставу, да буде задовољан својим уделом, да се не преузноси, да
суздржава језик свој од зла, али и да не повиси тон, да се не смеје лакомислено (46).
Зато преподобни Касијан и позива свакога монаха: "Пошто си одлучио да служиш
Богу, пребивај у страху Божијем и припреми душу своју не за спокојство, неделање и
насладу, него за искушења и жалости (Сир. 2, 1); јер нам "многим патњама вања ући
у Царство Божије" (Дап. 14, 22). [...] Знај да се налазиш међу малобројним
изабраницима, тако да, гледајући на пример и охладнелост многих, немој се и сам
хладити, него живи онако како живе малобројни, да би се са тим малобројнима
удостојио Царства Небеског" (45). Неће се спасти онај ко добро отпочне врлински
живот, "већ ко их (=врлине) до краја сачува" (Мт. 10, 22) (45). А очувању врлина пре
свега доприноси свештено безмолвије: "Буди слеп, глув и нем; слеп - да, попут
слепца, не би гледао ни на кога, изузев на онога кога си изабрао као пример за
подражавање"; [...] глув, да, попут глувог, не би обраћао пажњу не речи које
изговарају непокорни, инаџије, хулитељи и њима слични; [...] нем, како би био
непокретан и како, попут немог, не би ништа одговарао док слушаш злословљења и
када ти се наносе увреде. Овим правилима ваља додати нарочито четврто: [...] у
простоти срца и са вером носи послушање, сматрајући за свето, корисно и мудро
само оно што ти заповеда Закон Божији или старац" (47).
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Живот у заједници устројен је тако да води стицању духовне расудљивости и
духовног знања, чему су потпуно посвећена два поглавља из "Разговора са
египатским подвижницима" - други (са авом Мојсијем) и четрнаести (са авом
Несторијем). Дар расудљивости је изнад свих врлина: "Има оних који су себе
жестоко скрушавали постом и бдењем, пребивали у пустињској осами, доспевали до
таквог нестицања да себи нису остављали храну ни за један дан, и до те мере
испуњавали дуг милостиње да им није остајало иметка од кога би могли давати.
Међутим, после свега овога неки су се на жалостан начин уклонили од врлине и пали
у порок. Шта је представљало узрок њихове преласти и пада? По мом мишљењу,
ништа друго до недостатак расудљивости" (189-190).
Истинска расудљивост стиче се истинским смирењем, чији је "први доказ"
исповедање старцима не само свих својих дела, него и помисли, а затим и потпуно
потчињавање њиховим саветима (194). Међутим, преподобни Касијан наглашава да
ава Мојсије не саветује откривање помисли "било коме", него само духовним
старцима - не онима који су убељени седином, него онима који имају расудљивост.
"Наиме, многи су, поводећи се за старошћу година и откривајући своје помисли, због
неискуства духовника, уместо да задобију исцељење, пали у очајање" (196).
Духовно знање може бити практично, усмерено на исправљење нарави, на
очишћење од порока, и теоретско, које се састоји у созерцању "божанских ствари" и
у познању "најскривенијих истина" (420). Живот у заједници доприноси стицању оба
вида знања. Теоретско знање, које представља заправо "истинско познавање Светога
Писма", стиче се непрестаним читањем Светог Писма, размишљањем о њему и
приљежним учењем напамет (430). Онај ко је разумео "тајне Божанственог Писма"
дужан је да их преноси другима - "онима који у раскајаности због пређашњих дела
бивају притиснути жалошћу и тугом" (438). Међутим, то преношење знања мора
бити умерено, постепено, јер се срцем делотворније прима оно што се "без
прекомерног замарања тела њему сугерира" (439). Духовно учење може бити и
бесплодно, из два разлога: или учитељ "није искусио" оно што предлаже другоме,
или је ученик поробљен пороцима: у првом случају речи ће бити празан звук и
лелујање ваздуха, а у другом отврдло срце неће примити "спасоносно, свештено
учење духовног мужа" (439). Најважнији предуслов за стицање духовног знања јесте
"непоколебиво смирење срца, које ће те усавршавањем у љубави привести знању које
просветљује, а не знању које надима" (429).
Саставни део спољашњег устројства живота подвижника јесте и дисциплина
поста, као и ритам и предуслови причешћивања. Значај и једнога и другога проистиче
већ из самог одређења циља киновије као распећа и умртвљавања своје воље и
ослобођења од световних брига, а циља пустињаштва као обједињења свога духа са
Христом "онолико колико је могуће људској слабости" (521). Самоумртвљавање
подразумева и тешкоће и радости: оно подразумева свакодневно поћшење и
изнуравање тела и страсти, јер, по речима Светог Писма, "без проливања крви не
бива опроштење" (Јевр. 9, 32) (535). Строгост поста умањује се у време од Васкрсења
до Силаска Светога Духа на Апостоле. Међутим, пост није циљ, него средство: "Сам
пост без других врлина не може донети корист", наглашава преподобни Касијан
(549). Установи светог Причешћа посвећени су седми и двадесет трећи разговор.
Касијан позива све да, што је могуће чешће, приступају светим Тајнама, истичући
њихову неопходност за спасење: "Не смемо се уклањати од причешћа Господњег
због тога што себе доживљавамо као грешнике; него још више и више, са жудњом
ваља хитати к њему ради исцељења душе и очишћења духа [...]. Неки, [...] живећи у
манастирима, достојанство, освештање и благотворност небеских Тајни оцењују тако
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што мисле да њих ваља примати само светима и непорочнима; а боље би било
мислити да нас ове Тајне, предавањем благодати, чине чистима и светима. Такви
заиста показују више гордости него смирења, како им се чини; јер, када их примају (=
свете Тајне), сматрају себе достојнима њиховог примања. А далеко би исправније
било да их са оним смирењем срца, по коме верујемо и исповедамо да се никада не
можемо достојно дотицати светих Тајни, у сваки дан Господњи примамо ради
исцељења наших слабости" (605). По сведочењу Преподобнога, људима који су у
разним искушењима или који су чак поседнути нечистим духовима "наши старци не
само што нису забрањивали свето Причешће - напротив, мислили су да, ако је
могуће, треба им га давати чак и свакодневно", пројављујући према њима, уз то, и
састрадалну љубав у виду непрестане молитве за њих и саосећања са њиховим
патњама (300-301).
Својеврсни резиме свега што је на страницама својих дела изнео у вези са
спољашњим устројством живота подвижника Истока представљају следеће
Касијанове речи: "Почетак нашега спасења и премудрости јесте страх Господњи; од
страха Господњег рађа се спасоносна скрушеност срца, а из овога - одрицање од
света, односно сиромаштво и презирање свих стицања; од сиромаштва пак потиче
умртвљење воље; а умртвљењем воље искорењују се сви пороци; по искорењењу
порока врлине се плоде и узрастају; при узрастању у врлинама задобија се чистота
срца, а чистотом срца стиче се савршенство апостолске љубави" (48).
II. Комплекс параметара везаних за међуљудско општење као аспекат
аскетске комуникативне културе
Ипак, свештено безмолвије, по преподобном Касијану, не искључује
пријатељевање међу монасима, напротив. У одговору аве Јосифа иноку Герману
налазимо и овакве речи: "Потпуно и савршено пријатељство може пребивати једино
међу савршеним мужевима једнаке врлине" (450). У овом, 16. поглављу "Разговора са
египатским подвижницима", невеликом по обиму (стр. 448-467) разматра се више
битних параметара сакралне комуникативне културе везаних за општење међу
подвижницима.
Разматрање ове проблематике отпочиње се од констатације да међу људима
постоји мноштво различитих врста пријатељевања, као што су различити и сами
људи. Постоји пријатељство засновано на сродству ("на закону крвности"), на
заједничким активностима, службама, професији, дужностима, чиновима, наукама,
уметностима, на инстинкту саме природе, па чак и на злоделима, али већина од
оваквих пријатељстава има свој крај или привремене прекиде, и ретка међу њима
трају читав живот: "Јер их често прекида и дели растојање међу местима, заборав у
времену и други узроци. Као што се (= оваква пријатељства) обично стичу разним
савезима - или из користољубља, или из похоте, или из скривености и разних
потреба, тако се и кидају због разних раздора" (448-449). Једино пријатељство које
нема крај и не бива пресечено ни растојањем, ни временом, ни другим околностима,
па ни самом смрћу јесте оно које је условљено "једнаким савршенством и врлином
пријатеља". Свеза која почива на овом предуслову је, у начелу, вечна: чак и уколико
се догоди да дође до хлађења између страна "које су макар из љубави према Христу
биле свезане пријатељством", то се може објаснити неједнаком мером усрђа: "Макар
оно великодушно и неуморно било одржавано од једног (= пријатеља), због
малодушности другог неминовно је прекинуто" (449). "Ако и ви", - обраћа се
блажени Јосиф преподобном Касијану и иноку Герману, - желите да сачувате
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(пријатељство) ненарушивим, морате се трудити" (450). Даље се указује на то у чему
треба да се пројављује ово старање и на чему да се заснива, а ради тога се издваја
шест основа "истинског пријатељства".
Први основ пријатељства јесте одрицање од земаљског богатства и сваког
робовања стварима. Онај ко је ступио на тај темељ васпоставља јединство какво је
некада постојало у првохришћанској заједници: "А у народа који поверова беше
једно срце и једна душа; и ниједан не говораше за имање своје да је његово, него им
све беше заједничко" (Дап. 4, 32) (451-452). Други је ограничавање, па и одсецање
своје воље ради саглашавања са мишљењем ближњег. Онај ко је узашао на овај
ступањ подражава Спаситељу, Који поручује: "Јер сам сишао с неба не да творим
вољу Своју, него вољу Оца Који Ме је послао" (Јн. 6, 38) (451-452). "Законом је било
прописивано да нико од нас не верује више своме суду него братовљевом, ако није
желео да икада буде поруган ђаволском лукавошћу" (454). Трећи основ састоји се у
знању и чврстом опомињању онога што треба стављати изнад свега, чак и корисног и
неопходног, а то је мир и љубав. Онај ко стоји на овом стаменом и непомеривом
темељу неће било чиме ожалостити свога брата, знајући колика је вредност мира и
сећајући се речи Господњих: "По томе ће сви познати да сте Моји ученици ако
будете имали љубав међу собом" (Јн. 13, 35) (451-452). Четврти основ јесте
недопустивост гнева из било којих разлога, па и оправданих. Онај ко се утврдио на
овом темељу руководи се расудљивошћу и сва дејства гнева смирава, по речи
Соломоновој: "Човек глуп сав гнев свој излива, а мудар га суздржава" (Приче Сол.
29, 11). Он контролише не само своја дела, речи, него и расположење духа, јер зна да
Господ суди и жељама и намерама. А гнев има својство да "будући суздржаван, слаби
и утишава се, а будући пројављиван, све се већма и већма разгорева" (451, 559, 465,
462, 466). Пети основ је исцељивање гнева брата на онога који гради пријатељство и
мир. "Како може допустити остајање жалости у себи или у другоме онај ко је
потпуно уверен да не може бити исправних разлога за погубну недозвољиву
гневљивост, и како се може молити, без обзира што се он сам не срди на брата свога,
увек држећи у смиреном срцу исказ Господа Спаситеља: "Ако принесеш дар свој
олтару, и онде се опоменеш да брат твој има нешто против тебе, остави онде дар свој
пред олтаром, и иди те се најпре помири са братом својим, па онда дођи и принеси
дар свој" (Мт. 5, 23-24). Никакве користи неће бити, чак и уколико си уверен да се не
гневиш и мислиш да испуњаваш заповест: "Сунце да не зађе у гневу вашем" (Ефес. 4,
26) и: "Сваки који се гневи на брата свога ни за шта, биће крив суду" (Мт. 5, 22), а
жалост другог, коју би могао укротити својом кротошћу, по инаћењу срца свога
пренебрегаваш" (451, 452, 457-458). Последњи, шести основ састоји се у сећању на
смртни час, у неизвесности одласка из овога света. Оно служи као сигурно средство
не само за очување ненарушивог пријатељства, него и за искорењивање свих порока
и задобијање врлина. "Како се и најмање може жалостити на брата онај ко верује да
се свакога дана и у свако доба може преселити из овога света?" (451, 453).
Испод свих ових темеља пријатељства лежи и над њима се уздиже
испуњавање воље Божије. Ако свако испуњава јединствену вољу Божију, а не своју
вољу, не само што се прекида свака неслога и сваки раздор, него се из корена
разоткривају и узроци њихови, а у братству влада љубав, која по својој суштини и
јесте јединство воља (450).
Важно је запазити и то да преподобни Касијан, говорећи о љубави, указује на
различите њене ступњеве. Постоји љубав која се чини свим људима, укључујући и
непријатеље (Мт. 5, 44; Гал. 6, 10); а постоји и "срдачно расположење", које се
показује само онима са којима смо повезани истоветношћу нарави и заједничким
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врлинама, премда је само то "расположење" многолико: на један се начин воле
родитељи, на други деца, браћа, сестре, супружници. "Истинским поретком прожета
је љубав која, немајући мржње ни према коме, неке више воли по праву заслуга и
која, иако, уопште узев, воли све, ипак разликује оне које треба волети са нарочитим
расположењем; опет, и међу онима који уживају највишу, посебну љубав, она
разликује неке који уживају још веће расположење у односу на остале" (456-457).
Сви наведени основи пријатељства своде се, рекли бисмо, на један закључак:
"У Богу сличност нарави, а не сједињено место живљења сједињује братију; и никада
се не може ненарушиво чувати мир тамо где је присутна различитост воља" (450).
III. Комплекс параметара везаних за богоопштење као аспекат аскетске
комуникативне културе
На самом почетку деветог "Разговора", посвећеног учењу о молитви,
преподобни Касијан најављује да ће испунити оно обећање које је дао још у другој
књизи ("О ноћним молитвама и псалмопојању", гл. 9), односно да ће говорити "о
непрестаној молитви". Он пре свега разматра услове "вреле", односно исправне
молитве: она треба да буде чиста, душевна, односно искрена, топла, а ради њеног
постизања неопходно је оставити свако земаљско старање, удаљити се од свих
разонода, празнословља или многословља, од шала, "а изнад свега неопходно је из
корена ишчупати расположење према гневу или унинију и уопште искоренити
погубно распаљивање телесне похоте и страсти према стицању" (324) Пре него што
отпочне молитву, подвижник је дужан да себе доведе у стање у каквом жели да буде
у време молитве. "Јер дух наш у време своје молитве по неопходности задобија
расположење од претходног стања и, молећи се, узноси се ка небеском или се
погружава у земаљско управо оним помислима којима се бавио пре молитве" (365).
За време саме молитве не треба се трудити око изазивања суза, јер оне теку
саме од себе. Вештачко изазивање плача само приземљује онога ко се моли, низводи
га са небеске висине, на којој његов дух треба да буде утврђен (343). О стајању на
молитви ава Антоније говори: "Није савршена она молитва у којој монах постаје
свестан себе или чињенице да се моли" (343-344). Видова молитве има онолико
колико и стања душе. Напоредо са узрастањем у чистоти мења се и вид молитве.
Другачије се моли у весељу а другачије у жалости, другачије у опасности а другачије
у спокојству, на један начин при помисли на Страшни суд а на други у нади на
будућа вечна добра (329-330). Међутим, у свим околностима свога живота
подвижник мора изграђивати "непрекидну постојаност" у молитви, јер је то пут који
води ка савршенству срца. "Као што све врлине теже савршенству молитве, тако и
оне саме не могу бити чврсте и постојане уколико не буду сједињене и повезане
њоме (= молитвом). Као што без врлина није могуће задобити постојано молитвено
спокојство, тако и без спокојства није могуће тачно испунити врлине које му
доприносе" (323-324). На овом путу "непрекидне постојаности" велики значај има
упражњавање молитве којом се Богу обраћао псалмопојац и пророк Давид: "Боже, на
помоћ моју пази; Господе, да ми помогнеш похитај" (Пс. 69, 2). Ова молитва, пуна
топлог расположења духа и љубави према Господу, у унинију не допушта сурвавање
у очајање у погледу средстава за спасење, а у весељу не допушта доспевање у стање
преузношења; она утврђује у благодати смирења и простоте, чува пуноћу духовних
осећања, ограђује збором анђела, служи као необориви бедем за све страсти и дејства
злих духова, тако да је неопходна "у свакоме стању". "Дакле, молитва овога стиха
мора се изливати са несустајућом постојаношћу како бисмо се избавили од несрећа, а
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у срећи се сачували од преузношења. Размишљање о овом стиху", наставља
преподобни Касијан, "непрестано мора бити присутно у твојим грудима. У свакоме
послу, или служењу, или на путу не престај да га певаш, о њему размишљај и у време
сна, и у време обеда, и у последњим потребама природе. Ово размишљање срца,
поставши за тебе неком врстом спасоносног обрасца, не само што ће те сачувати
неповређеним од било каквог напада демонског, него ће те, ослободивши те од свих
порока земаљске нечистоте, привести ка невидљивом, небеском созерцању и пренети
ти неиспитљиву и од малобројних опитовану топлину молитве. Заспивај са
размишљањем о овоме стиху, док се кроз непрестано вежбање у овоме не навикнеш
да га певушиш чак и у сну. Након буђења нека те он први посети; док си бодар, нека
он претходи свим помислима твојим; када устајеш са постеље, нека те он приморава
да преклањаш колена, а одатле нека те води на сваки посао и свако дело: нека те он
прати у свако доба; размишљаћеш о њему по заповести Законодавца (5. Мојс. 6),
седећи у дому, ходећи по путу, заспивајући и будећи се; написаћеш га на прагу и на
вратима твојим, и ставићеш га на зидове свога дома и у унутарње одаје твојих груди,
тако да имаш ово узвишено појање док се клањаш на молитви, али и када се подижеш
и када приступаш свакој неопходној употреби живота - нека ти увек буде (пратиља)
ова спремна и постојана молитва" (356-361).
По Касијановом запажању, постоји четири вида, или врсте молитве, на које
указује још свети апостол Павле (1 Тим 2, 1): молитве, мољења, прозбе и
благодарења. Молитва је "умилостивљење за грехе", чијим посредством се измољава
опроштај за садашња или пређашња безакоња. Мољење је "једноставно завет" дат
Богу у погледу неке ствари: "Ако принесеш (заветно) мољење Богу, немој оклевати
да га (= завет) испуниш", учи Преподобни. Прозба је молитва за друге или "за мир
свега света", док је благодарење изражавање осећања "у неизрецивом усхићењу"
подстакнуто доброчинствима Божијим. Сва четири поменута вида молитве
неопходна су свакоме човеку, али, градирано по ступњевима душевних стања, први
вид је најприкладнији за почетнике, који још увек бивају рањавани "сећањем на своје
пороке", други - за оне који су се, напредујући у врлини, подигли на ступањ духовног
савршенства, трећи - за оне који "по љубави и снисхођењу" посредују за друге;
најзад, четврти вид својствен је онима који су ишчупали из својих срца трње порока и
"чистим умом созерцавају милости и човекољубље Господње" (330-333).
Господ Исус Христос Својим примером освештао је ова четири вида
молитве. Он је приносио молитву, говорећи: "Оче Мој, ако је могуће, нека ме
мимоиђе чаша ова" (Мт. 26, 39); мољење је освештао речима: "Ја Те прославих на
земљи; дело сврших које си Ми дао да извршим" (Јн. 17, 4); прозбу - обраћањем Богу
Оцу: "Оче, опрости им, јер не знају шта чине" (Лк. 23, 34), а благодарење речима:
"Оче, благодарим Ти што си Ме услишио! А Ја знадох да Ме свагда слушаш" (Јн. 11,
42). Ови примери показују да се сваки вид молитве може чинити и одвојено.
"Уосталом, у савршеној молитви они се могу и сједињавати, чему такође учи пример
Господа нашега, који је предочен у оној опширној молитви коју читамо у Јеванђељу
по Јовану (гл. 17)" (334).
Све што је потребно за духовни живот обухваћено је молитвом Господњом
(подробну анализу в. 335-339). "Видите ли какав образац молитве нам нуди сам
Судија, Кога нам ваља умољавати овом (= молитвом)? Овде нема прозбе, па чак ни
помена ни богатства, ни почасти, ни власти и снаге, ни телесног здравља или
привременог живота. Творац вечности не жели да Га молимо за било шта пролазно,
неважно и привремено. Према томе, највећу увреду Његовом величанству и доброти
нанеће онај ко, презревши ове вечно добре прозбе, зажели да Га моли за било шта
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брзо пролазно и трулежно; такав човек ће безначајношћу својих прозби пре навући
на себе негодовање Судије него што ће привући Његово благовољење" (339-340).
Колико ће Бог услишити молитве подвижника, зависи не само од унутарњег
стања њиховог бића - наде у задобијање онога за шта је молитва узнета, одсуства
сумње - него и од спољних манифестација, од којих се неке подводе под категорије
комуникативног понашања: сагласност двојице или тројице да се моле за исту ствар,
неослабљиво, неодступно, често понављање молитава, пропраћеност молитве делима
милосрђа и исправљење живота у целини (344-345). "Према томе, видите" - завршава
преподобни Касијан своја размишљања о узроцима услишања молитава, - "на колике
се начине низводи благодат услишања, тако да се нико због спознаје своје
греховности не сме предавати очајању, молећи се за спасоносна и вечна добра, Јер,
гледајући на своју убогост, претпоставићемо да уопште не поседујемо нити једну од
горе наведених врлина [...], али зар је могуће да не можемо имати неодступност, која
је приступачна свакоме ко је зажели? Већ ради ње саме Господ је обећао да ће дати
све за шта се будемо молили. Зато, без колебања неверјем, ваља бити истрајан у
молитвама и не треба сумњати да ћемо постојаношћу у њима задобити све што
будемо молили од Бога" (345). Речима поуке о непрестаном и истрајном узношењу
молитава преподобни Јован Касијан отпочео је своје учење о молитви, речима о
истом га и завршава.
Б. Приказ параметара аскетске комуникативне културе Сирије
у делима преподобног Исака Сиријског
I. Комплекс параметара везаних за спољашње устројство живота
подвижника
У излагању ове материје преподобни Исак је далеко концизнији од
преподобног Касијана, јер му је намера да понуди пре свега изложење опита
унутарњег монашког делања, а не да пружи нацрт дисциплинског типика.
Подвижник треба да се веже за једно место на коме ће, упркос околностима,
устројавати себи спасење: "Основ свега доброг, враћање душе из непријатељског
ропства, пут који води ка светлости и животу - све то стиче се на ова два начина:
потребно је усредсредити се и увек постити, односно премудро и разборито
поставити себи за правило уздржање утробе, пребивање на једном месту и
неодлажење са њега" (355).
У монашкој заједници основа односа је послушност духовним старешинама
и старијима по узрасту. Према игуману и духовнику монах мора имати безрезервну
послушност, а блискост односа са њима је искључена: "Буди покоран игуманима и
старешинама; уздржавај се од блискости са њима, јер је то мрежа која немарне вуче у
пропаст" (53). У односу према сабраћи монах у свему мора бити готов на трпљење и
одрицање од свога ја, штавише, и на превазилажење свога ја, на себераспињање ради
показивања делатне љубави, на којој се и гради монашка заједница: "Ако идеш путем
и неко ти од старијих каже: Хајде да појемо, послушај га. [...] Никоме се ни у чему не
противи, ни са ким се не свађај, не лажи и не куни се именом Господа Бога твога.
Будеш ли занемарен, ти сам немој да занемариш. Будеш ли увређен, ти сам немој да
вређаш. Боље је да оно што је телесно пропадне заједно са телом, само да не буде
повређено нешто духовно. Ни са ким се не упуштај на суд, а када те незаслужено
осуде - трпи" (53). "Где год се налазио, сматрај да си мањи од свих и слуга своје
браће" (51). Један од најузвишенијих облика саможртвене љубави према ближњем
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испољава се у случајевима collisio offiсiorum, када Исак недвосмислено саветује
солидарисање са сабратом који је сагрешио: "Покриј онога ко је сагрешио ако од тога
не трпиш духовну штету: тиме ћеш и њему дати снагу и за себе сачувати милост
Господара" (16). Састрадална љубав испољава се према свима немоћнима и скрушена
срца: "Немоћне и ожалошћене срцем укрепљуј речју и свиме што узмогне твоја рука,
и укрепиће те сведржитељска Десница (Божија). Буди са онима ожалошћенога срца и
општи са њима и молитвеним трудом и срдачним састрадањем, па ће се твојим
прозбама отворити источник милости" (16). Уз то, на монаху није да указује другоме
на његове пропусте и сагрешења: "Никога не раздражуј и никога не мрзи, ни због
вере, ни због његових лоших дела, него се чувај да било кога због било чега кориш
или разобличаваш, јер ми имамо непристрасног Судију на небесима. А ако хоћеш
некога да обратиш истини, жалости се због њега и са сузама и љубављу реци му реч
или две, а не распаљуј се на њега гневом, да он у теби не види знаке непријатељства"
(294).
Љубав према ближњем, међутим, не сме бити изговор за кршење монашких
завета и правила подвижничког живота. Тако, монах се не сме претерано одавати
рукодељу науштрб молитве и богомислија чак ни под изговором чињења милостиње
потребитима: "Ако пак милостиње ради пожелиш да више радиш, знај да је молитва
изнад милостиње. [...] Није дело твога живљења да храниш гладне и да твоја келија
буде гостопримница за дошљаке. То је дело оних што живе у свету: њима то већма
доликује, као прекрасно дело, али оно није за отшелнике, слободне од видљивих
старања и погружене у чување свога ума у молитви" (143). Монаху, истиче Исак
Сиријски, не доликује "да напушта своју келију и место монашког и отшелничког
обитавања, да се препушта лутању по свету, посећивању болесних и провођењу
времена у сличним делима" (245). Међутим, "у случају када је ствар близу (тј. када
неко ко је у нашој близини потребује помоћ), Бог захтева од нас да стварно испунимо
и покажемо љубав. [...] Који мудри монах, имајући храну и одећу, видевши свог
ближњег гладног и неодевеног, неће ближњем дати оно што сам поседује него ће то
чувати за себе? Ко ће када види да човек, који има исто тело као и он, страда од
болести, злопати се од изнемоглости и има потребу за негом, из љубави према
безмолвију претпоставити правило затворништва љубави према ближњем?". Извор
оваквог схватања монашке солидарности јесте и свест о томе да се свако може наћи у
ситуацији да и сам потребује помоћ од других, и да је зато, док му моћи то
допуштају, дужан нештедимице помагати немоћнима: "Ако неко живи у заједници са
многима, налазећи се својим пребивалиштем недалеко од њих и други се залажу за
њега било да је болестан или здрав, онда је и сам обавезан да чини то исто и да
приказује своје лажно безмолвије и захтева да га други обезбеде" (248).
Киновија има своја правила по којима се регулише понашање за трпезом и у
келијама. Код преподобног Исака она се износе знатно језгровитије и концизније
него у дисциплинарним уставима, и то само у облику поуке почетницима: "Једи и пиј
целомудрено, како и доликује чедима Божијим. Не пружај руку (= за трпезом) да би
бестидно узео нешто што је понуђено твојим пријатељима. Ако са тобом седи
путник, једном или два пута понуди га да једе; трпезу постави како доликује, а не
неуредно. Седи скромно и како приличи, не обнажујући ниједан свој уд" (51). Туђа
келија је неприкосновени интимни простор другог човека-сабрата, владање у њој је
максимално деликатно и обазриво без обзира на хијерархију односа у манастиру:
"Ако улазиш у келију настојатеља, пријатеља или ученика, чувај своје очи да не би
видео шта се тамо налази. [...] Ономе ко је у томе бестидан туђ је монашки лик и Сам
Христос Који нам је тај лик даровао. Не обраћај пажњу на места где су спремљене
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ствари у келији твога друга. Тихо отварај и затварај врата и код себе и код свога
друга. Ни код кога не улази изненада, него, покуцавши споља и затраживши дозволу,
са страхопоштовањем уђи унутра" (52).
Установа поста није само у функцији задобијања индивидуалне врлине и
свагдашње готовости на богоопштење, него и очувања доброг поретка у заједници:
"Када се на човекова уста стави печат поста, тада се његова помисао поучава
умилењу, његово срце излива молитву, на његовом лицу је туга и срамне помисли су
далеко од њега, у његовим очима је веселост и он је непријатељски расположен
према испразним разговорима. Нико никада није видео да је разборит посник постао
слуга рђаве жеље" (95). "Ко се не труди у посту, тај ће и у другим подвизима бити
слаб, лењ и немоћан" (96).
Иако живе у заједници, монаси као своју прву обавезу имају безмолвије и
очување језика. Оно је претежније од свих других врлина: "Заволи молчаније изнад
свега, јер те оно приближава ка плоду [...]. Када са једне стране ставиш сва дела овога
живота, а на другу молчаније, тада ћеш увидети да оно претеже на теразијама" (174).
Нарушавање ћутања непосредно води ка слабљењу подвижничке ревности: "Неки
старац, који је узимао храну два пута недељно, говорио нам је: Онога дана када
разговарам са неким не могу да очувам правило поста којега се држим по свом
обичају, већ сам принуђен да разрешим пост" (146). Опрезност је потребна и у
свакодневној најнужнијој комуникацији са братијом: "Чувај се разговора, јер они
нису корисни у сваком тренутку. На зборовима дај предност ћутању, јер ће те оно
сачувати од велике штете" (400). Правило безмолвија могло се држати и у извесном
ограничено, дужем или краћем, временском периоду, рецимо током седам недеља
или током једне недеље, али је након тога било недопустиво да се подвижник "врати
и почне да општи са људима и да се весели заједно са њима, не марећи за своју
братију која страдају" (248).
Најзад, саставни део живота у киновији јесте и читање свештених списа и
усавршавање у знању. Пре свега, реч је о читању Светог Писма. За Исака, као и за
целокупну древну монашку традицију, читање Писма није само проучавање
библијског текста у спознајне сврхе, колико разговор, сусрет, откривење. Библијски
текст је само средство за достизање непосредног искуства богоопштења, за сусрет са
Богом, за прозрење у тајанствене дубине божанске реалности.
Преподобни Исак о читању Писма говори као о главном средству за
унутарњу духовну измену која је праћена одрицањем од греховног живота: "Почетак
животног пута је свагдашње поучавање ума у речима Божијим и провођење живота у
сиротовању [...] Да би душа одбацила већ познате склоности ка недоличном и да би
се из ње уклониле узнемирујуће успомене које се појављују у телу и стварају пламен
пометње, ништа није тако делотворно као погружавање самога себе у љубав према
изучавању божанског Писма и поимање дубине његове мисли. Када се мисли
погружавају у наслађивање поимањем премудрости скривене у речима Писма, тада
човек, благодарећи сили која из њих излива просветљење, оставља за собом свет и
заборавља све што је у свету, брише у души све успомене и све дејствујуће слике
вештаственог света, а неретко губи и потребу за обичним мислима које посећују
природу. Сама душа бива у усхићењу због сваког новог увида са којим се среће у
мору тајни божанског Писма" (9-10).
Читање Светог Писма и дела Отаца, као и житија Светих, представља, попут
молитве, разговор са Богом. Исак препоручује да се молитва и читање практикују
наизменично, како би мисли које су поцрпене из Писма испуњавале ум у време
молитве. Тако, прелазећи са једног вида разговора на други, човек непрестано чува
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свој ум у сећању на Бога: "Често, када си гладан, у књигама учитеља читај о
промисли Божијој. [...] Читај Јеванђеље, које је Бог завештао целој васељени за
познање, како би у сваком погледу добио упутство од силе Промисла Божијег и да би
се твој ум погрузио у чуда Божија. [...] Да би се једно беседовање заменило другим,
бави се читањем Писма, које ти открива пут истанчаношћу созерцања и читањем
житија светих. [...] И када станеш на молитву и на своје правило, уместо
размишљања о томе шта си видео и чуо у свету наћи ћеш у себи размишљања о
речима божанског Писма које си прочитао, и у тим размишљањима заборавићеш на
сећања о овоземаљском, а ум ће тако достићи чистоту. То и значи оно што је
написано - да душа добија помоћ од читања када стане на молитву. а такође и да се
молитвом просветљује у читању. Читање, опет, уместо спољашње пометености, даје
храну разним облицима молитве и зато се читањем душа просветљује како би се увек
молила без лености и пометње" (276-277).
У Исаковим списима садржана су конкретна указања на то како монах треба
да се бави читањем у келији: "Бави се читањем у безмолвију, да би се ум твој увек
узводио чудима Божијим. Читање твоје нека протиче у тишини коју ништа не
помућује", - говори Преподобни (275). Тишина је први услов да речи читања буду
примљене на адекватан начин. Други услов је усредсређеност и одсуство било каквих
мисли са стране и било каквих брига: "Буди слободан од многобрижја о телу и од
житејске метежности, да би окусио у души твојој најслађи укус слатког поимања"
смисла Писма (275). Трећи услов је молитва пре почетка читања: "Речима тајни које
су садржане у божанском Писму немој приступати без молитве и измољавања
помоћи од Бога, већ говори: Дај ми, Господе, да примим осећај силе која се у њима
садржи. Молитву сматрај кључем за истинско поимање реченог у божанским
Писмима" (389). Читање мора бити пропраћено размишљањем: "Непрестано се бави
размишљањем читајући божанско Писмо уз правилно разумевање да се твој
(духовни) вид, услед незапослености твога ума, не би скрнавио туђим и недоличним
помислима" (16).
Поимање скривеног смисла Писма је главни циљ читања. "Ако човек чита
многозначне стихове (Писма) а да се при том не удубљује у њих, његово срце остаје
убого и у њему се гаси она света сила која при чудесном поимању душе срцу даје
најслађе окушање" (11).
Реч није о алегоријском тумачењу текста, него о мистичким прозрењима у
духовни смисао појединих речи и цитата из Писма који се појављују код подвижника
приликом дубоко усредсређеног и пажљивог читања. Ова прозрења слична су зраку
сунца који се неочекивано појављује у уму онога који чита: "У свему са чиме се у
Писму сусрећеш упознај смисао реченога да би проникао у дубине светих мисли и да
би их разумео са највећом тачношћу. Оне које божанска благодат кроз живот узводи
ка просветљењу свагда осећају као да кроз стихове онога што је написано (у Писму)
струји неки мислени зрак, показујући уму разлику између пуких речи и онога што је
са великом мишљу речено душевном познању" (10). И нешто касније: "Душа, носећи
у себи удео духа, када зачује изреке које у себи носе скривену духовну силу, пламено
прихвата садржај ових изрека. Међутим, духовне речи које у себи носе скривену
велику силу не побуђују свакога човека на дивљење" (11). На тај начин, Исак у
Писму разликује, с једне стране, "голе речи", које ништа не говоре уму и срцу, и с
друге, "оно што је речено духовно и што је непосредно обраћено души читаоца".
Смисао те разлике, по тумачењу И. Алфејева, није у томе што у Писму постоје
значајне и речи које ништа не значе: смисао је у томе да нису све речи истозначне за
онога који чита. Исак ставља акценат на субјективан однос човека према тексту који
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се чита. Постоје речи и изреке које га остављају хладним, а постоје и такве које у
њему разгоревају пламен љубави према Богу. Важно је не пропустити из немара те
"многозначне" стихове, да се не бисмо лишили оних духовних прозрења која су у
њима садржана (Алфеев 2001, 143).
Када подвижник чита Писмо, настојећи да дубље продре у скривени смисао
онога што чита, његово поимање се увећава по мери читања, постепено га приводећи
у стање духовног усхићења у коме се он потпуно погружава умом у Бога: "Када у
човеку узраста и укорењује се разумевање Светог Писма, од њега беже испразне
помисли и његов ум не може да одступи од жеље за читањем Светог Писма и за
размишљањем о прочитаном. Услед велике сладости коју ће му пружити његово
занимање, он неће обраћати ни најмању пажњу на овај живот и у дубоком
пустињском безмолвију узвисиће се над испразним помислима овога живота. Он
стога заборавља на себе и на своју природу и постаје као човек који је у иступљењу
(= екстази), не мислећи уопште на овај век, него се пре свега занима мишљу о
величанствености Божијој. Погружавајући се у уму у то, говори: Слава божанству
Његовом! и: Слава чудесима Његовим! Дивна су и необична сва дела Његова! На
какву је висину узвео мене убогог: чему ме је удостојио да се поучавам, на какве
помисли да се одважавам, чиме да наслађујем своју душу! Мислима се обраћајући
овим чудесима, будући свагда њима задивљен, он пребива у непрекидној
усхићености, као да већ окуша живот после васкрсења" (104).
II. Комплекс параметара везаних за међуљудско општење као аспекат
аскетске комуникативне културе
Подвижник је, по учењу преподобног Исака, дужан да се на све могуће
начине клони од саблазни које долазе од неуздржања језика: да се уздржава од
клевете, удаљава од сваке препирке, да се клони општења са мирјанима, са женама и
сродницима, са младићима и да уопште избегава свако друштво. Уздржавање од
клевете предуслов је пребивања са Господом: "Ко своја уста уздржава од клевете, тај
своје срце чува од страсти; а ко срце своје чува од страсти, тај непрестано гледа
Господа" (43). Учествовање у препирци доноси смрт души, и зато преподобни Исак
саветује: "Ако се други пред тобом препиру, затвори уши и бежи одатле да не
слушаш гневне изразе, и да не умре твоја душа, лишивши се живота" (43). "Никоме
се ни у чему не противи, ни са ким се не свађај, не лажи и не куни се именом Господа
Бога твога" (53). "Боље је да те сматрају неуким због твог малог умећа да
противуречиш, неголи да те сматрају једним од мудраца због бестидности [...].
Кротошћу и сталоженошћу својих уста присили бестидност непокорних да заћути"
(273). "Не зближавај се са свадљивим, како не би био приморан да напустиш своју
тишину" (294). "Раздражљивци и гневљивци, и славољупци [...], и они који опште с
мирјанима, и они који хоће да испуњавају сопствену вољу, и они који су плаховити и
острашћени - сви такви живе у пометњи, бивајући попут оних који се боре у ноћи, и
не виде ништа до таме" (45). Монах је посебно дужан клонити се контаката из којих
може произаћи распаљивање страсти - са младићима (46), женама, сродницима: "Ако
си присиљен да говориш са женама, окрени своје лице да их не гледаш и тако
разговарај са њима. Од монахиња пак, од сусрета и разговора са њима или од гледања
њиховог лица клони се као од огња и као од замке ђавоље, да у твом срцу не би
охладнела љубав према Богу и да се не би (твоје срце) упрљало блатом од страсти.
Чак и да су ти сестре по телу чувај их се као да су ти туђе. Пази да се не зближиш са
својима, да се у твом срцу не би охладила љубав према Богу. Слободно обраћање
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младима и разговор са њима избегавај као дружење са ђаволом. Нека ти сабеседник и
пријатељ", закључује преподобни Исак, "буде само онај ко се боји Бога и увек пази
на самога себе" (52). Уопште, многоговорљивост расејава ум и често општење хлади
дух, од чега је изузето једино општење са подвижницима: "Ништа толико не хлади
огањ који је у срце монаха удахнут Духом Светим на освећење душе колико општење
с људима, много зборење и сваки разговор, осим беседе са чедима тајни Божијих".
(47). "Уздржавај се од многих (= од обраћања великом броју људи, од општења са
великим бројем људи) и брини се једино о својој души да би је спасао од расипања
унутање тишине" (271). У функцији поткрепљења овог правила аскетског живљења
је и казивање о чуду када се ава Арсеније удостојава поуке с висине, упућене му
гласом Господњим: "Бежи, Арсеније, ћути и упражњавај безмолвије; мада је много
користи од сусрета и беседе са братијом, ипак није толико корисно за тебе да
беседиш са њима, колико да бежиш од њих" (117). Међутим, није једино уклањање
од саблазни везаних за квалитет и интензитет контаката чинилац који обезбеђује
духовно узрастање, него и ваљан избор пријатеља, који треба да су пре свега врлином
испуњени: "Душа доброг (човека) сија јаче од сунца и непрестано се весели виђењем
божанских откривења. Ко следи богољубивог, тај се богати у тајнама Божијим" (43).
"Пребивање и општење са подвижницима и једне и друге (= и подвижнике и оне који
опште са њима) богати тајнама Божијим" (47).
У односу према другима монах подвижник дужан је да показује састрадалну
љубав и обазривост. Нарочито се обазривост и трепетно поштовање исказују према
старијем од себе, што долази до изражаја и у најситнијим детаљима: "Кад идеш
путем, не претичи старије од себе. Ако је пак твој друг заостао пошто си ти одмакао
напред, сачекај га. Ко не поступа овако, тај је непромишљен и личи на свињу за коју
не постоји закон" (52). Потребно је пазити и на то да ли указујемо дужно поштовање
пријатељима и немоћнима телом: "Ако твој друг заподене разговор са неким кога је
срео, сачекај га и не жури. Када буде неопходно, нека здрав болесном каже:
Учинићемо што је потребно" (57).
О размерама монашког братољубља сведоче и ове инструкције што их
подвижницима упућује преподобни Исак: "Заволи сиромашне, како би кроз њих и
сам добио милост. [...] Без гађења подноси злосмрадије болесних, а посебно
сиромаха, јер си и ти обучен у тело. Не прекоревај жалосне срцем, да те не би ранио
њихов жезал, јер ћеш тада тражити утешитеље и нећеш их наћи. Не понижавај
богаље, јер ћемо у ад сви поћи једнаки. Воли грешнике, али мрзи њихова дела, и не
презири грешнике због њихових мана, како сам не би пао у искушење у ком се они
налазе. Имај на уму да си и сам присаједињен земној природи и свима чини добро.
Не укоравај оне који траже твоје молитве и не лишавај их благих речи утехе".
Братољубље има и свој манифестни израз у вербалном и невербалном
комуникативном понашању, веома различитом у односу на секуларне норме и
традиције: "Кад се сретнеш са својим ближњим, принуди себе да му укажеш част
преко његове мере. Љуби му руке и ноге, често га грли са великом чашћу, указуј му
пажњу и хвали га чак и за оно што не поседује. А када се одвојиш од њега, говори о
њему све добро и понешто похвално. Тим и томе сличним ти ћеш га привући добру,
навешћеш га да осећа стид од поздрава којим си га поздравио и посејаћеш у њега
семе врлине. [...] Увек имај такав обичај - према свима буди љубазан и пун
поштовања" (294). Посебно преподобни Исак инсистира на сиромахољубљу, које је,
по њему, предуслов богоопштења: "Ако поседујеш нешто више од онога што ти је
свакодневно потребно, то подели сиротињи а онда одважно приноси своје молитве,
тј. беседуј са Богом као син са оцем" (277). "Не раздвајај богатог од сиромашног",
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даље поучава сиријски подвижник, "и немој се трудити да разликујеш достојног од
недостојног: нека ти сви људи буду једнаки за творење доброг дела. На овај начин и
недостојне можеш привући добру, јер душа посредством телесног (доброчинства)
брзо бива привучена страху Божијем" (278). Штавише, нечињење добра ближњима
лишава самог подвижника благодати: "Ко запоставља болесне, никада неће видети
светлост. Ко одвраћа своје лице од напаћеног, за њега ће се помрачити дан његов"
(248).
III. Комплекс параметара везаних за богоопштење као аспекат аскетске
комуникативне културе
Преподобни Исак у својим "Подвижничким словима" велику пажњу
посвећује молитви, њеном значају, смислу, али и чиниоцима који су битни са
становишта вербалне и невербалне комуникативне културе - молитвеном правилу,
текстовима молитава, молитвеним позама и сл.
Молитва треба да буде усмерена ка тражењу доличних дарова, а не брзо
пролазних добара. "Буди мудар у својим молитвама, да би се удостојио славе. Од
Онога Који даје без зависти моли за оно што доликује, како би због свог мудрог
хтења од Њега примио и почаст. [...] Ко од цара тражи оно што је безначајно, тај
унижава његову част. [...] Не тражи од Бога оно што Он Сам даје по своме промислу
и без мољења, што не даје само Својима и онима које љуби, него и онима којима је
туђе богопознање" (32). У молитвама ваља бити истрајан, и ако од Бога подвижник
не добија оно што тражи, узрок томе је "или што је недостојан да добије оно што је
тражио, или што путеви срца нису сагласии са прозбама него су им противни, или
пак што још није доспео у меру да би добио дар који тражи" (33). Заједничка молитва
је највећи принос Богу, зато монах и своме госту који му дође у келију већ после
извесног краћег времена треба да предложи да се помоле заједно" (58). Молитва
може пратити и сваки рад, тако да се "неки у својим келијама баве рукоделањем и, не
напуштајући посао, спокојно могу да се баве својим правилом и да се не помету"
(59).
Молитвено правило није истоветно за све сиријске подвижнике: "Један", по
сведочанству авве Исака, "по читав дан бије главом о земљу и то чини уместо
вршења службе, односно часова. Други са непрестаним и дуготрајним
коленопреклањањем сједињује број својих молитава. Трећи мноштвом суза замењује
себи службе и то му је довољно. Четврти се удубљује у своје мисли и томе придодаје
правило које му је одређено. Пети мори своју душу глађу, тако да није у стању ни да
обавља службу. Шести се ревносно учи псалмима и ту службу врши непрестано.
Седми проводи време у читању и то му загрева срце. Осми се предао томе да схвати
божански смисао у божанским Писмима. Девети се уздржава долазећи у усхићење од
чудесног смисла стихова, обузет непрестаним размишљањем и ћутањем" (305).
Молитва је пропраћена чињењем метанија (са ударањем главом о земљу) и
плачем: "Сузе, ударање по глави у време молитве и усрдно падање ничице буде у
срцу додатну сладост и срце се са похвалним усхићењем устремљује к Богу" (338),
као и једним специфичним обредом карактеристичним за сиријско монаштво клањањем часном крсту: "Нека ти најмања мера буде да начиниш тридесет поклона
за један пут, а затим да се поклониш часном крсту и да завршиш. Има и таквих који
по својој снази додају тој мери и друге поклоне" (306). У Исаковим списима више
пута спомињу се молитва и поклони пред крстом, целивање крста и други знаци
нарочитог поштовања које подвижник треба да показује крсту. Често спомињање

99

крста повезано је с тиме што је у сиријској хришћанској традицији поштовање крста
као символа спасења човековог и знака невидљивог присуства Божијег заузимало
изузетно место. У том погледу, учење Исака о молитви пред крстом представља за
нас предмет посебног интересовања јер нам омогућава да дођемо у дотицај са
древном традицијом сиријског Истока и да сагледамо какав је значај крст имао у
духовном животу земљака и савременика преподобног Исака.
Исак помиње неколико облика пред крстом. Један од њих јесте лежање пред
крстом, које се код Исака често назива "лежањем на лицу": човек стаје на колена и
лицем пада к земљи. Исак описује подвижника који је "три ноћи и три дана лежао на
лицу своме пред крстом" (98). У време наитија благодати - сматра он - сва молитвена
правила могу бити замењена лежањем пред крстом: "Ако скоро читав дан лежиш на
лицу пред крстом, а то садржи сваку парцијалну молитву и службу, није ли јасно да
си самим тим испунио правила, узвисивши се изнад њих? Када се човек непрестано
приљубљује уз Бога у сталном молитвеном изливању, када се он непрестано
простире на земљи у молитви Њему и душа његова бива препуна жеље и он пада
ничице пред крстом, нема више над њим ни закона ни правила, а времена и
установљени часови већ немају власт над њим. Јер од тога момента он је изнад свих,
пребивајући с Богом без било ког ограничења". Други облик молитве пред крстом је
молитва која је праћена "дизањем погледа" према крсту или непрекидним "гледањем"
крста. Оваква молитва могла се вршити у стојећем или лежећем ставу, као и у
клечећем ставу са подигнутим рукама. Исак у 10. слову описује човека који је
"преклонио колена у молитви и руке његове су узнете к небесима, лице му је било
управљено ка крсту Христовом, и све помисли своје он сабира у једно у молитви
према Богу" (54). На другом месту Исак говори о непрестаном "гледању на
Распетога" у молитви. "Да ли је реч о распећу, крсту са изображењем распетог
Христа, или о простом четворокраком крсту који је симбол невидљивог присуства
Христа?" - пита се тумач Исаковог дела еп. Иларион Алфејев, и додаје: "Склонији
смо другом тумачењу - да је у питању гледање на Распетог Који невидљиво
присуствује у крсту. Представе распетог Христа, толико популарне у Византији и на
латинском Западу, нису биле, колико је познато, раширене у сиријској традицији.
Није случајно Исак наглашавао да сваки пут када хришћани подижу очи и гледају на
крст, они као да сазерцавају лик Христов, то јест, иако немају представу Христа пред
очима виде Христа умом и срцем" (Алфеев 2001, 137-138).
Вишекратно целивање крста представља још један облик поштовања крста у
сиријској традицији. Древни Оци, како наглашава Исак, вршили су поклоне после
којих би целивали крст пет или десет пута (105). Исак говори о молитви једног
отшелника код кога је имао прилике да заноћи: " Видео сам како тај брат устаје
током ноћи [...] Дуго је појао псалме, а онда би, за све то време док сам ту боравио,
одједном оставио правило, падао ничице и онда стотину и више пута са усрдношћу,
коју је благодат распламсавала у његовом срцу, ударао главом о земљу. После тога је
устајао, целивао крст Господњи, поново би начинио поклон и целивао крст и опет
падао ничице [...]. Обично би двадесет пута са страхом и усрдношћу, са љубављу
помешаном са страхопоштовањем целивао крст, након чега би опет отпочињао да
пева псалме" (54).
На тај начин, поклањање крсту представљало је важан елемент аскетске
праксе у доба Исака Сиријског и једну од најважнијих констинуенти његовог учења о
спољним обележјима молитве.
Од других молитвених поза и гестова као невербалних средстава аскетске
комуникативне културе помиње се уздизање руку: тако, Преподобни наводи пример
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Оца који би, "стојећи са подигнутим рукама на молитви, провео тако у заносу четири
дана". Сузе које прате благодатну молитву одлика су узнапредовалости у духовном
животу: "Што више напредује у оваквом животу, више се и богати овом благодаћу,
све док од дуготрајног изливања суза не почне да их испија и у својој храни и у своме
пићу" (98). "Проливати сузе и плакати - то је дар бестрасних. И ако сузе онога ко
повремено плаче и тугује могу не само да га упуте ка бестрашћу, него и да потпуно
очисте и ослободе његов ум од сећања на страсти, шта онда да кажемо за оне који са
знањем, дању и ноћу, упражњавају ово дело? [...] Сви свети теже задобијању дара
плача, јер сузе отварају пред њима двери за улазак на место утехе; на томе месту се у
откривењима показују преблаги и спасоносни трагови Божији" (162).
Особиту снагу молитва има када је сједињена са бдењем. "О, колико
задовољства пружа, како весели, радује и чисти душу бдење - заједно са молитвом и
читањем!" - усхићено констатује авва Исак и додаје: "То најпре знају они који су у
сваком времену живота посвећени том бављењу и живе у најстрожем
подвижништву" (182). "Свагдашње бдење са читањем и чести и узастопни поклони
усрднима ће брзо дати та (= највиша духовна) блага" (194). У Слову 52. Преподобни
исцрпно описује поредак бдења: оно отпочиње преклањањем колена, устајањем,
узношењем почетне молитве са осењивањем крсним знамењем и предахом ради
молитвеног сабирања, молитвом Господу да благослови подвижника, да га "сачува од
метежа помисли" и "учини га достојним ове свете службе како својим страстима не
би оскрнавио њену сладост и како се пред Њим не би показао као бестидник и
дрзник" (228); затим се отпочиње псалмопојање, при чему подвижник може
изоставити једну или две "славе" из катизми уколико увиди да неће стићи да заврши
читање псалама до јутра, али по потреби, ради супротстављања помислима и лутању
ума, може и више пута понављати одређену "славу" или неке стихове псалама који су
испуњени њему нарочито значајним и у том моменту блиским молитвеним смислом.
Стајање се услед изнемоглости може заменити и седењем (229). Као и дневно
молитвено правило, тако и бдење може значајно варирати од подвижника до
подвижника: "Бдење не подразумева да се све време мора стајати или да се морају
само појати псалми. Напротив, неки читаву ноћ проводе у псалмопојању, а неки у
покајању, неки у молитвама са умилењем, а неки у земним поклонима, неки у сузама
и јецајима због својих грехова. О једном од наших Отаца кажу да је пуних четрдесет
година његову молитву чинила само једна реченица: "Ја сагреших као човек, а Ти као
Бог опрости!" Оци су слушали како он са тугом понавља овај стих, непрестано
плачући. Ова једна једина молитва била је за њега место службе и дању и ноћу. Осим
тога, неки само накратко током вечери певају псалме а затим певају тропаре, док
неки псалмопојање замењују читањем" (229).
На више места Преподобни даје примере молитава које узносе подвижници,
наводећи њихов текст. Тако, као образац свагдашње, веома често понављане молитве
он наводи следећу: "Христе, Пуното истине, нека у срцима нашим заблиста истина
Твоја, и нака познамо како да по Твојој вољи корачамо путевима Твојим!" (173). Или:
приближавајући се својој скромној постељи уочи одласка на починак, подвижник
говори: "Ове ноћи ћеш, постељо, бити мој гроб, и не знам хоће ли се на мене током
ове ноћи уместо привременог спустити вечни, будући сан" (176). Најдужа по обиму
је покајна молитва, по свему судећи изговарана у склопу припреме за примање
Причешћа, у којој подвижник моли Христа "да прими и сузе његовог јада", да
"страдањем Својим исцели његове страсти, Својим ранама исцели његове ране,
Крвљу Својом очисти његову крв и са телом његовим помеша миомирис Свог
животворног Тела", исповедајући да "нема ни покајања, ни скрушености, ни утешних
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суза", да му је срце охладнело а ум помрачен, али да полаже наду да ће Он доћи и
"прибројати га овцама Свога изабранога стада" и "нахранити биљем Својих
божанствених Тајни" (337). Наравно, покајање је свагдашња пратиља монаха
подвижника: "У сваком тренутку требало би да знамо да нам је током двадесет
четири часа дневно потребно покајање", схваћено као "неослабљена прозба да се
опрости пређашње [...] и да човек буде сачуван у будућности" (202).
Наравно, молитва може бити и изнад сваке речи, као што је у случајевима
молитвеног наслађивања и молитвеног созерцања. При молитвеном наслађивању
"стихови постају слатки и стихословље једног стиха молитве траје бескрајно, не
допуштајући да се пређе на следећи стих, и молитвеник не зна за засићење", а при
молитвеном созерцању "прекида се молитва усана, тако да молитвеник доспева у
усхићење и телом постаје беживотан" (66). При молитви умилења (наслађивања),
међутим, подвижник је свестан свога тела: "У време када Бог изнутра доводи твоје
срце до умилења, непрестано се клањај и падај на колена".
Закључак
У овом раду покушали смо да понудимо комплексан и системски опис
комуникативне културе монаштва у египатској, палестинској и сиријској
социокултурној средини из дијахронијске перспективе по ситуативном моделу
анализе. Опис аскетске комуникативне културе древног монаштва показује да је по
низу параметара вербалног, невербалног комуникативног понашања и социјалног
символизма она утемељила норме и традиције прихваћене у комуникативном
понашању монаха из средина у којима ће монаштво бити пресађено знатно касније
(Русија, Србија) (исцрпан опис в. у: Кончаревич 2006 а, 28-54; Кончаревић 2006, 113151; Кончаревић 2007, 45-58), као и да њене одлике, у целини посматрано, 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.

102

ИЗВОРИ
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, Писания. Сергиев Посад, 1993.
Свети Исак Сиријски, Подвижничка слова. Београд, 2006, стр. 5-468.
ЛИТЕРАТУРА
Алфеев 2001 - И. Алфеев, Духовный мир преподобного Исаака Сирина.
Санкт-Петербург, 2001.
Бугаева 2007 a - Бугаева, И. В. К вопросу о методологических и
теоретических основах изучения религиозной коммуникации. [In:] Мякинин, А. (ред.),
Церковь и проблемы современной коммуникации. Нижний Новгород, 2007, стр. 39-53.
Бугаева 2007 в - Бугаева, И. В. Некоторые методологические и
теоретические основы изучения религиозной коммуникации. - Труды Нижегородской
Духовной Семинарии, 2007, 5 стр. 317-333.
Верещагин - Костомаров 1983 - Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, Язык и
культура. Москва, 1983.
Горгиев 2007 - Б. Горгиев, Ортодоксијата како своевиден "духовен еталон"
на мислата и животот на св. Јован Касијан. - Црквене студије, Ниш, 2007, бр. 4,
стр. 55-63.
Горский 1854 - А. В. Горский, Предисловие. [In:] Иже во святых отца
нашего аввы Исаака Сириянина, подвижника и отшельника, бывшего епископом
христолюбивого града Ниневии, Слова подвижнические. Сергиев Посад, 1893, стр. 324.
Гумилевский 1996 - Ф. Гумилевский, Историческое учение об Отцах
Церкви, т. 3. Москва, 1996.
Кончаревић 2006 - К. Кончаревић, Комуникативно понашање монаха у
српској говорној и социокултурној средини (ситуативни модел анализе). - Зборник
Матице српске за славистику, Нови Сад, 2006, св. 69, стр. 113-151.
Кончаревић 2007 - К. Кончаревић, Древни руски манастирски типици као
материјал за проучавање комуникативног понашања монаха. - Црквене студије,
Ниш, 2007, бр. 4, стр. 339-370.
Кончаревич 2006 а - К. Кончаревич, Коммуникативное поведение
монашествующих в сербской речевой и социокультурной среде (ситуативная модель
анализа). [В сб.:] И. А. Стернин, П. Пипер (ред.), Коммуникативное поведение
славянских народов. Воронеж, 2006, 28-54
Кончаревич 2006 б - К. Кончаревич - К. Кончаревич, О некоторых аспектах
коммуникативной культуры старообрядцев. [In:] И. А. Стернин, П. Пипер (ред.),
Коммуникативное поведение славянских народов. Воронеж, 2006, 97-120.
Кончаревич 2008 а - К. Кончаревич, Нормы коммуникативного поведения
клириков и мирян в священных канонах и в законодательстве Православной Церкви.
[In:] И. А. Стернин (ред.), Коммуникативное поведение славянских народов.
Воронеж, 2008. (у штампи)
Кончаревич 2008 б - К. Кончаревич, Церковно-певческие традиции как
составляющая литургической коммуникативной культуры Pax Slavia Orthodoxa. [In:]
И. А. Стернин (ред.), Коммуникативное поведение славянских народов. "Истоки",
2008. (у штампи)
Поздеевский 1902 - Ф. Поздеевский, Аскетические воззрения преподобного
Иоанна Кассиана Римляниня, пресвитера Массилийского. Казань, 1902.

103

Попова 2000 - О. Попова, Образ Исаака Сирина в визнатийском искусстве
XIV века. - Церковь и время, 2000, 4, стр. 293-314.
Поповић 2006 - Ј. Поповић, Гносеологија светог Исака Сирина. [In:] Свети
Исак Сиријски, Подвижничка слова. Београд, 2006, стр. 471-506.
Прохоров - Стернин 2006 - Ю. Е. Прохоров, И. А. Стернин, Русские:
коммуникативное поведение. Москва, 2006.
Светлаев 1894 - М. Светлаев, Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, его
жизнь и аскетические творения и значение его в истории западного монашества. Богословский вестник, Сергиев Посад, 1894, 4, стр. 164-167.
Сидоров 1996 - А. И. Сидоров, Курс патрологии. Москва, 1996.
Скурат 1998 - К. Е. Скурат, Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин - отец
Востока и Запада. - Встреча, Москва, 1998, 7, стр. 30-35.
Собољевски 2006 - С. Собољевски, Поговор. [In:] Свети Исак Сиријски,
Подвижничка слова. Београд, 2006, стр. 507-514.
Стернин 2000 - И. А. Стернин, Модели описания коммуникативного
поведения. Воронеж, 2000.
Флоровский 1992 - Г. В. Флоровский, Восточные Отцы V-VIII веков.
Москва, 1992.

104

Ксения Кончаревич
ПАТРИСТИЧЕСКИЕ ТВОРЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
АСКЕТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В статье предлагается комплексное и системное описание коммуникативной
культуры древнего монашества в египетской, палестинской и сирийской
социокультурной среде из диахронической перспективы, на основании ситуационной
модели дескрипции, в целях выявления специфических особенностей вербального,
невербального коммуникативного поведения и социального символизма на
материале патристических источников - прагматичных и проективных текстов преп.
Иоанна Кассиана Римлянина и преп. Исаака Сирийского.
Анализ аскетической коммуникативной культуры Востока показывает, что
по ряду параметров вербального, невербального коммуникативного поведения и
социального символизма она подготовила становление норм и традиций, принятых в
коммуникативном поведении иночествующих в других (славянских) национальных
средах и в другие (более поздние) эпохи, включая и современность. Это является
очередным ярким свидетельством универсального, сверхнационального характера
монашеского идеала и соответствующего образа жизни.
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ТЕМЕ БИБЛИЈСКО-ХИМНОГРАФСКЕ ЕКОЛОГИЈЕ,
БИО-ЕТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ГЕНЕТСКЕ ХИРУРГИЈЕ
СА ВИРТУЕЛНИМ ДИЗАЈНОМ
(оглед пост-модернистичке теологије)
Апстракт. Човек лично, човек као Божји сапутник и човек као наш сачовек
привлачи нашу пажњу у овом раду. Како се он разодевао од светлосних и одевао у
кожне хаљине, а данас како се конфигурише и у синтетичку одећу и металне оклопе
одева, оквир су овога рада. Начини његових метаморфоза, најпре у самој његовој
генетској структури, а затим и у психосоматском склопу, перспективе су у којима
се распоређује грађа овога рада. У једну као линеарну, а у другу као инверзну; у прву
као протолошку, у другу као есхатолошку. Човек је отпочетка Божја светачка
клирономија и остаће то до краја глобалнога села и његових фиеста, али са
слободом и могућностима преображаја на путу између Богочовека и човекобога,
охристовљенога сина и богопричесника, као и технотропа-киборга-сајбермена
технолошке и хемијске благодети. Етос и предање окретања свих његових очију ка
Саборном Христу и боговиђењу епицентар су овога рада, а етос и предање смиреноскрушенога гледања на его, његова су потка и његове импресије. Кључ за
прихватање и разумевање овога рада и његове методологије, па и његове структуре,
треба тражити у основним поставкама неопатристичко-синтезичкога богословља
и његове методологије.
Кључне речи. Икона, подобије, личност, ипостас, реч, подвиг, молитва,
пост, благодат, обожење, блаженство, псалмотерапија, генетика, геном, евгеника,
ембрион, антрополошки модел, хомоновус, молекул, ДНК, РНК, протеин, фенотип,
генотип, хромозом, дигитална информација, дигиталне архиве, клон, клоновање,
дигитална реч, интернет, мрежа, интернет-популација, виртуелни домострој,
алтер-его, психонаутика, филокалија, девета уметност, прототип, есхатотип.
*
Почеци наших еко-етичких и био-етичких одисеја, испуњених траумама и
комплексима, сежу до протологије, до момента изгнања наших Прародитеља из
Едемскога Врта. У Недељу Сиропусну ми се сећамо свих кључних, судбоносних
учинака: Адамовог изгнања из Раја због непослушности, лишења рајске сладости,
прелести изазване речју, стајања наспрам Раја у наготи и ридања због непосреднога
губитка свега, то јест одеће, светлости или бића славе. Тако:
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Изгнан беше Адам из Раја јелом,
па седећи наспрам њега ридаше,
умилним гласом стењући и говорећи:
Авај мени, што пострадах ја бедни:
једину Владичњу заповест преступих,
и свих блага се лиших!
Рају свети, мене ради будући насађен,
и због Еве затворен,
моли тебе Створившег и мене Саздавшег,
да се (мириса ) твојих цветова испуним!
(У Недељу Сиропусну, на Стиховње, Осмогласник на Вечерњи, Слава, глас 6.)
**
1. Прва од наших насловних тема јесте да Посни Триод може да нам послужи као
изворник-учебник еко-етике и био-етике, био-аскетике и био-естетике. Цветни
Триод, опет, може да нам послужи као изворник-учебник пасхалног созерцавања
твари и бића, добро-бића и вечног-добробића. Опет, он може да нам послужи за
увиде у: есхатолошку онтологију, есхатолошку христологију и есхатолошку
ктисиологију прослављене твари.
Тек по радосном примању Завештања поста, постало је јасно: да ми не бисмо
искусили изгнање из Едема да је Праотац Адам сачувао пост. И опет, не би нас
усмртио плод: красан за гледање и добар за јело. (Видети: Самогласан дана на
Стиховње, глас 8, на Јутрењи петка Прве недеље светога Поста).
2. Ако у следећим црквеним песмама погледамо шта се даље дешавало са
човеком аргонаутом, у његовој потрази за изгубљеном рајском, златном, благодатном
светлошћу, назрећемо конкретан еколошки и био-етички садржаји, и, с њим у вези,
његов исповедни и покајни етос:
Дође пост, мати целомудрија,
изобличитељ грехова,
проповедник покајања,
житељство анђела
и спасење људима;
верни завапимо: Боже помилуј нас!
(На Стиховње, самогласан, гл. 5, понедеоник на Јутрењи Прве седмице
светога Поста).
Постимо постом пријатним, благоугодним Господу:
Истинити пост је одстрањивање зла,
уздржање језика, одлагање јарости,
одлучење похоте, оговарања, лажи и преступања клетве.
Недостатак свега тога знак је истинитог благопријатног поста.
(На Стиховње, Самогласан дана, гл. 3, понедеоник на Вечерњи Прве седмице
светога Поста).
И ми као Кајин, грешна душо,
заједно смо Саздатељу свих принели
скверна дела, и жртву порочну
и непотребно житије.
Зато и бејасмо осуђени.
(Трећа песма Великога Канона, уторник Повечерја Прве седмице светога
Поста).
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3. Истом темом позабавио се и други химнограф у својој покајној Стихири
другој на Господи возвах, Октоиха гласа 7, у понедеоник. И она је богата еколошким
и био-етичким мотивима:
Ваистину бејах бесовима смех,
а људима унижење,
праведнима ридање,
и анђелима плач,
скверна ваздуху, и земљи и водама.
Јер тело окаљах,
безбројним делима душу и ум оскрнавих
и враг Божији бејах.
Авај мени Господе,
сагреших Ти, сагреших,
опрости ми!
4. Пост нам као духовна мати смирења и здравља омогућује радикалну
победу над старим човеком. На који то начин?! Сараспињањем плоти и лечењем
траума душе. Којим пак то лековима?! Конкретном, делатном љубави према
конкретном човеку и заједници; језиком и утробом, ограниченим на стварне потребе;
скрушењем срца, смирењем духа, сузама као светиљкама душе, несаблажњеношћу
ближњега и умилношћу помисли. (Видети, на Стиховње самогласан дана, глас 3, у
уторник на Вечерњи Друге седмице светога Поста; Самогласан, гл. 1, у среду на
Господи возвах, Друге седмице Поста).
5. Оснивачи нацистичког и еугеничког учења и творци квазимедицине,
конструктори су две канџе једног те истог металног змаја. Тај змај је уништитељ, са
канџама испруженим ка хендикепираном плоду, испруженим у намери да се плод
шчепа и извргне из материне утробе као будући примерак неквалитетног живота.
Овде наилазимо на примену другачијег метода за одношење победе над старим
човеком, као и на покушај његовог побољшања. Оба учења идентичним очима
гледају на:
1. Пренатално дете и
2. дете са хендикепом рођено:
1. Живот лишен значаја и вредности
2. Гомила меса
Ружна, опасна куга
Празна љуштура људскога бића
Људски отпад
Људски коров
Нечовек
Неличност
Заражена зона
Садржај материце
Непожељан социјални елемент
Венеричне болести
Реакционар
Непрогресивац
Непријатељ аријевске расе
Непријатељ жена
Терориста
Бесан пас
Заостало и анахроно
Хистерични читалац Библије
Ево примера да свака иоле замислива сага о човеку почиње, и завршава се
речима о ограниченом, антрополошком домету (нечовек-потчовек-качовек: човекнатчовек-супермен), а да је притом у њој самој недовољно дотакнут човек као:
свечовек-светитељ-богодете-богочовек.
6. Планетарни геноцид над ембрионима, чињен у нашој епохи на
легализован и нелегализован начин, упркос свом обављању помоћу свих средстава,
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почев од најпримитивнијих, па стижући до оних високе технологије, ипак не одмиче
од самог криминалног чина - најмонструознијег, икада замишљеног и изведеног
убиства и, наравно, од небоземне одговорности.
Пре више од једног и по века (1841) Јован Суботић је, нашавши се у
породичној трагедији, целим својим бићем признао ембриону људски идентитет, па
је и својом песничком интуицијом и потресном речју стао у одбрану тог најкрхкијег
бића у васељени:
Ембриону
Откуда тако, ти мили путниче,
У живот твој посла л' живот тебе?
Је ли то живот, је' то право биће?
Кад свет не видиш, видиш ли сам себе?
Отац у теби себе не познаје,
Кћер мати тражи, ту јој вид не даје!
Зашто си боље оставио дане,
Да пут нов овај ти свршиш у ноћи?
Знала је судба да зора да сване
Нећеш ти, нећеш дочекати моћи?
Па зашто даде да се кренеш к цели,
За коју нужно дан ти треба бели?
Ил' је и мрачно матере ти крило
Пристојно жељи која живот тражи?
Да л' што се овде зачне није било?
Да л' jе где човек прије дана наших?
Је л' биће које само сате броји
Равно животу кој' сто лета броји?
Којем је од вас двојице неправда:
Теби што уста немаш да с' насмејеш,
Ни ока, сузом образ да опереш,
Ил' старцу који мучи се и страда,
Међу тим пева весео зановета,
И тако за сто, мање, више, лета?
Мора л' то бити да се човек роди
Овде, и време своје да пробави?
Има л' пут земља који кроз гроб води?
Може л' се преко да с' овде не јави?
Ил' је баш нуждан живот од сто лета
Да се отворе врата другог света?
Еда л' — но иди, ти мисли недрага!—
Еда л' што овде не угледа дана
Навек пропада из света саздана?
Нит' му је игде у животу трага,
Нити надежде, моћи бар постати
Коју имају сами незачети?
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О не, не да се то ни помислити!
Што је постало, то на веки траје.
Тајна је зашто баш то мора бити
Да земља живот и постанак даје;
Колико време, где л' се ко ту скита,
То се за писмо на тај пут не пита.
Шта може цветак који шчупа рука
Тек што га роса освежила прва!
Зашто да навек она душа кука
Која пропаде ни дужна ни крива.
Нит' може светлог угледати данка
Јер јој с њом рано мила умре мајка!
Заслуга дели по правди награду:
Чим онај старац доби дане своје?
Бич има само над кривицом владу:
Зар мој да страда син за грехе моје?
Да је сав живот један пут за тамо,
Сви би столетни умирали само!
Збогом, о збогом, ти мили путниче!
Наћи ће тебе и отац и мати;
Они ће тебе, ти ћеш њих познати,
И кад ум ћути, срце јасно виче.
А ти да јеси, да ћеш тамо бити,
Душа нам каже, и не да се крити.
7. О свим глобалним зверствима америчке спољне политике данас Харолд
Пинтер неустрашиво говори у своје име, али и у име пониженог и смртно рањеног
човечанства. Креатори такве политике, непрестано, на главу човечанства строваљују
своје нуклеарне товаре, притом мислећи овако: То се никад није догодило, ништа се
никад није догодило, чак и док се догађало, није се догађало, није било важно. Није
било од интереса. Злочини Сједињених Држава систематични су, стални, ужасни,
немилосрдни, али врло мало људи уистину о њима говоре... Америка је изазвала
готово клиничку манипулацију моћи широм света, маскирајући се као снага
универзалног добра. То је бриљантни, високоуспешни акт хипнозе (Даунинг Стрит
10, у: Хвосно, бр. 48, 2006, стр. 8).
8. Homo novus нигде не говори о благочестивој опрезности. Без ње,
међутим, ум неправилно расуђује; иако је ум хиперделатан, он је и ум одвећ дрзак,
због чега демону веома привлачан, али и сам он, за демонско веома пријемчив. Ум,
као одапета стрела неиспуњених жеља, неопрезно прелеће преко небеса срца и пада у
море страсти, што их је архајски човек, после свога изгнања из Раја сладости, почео
ископавати и ширити. У Рају сладости пак, изначално, наши прародитељи Адам и
Ева борављаху са својим бићем славе.
9. Homo novusa-а дело релативно брзо и сасвим ће бити покривено пепелом
Херкуланума и Помпеје. Почетак његовог опустошења је контроверзни 11. септембар
ере Pax Americana, ере тиранског мира, утврђиваног проливањем крви у Кореји и
Гватемали, Индонезији, Куби и Белгијском Конгу, Лаосу, Вијетнаму, Камбоџи,
Гренади и Либији, Палестини, Либану, Ел Салвадору, Никарагви, Панами и Чилеу,
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Ираку, Босни и Херцеговини, Далмацији, Судану, Сомалији и Југославији, на Косову
и Метохији и у старој Србији, у Авганистану и поново Ираку... - и све то у раздобљу
1950-2003, а и даље да би се путевима долара и помоћу паметних бомби са потписом
и посветом ишло ка циљу и стигло до њега - до енергетских изворишта планете,
неопходних за очување и продужетак једног виртуелног сна, краткотрајног и
шовинистичког, расистичког и људождерског. А повеља и манифест тога сна висиће
о рогу онога који од почетка обмањује васиони свет и, по потреби, свима утерује
страх.
10. И гуруи комунизма и магови капитализма подједнако немилосрдно су све
до овога часа експлоатисали и уништавали диван Божији, перивој неба и Земље. Тим
чиновима наша стварност сада изгледа другачије од стварности описане у 148.
Псалму. Наиме, све што дише више не хвали Господа. Нови козмократори би хтели
да Господа више не хвале сви Анђели и све Силе Његове, Сунце и Месец, звезде и
светлост; ни небеса над небесима, са водом која је изнад небеса; да не хвале Господа
ни сви змајеви и бездани на земљи, огањ, град, снег, слана, ветар бурни, што творе
вољу Његову; ни горе и сви хумови, родно дрвеће и сви кедри, ни звери и сва стока,
гмизавци и птице крилате; ни цареви земаљски и сви народи, кнежеви и све судије
земаљске; ни момци и девојке, старци са децом.
11. Још су пророци Давид и Исаија указивали на оне човекогубитеље, чије су
се кости расипале до Ада и који су живи силазили у гроб; они указиваху на оне који
оправдаваху безбожника ради примања мита и одузимања правде од праведника;
указиваху да ће њихов корен бити као прах и да ће им се цвет подићи као прашина;
да ће сагорети као трска од огњене јарине и да ће бити спаљени од горућег пламена
(Ис. 5, стр. 23-24).
12. Какви су изгледи човека Трећег, односно Осмог миленијума за
васпоставу светитељског статуса? Да ли и данас жедни и топи се душа наша за
дворовима Господњим (Псалам 83, 3)? Без сумње! Наш сачовек једнако је призван на
свртост. Само на три или пет дана предањског поста и молитве почиње да се
васпоставља наше пуно покајно настројење и богочежња, да се васпостављају наше
запретане божанске моћи. О томе нас црквени песник и подвижник извештава:
Жудећи за причешћем божанствене Пасхе,
не од Египта, него од Сиона долазеће,
покајањем одбацимо квасац греха:
Опашимо наша бедра умртвљењем сласти;
украсимо ноге сандалама,
бранитељкама од сваког злог дела,
и утврдимо се палицом вере;
не ревнујмо налико непријатељу владичњега крста,
боготворењем утробе,
већ наступајмо на ђавола постом
којим нам је Спас душа наших
показао победу.
(На Стиховње самогласан дана, гл. 4, у четвртак Прве недеље светога Поста).
13. Да су места боравка Господњега човеку и данас драга, да он чезне и да се
топи за Двориштима Господњим, да срце његово и тело његово кличу од радости
Живоме Богу, да је бољи један дан у Двориштима Његовим неголи хиљаду других
било где другде ( Псалам 84/83, 2-3, 11), то срећемо код оних појединаца и заједница,
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где се све чини да би се божанска љубав према свету пројавила кроз Јеванђеље,
постала дело јеванђелског служења. Ту се и само знање стиче: као просветљење од
Лица Божјега.
Наш пост3-модернистички или пост-нуклеаристички човек, дакле, чезне за
дворима другачијим од модерних, у којима дани ишчиле као дим, а ти се претвориш
у ноћну свраку. Зато их он употребљава за савршенства (siddhe). Лично искуство те
врсте описао је деведесетогодишњи Порфирије Корњејевич Иванов, када је већ био
из угљен-диоксида и азота прешао на природну биосинтезу:
Иза гора, иза шума, иза широких мора, било данас или давно, — зна сунашце
о томе.
Још зна вејавица, ветар, знају одрасли и деца. Само што јутро сване, а
Учитељ на пут крене.
Са непокривеном главом, необувеном ногом - само килоте на њему, без
кошуље - бос.
Грудима ветар расеца, а мећава пред њим игра. Смело по снегу корача,
ногама не оставља траг.
А дешавало се, у море улази, очи са њега нико не скида: Одједном је нестао,
отишао је на дно. Чекају, брину се одавно.
Прошао је час, други пролази, он из мора одједном излази. Драго ми је да вас
видим, говори, а народ стоји, ћути.
Он леже на воду да спава, и хрче - тако слатко спава. Ветар песме пева, а
талас га запљускује, и љуљушка тамо-амо, као бебу у колевци.
Даља прича је таква, децо, то нећете прочитати у књизи. Кажу, да се то
збило! Три дана је пљусак лио! Затопило је све около, шта се десило? Ужас,
пријатељи. Плачу старци и деца, као да јечи све на свету.
Плачу сви, мушкарци и жене, све се помешало: крици, звона. Одједном се
појавио Учитељ, и сав народ се зачудио!
Само је руку подигао, пљусак је одмах тиши постао. Постепено се
стишавао и одједном потпуно престао.
Кажу да је тако било: Сунце јарко је палило. Да спали усеве све је претило, а
без хлеба је лоше било. Али Учитељ је поново дошао, погледом је небо обишао. Само
је руку подигао - Свод небески је задрхтао!
Запливали су по небу облаци, на земљу се пљусак сручи. Напила се земља
сита, од прашине сва умита.
А још је и то било: Два дана је море урлало. Бура снажно подрхтава, плач
деце се не стишава.
Камење је с треском летело, људи су сви већ занемели. Како се Учитељ
појавио - бура на мору је престала.
Само је руку подигао — ветар је све тиши постајао, постепено утишавао,
морску пучину грлио.
Сви су Учитеља волели, за савет су њему ишли. А његов је савет такав: да
би свако био здрав.
Младе дај на науке, старцима увек поштовање, и да би свако био здрав,
хладноће се не бојао.
Ујутро - увече прати ноге, један дан не јести кромпир, чак ни капи у уста не
узимати, да не би од болести патио. (Г. П. Малахов, Основна знања о животу и
здрављу, Београд, 2002, стр. 113-116).
14. Школа духовног живота, у коју се позивају сви људи што долазе на свет,
да би изучавали божанствену науку и практиковали божанствени живот, јесте време
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покајања. У њему је подвиг поста заступник и богодани помоћник нашег вечног
живота. Тако је онда подвиг поста пружање руку на добродетељ и облиставање
њоме. Јер ништа није тако душеспаситељно као подарак потребитима. Штавише,
милостиња растворена постом избавља човека од смрти; њу узљубити немерљиво
је са било чим другим; она је довољна да нам спасе душе (видети: На Стиховње
самогласан, глас 8, у четвртак Друге недеље светога Поста на Јутрењи).
15. Кир Теодор, химнописац, у посту види народно христопознање,
укрепљење тела, просвећење и просветљење душе и ума пресветлом благодаћу;
самсоновску победу над Далидом страсти и давидовску победу над демоном
чревоугодија, као над Голијатом; наше подражавање вери, нади и љубави, подобно
Гедеоновом подражавању добродетељи, а затим наш излазак ради убијања туђинских
нам страсти. Он у њему види пројаву душевнога настројења кроз ум очишћен од
трновитих помисли, кроз тихост лика и тихо поступање (Други канон Трипеснеца, у
понедеоник и уторник на Јутрењи, Треће недеље светога Поста).
Али не желећи да остане само при дискурзивном, дедуктивном мишљењу и
исказним реченицама о тајни поста и његовог значаја на путу нашег преображаја, од
покајања и расуђивања до целомудрија и незлобивости, кир Теодор ароматизује свој
исказ, претварањем истог у молитвено обраћање Тројици:
Сина и Духа од Оца славим,
као светлост и лучу од Сунца:
једнога пак рождественски,
будући да је и рођење;
другога опет происходитељски,
будући да је происхођење;
сабезначалну Божанствену Тројицу
Којој се клања свако створење.
(Тројични Четврте песме другог Трипеснеца у четвртак на Јутрењи Треће
недеље светога Поста).
16.
Јован, човек поста и молитве,
или
жива икона и подобије
Сладост уздржања посисавши Јован
одбацио је горчину страсти.
Отуда пост већма од меда
заслађује наша чула.
Узишав на висину добродетељи Јован
попљувао је доле пузеће сласти,
и јавио се стаду своме као спасење.
Угљеном обучавања Јован
преславно спалио је трње страсти
па загрева саставе монахујућих.
Миро освећења од испосничких аромата
сместио је Јован у сасуде Божјега благоухања.
Поучавајући се сходно правилима обуке,
токовима суза потопио је страсти
као неког другог фараона.
Јован лествица добродетељи,
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добродетељима засјавши
похрлио је благочестиво небесима
ка неизмеривој дубини боговиђења,
па пошто победи све демонске замке,
сада штити људе од њихових повреда.
Као пријатномирисни букет
и рај добродетељима одушевљен
процвета он уздржањем
и њиме напита све који га поштују.
Законоустројитеља обуке
и најкроткије правило монаха,
стекавши га ваистину као Моисеја и Давида
ми хвалимо њега као блаженога.
Насађен на водама уздржања,
он се јавио као лоза богатоцватућа
што доноси гроздове благочешћа.
Погасивши све страсти,
росом својих подвига
блажени отац је обилно успламтио
огњем љубави и вере,
он светилник уздржања,
и просвећење бестрашћа,
син дана постанувши.
Грозд вере божанственом земљорадњом
отац је узгајио и у точило сместио,
па још трудове обучавања испољио,
и духовну чашу уздржања навршио,
срца стада свога веселећи.
Добри, истрпев прилоге
и ране непријатељскога противника,
јавио се као столп трпљења,
утврђујући своје стадо божанственом палицом
о, на пашу уздржања и на воде васпитања ступив, блажени.
&
Примио си у душу дакле божанско богатство Духа:
непорочну молитву, чистоту, честитост,
свагдашње бденије, трудове уздржања,
чиме се домом Божјим препозна ти.
Худост вештаства доле превазишао си премудри,
нетварном пак молитвом ум уперивши,
и вишњега спокојства јавивши се наследник,
савршенога житија ради.
Испосничким сузама ваистину погасио си
огњене вражје стреле,
па огњем вере заблиставши,
ти спржи и неверја јеретичка и бунтовања.
&&
Наставника нашега и оца Јована
Господња истина постави на висину
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као нелажну звезду,
што обасјава сваки кутак.
Ваистину је отац својим божанственим врлинама
самога себе учинио Божјим домом:
јавио се као светлим златом
украшеном вером, надом и љубављу истинском;
а божанске законе излажући,
уздржањем се и обучио као бестелесан:
па разум, мужевност, целомудрије и смирење стекавши,
па се помоћу њих и вазнео;
отуда се и просветлио непрестаним молитвама,
и небеска насеља примио,
наставник наш и отац наш Јован.
Иако телом жив, мртав беше Јован,
вечно живи и мртав јавља се као бездихан:
спис Лествицу усхођења оставив,
он пут свога усхођења показа.
Јован умре у тридесети дан.
&&&
На зеленилу вишњега царства оче,
стадо си васпитао
и жезлом догмата си звери јереси одагнао
запевавши: Благословен си Боже Отаца наших.
У горњи невестински чертог Царства Христова уђе ти,
оденут одеждом достојне званице,
па у њ' сместивши се, запева:
Отаца наших Боже, благословен јеси.
Ненатопљена гресима, река уздржања
што помисли потапа, и од скверни очишћује,
јавио се јеси, оче, вапијућима вером:
Боже Отаца наших, благословен јеси.
Стекавши тебе као правога одушевљенога столпа
и икону уздржања,
оче Јоване, сви поштујемо помен твој чесни.
Мноштво монаха се радује,
и сабор преподобних и праведних ликује,
јер си венац достојно с њима примио.
Украшен бобродетељима опет,
сишао си у невестинску одају неизрециве славе,
песму Христу певајући у векове.
Лекара болујућих у гресима, блажени,
Бог те пројавио и као уништитеља
и прогонитеља лукавих духова;
зато те поштујемо као блаженога.
Земљу си као трулежни живот оставио, оче,
и у земљу кротких уселио се,
па веселећи се са њима,
божанственом сладошћу наслађујеш се ти.
Данас је дан празновања,
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свих монахујућих стада сазив у духовни хор,
за трпезу и јестиво нетрулежног живота.
Од света сладострашћа склонио се јеси,
и уздржањем од јела тело исушив,
преподобни, обновио си крепост душе,
и обогатио се славом небеском, преславни оче.
Зато не престај да се за нас молиш,
преподобни оче Јоване богославне.
(За препев: Канон преподобнога, на Јутрењи Четврте недеље свете
Четрдесетнице).
Псалмо-терапија
17. Прва у култури позната жанровско-садржајна класификација Псалама
сведена је на приповедачку, молитвену, благодарну, исповедну, поучну, пророчку,
празничку и тужбаличку врсту истих Псалама. Пошто те врсте покривају сва стања и
покрете наше душе (страх, гњев, раздраженост, малодушност, туга, несмиреност...),
сваки човек себи и своме стању може у конкретном случају да пронађе адекватан,
укрепљујући Псалам.
На основу тумачења књиге Псалама великих отаца - Атанасија и Василија,
те Светог Јована Златоустог, као и црквених писаца и тумача - Теодорита Кирског и
Јевтимија Зигавина, запажамо начин на који треба поступати у сваком тренутку
живота. На множење гордости и злобе многобројних људи треба одговорити
Псалмом 11; нашој знатижељи какав треба да буде грађанин небескога Царства
удовољава Псалам 14; угњетене ћемо тешити и за њих ћемо се молити речима
Псалма 19; речи исповести и покајања наћи ћемо у Псалму 50; спрези гонитеља,
клеветника и непријатеља, ми, ослоњени на Господа, одговарамо Псалмима 53. и 55;
Псалмом 64. прослављамо Господа; од забринутости и неутешности крепи нас
Псалам 101...
У речима књиге Псалама измерен је и описан целокупан наш живот, сва
наша душевна стања и покрети мисли и помисли. Јер, мимо тога, у нама се ништа
друго ни не налази. Да ли је потребно покајање или исповест, да ли је неког човека
сустигла туга или искушење, гоњен ли је неки човек, избегао ли је злонамерницима;
да ли је ко ожалошћен или узрујан, трпи ли човек нешто лично поменутоме; види ли
ко себе напредна, а непријатеља безопасна, или је, опет, сам намеран захвалити,
прославити и благосиљати Господа - за све то постоји упутство у божанственим
Псалмима. Јер што је у њима казано за сваки подобан случај, баш то треба изабрати и
читати као написано о самом себи, па отуда и доводити себе у расположење сагласно
свему овде побројаном.
18. Келерова теза да је Шекспиров 62. Сонет утицао на роман Оскара
Вајлда, Дорјан Греј, не може се ограничити само на домен књижевности. Јер стоји
теза да исти Сонет, у коме песник иначе исповеда грех самољубља, има одјека у екоетици и био-етици сликарства и аскетизма, па да зато он завређује пажњу
истраживача.
У почетку беше дигитална реч
19. Научници се задржавају на становишту да људско тело садржи око 100
билиона или милион милиона ћелија, од којих највећи број има пречник мањи од
једне десетине милиметра. Унутар сваке ћелије, опет, налази се тамна грудвица, која
се назива једро. У једру су похрањена два комплетна сета људског генома, са
изузетком јајних ћелија и сперматозоида, који имају по један сет, као и црвених
крвних зрнаца, која уопште не садрже геном.
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Геном је дигитална књига, састављена од 23 поглавља, то јест хромозома;
свако поглавље садржи неколико хиљада прича или гена; свака прича сачињена је од
параграфа; или егзона, испрекиданих рекламама или интронима; сваки параграф је
састављен од речи или кодона и на крају, свака реч је написана од слова или база. У
тој књизи налази се једна милијарда речи, због чега је она дужа од 5000 томова. Када
би се геном читао осам сати дневно, брзином једне речи у секунди, читање би трајало
сто година. Када би се људски геном написао, једно слово на милиметар, текст би
био дугачак као река Дунав. Тада бисмо добили џиновски документ или рецепт
изузетне дужине, а цео би стао у микроскопско једро мајушне ћелије, која се лако
може сместити у главу чиоде.
Поимању генома као књиге мора се приступити дословце. У том случају она
ће бити део дигиталне информације, написане у линеарном, једнодимензионалном и
једносмерном облику, дефинисане шифром која преводи кратку азбуку знакова у
велики лексикон значења, насталих груписањем знакова различитим редоследима.
Такав је случај и са геномом.
Геноми у целини записани су у облику трословних речи, уз употребу само
четири слова: А, Ц, Г и Т (аденин, цитозин, гуанин и тимин), и то не на равним
страницама, већ на дугим ланцима шећера и фосфата, названим молекулима ДНК
(дезоксирибонуклеинске киселине), за које су закачене базе као бочне пречке. Сваки
хромозом представља један пар дугачких молекула ДНК. Геном као смислена књига
може и да фотокопира (реплицира) и да прочита (транслитерује) саму себе.
Ланац аминокиселина зависи од њиховог редоследа и познат је као протеин.
Све у нашем телу, од косе до хормона, направљено је од протеина (беланчевина), или
то протеини праве. Протеин представља хемију, живот, дисање, метаболизам и
понашање, односно фенотип. ДНК представља информацију, репликацију,
размножавање и пол, односно генотип. Протеин је начин једнога гена да направи
други ген, а ген је начин једног протеина да направи други протеин. Хемијске
реакције у телу, опет, катализују протеини, познати као ензими (ферменти и
биолошки катализатори). Уз помоћ протеина обавља се баш све: процесовање,
фотокопирање, исправљање грешака и формирање самих ДНК и РНК
(рибонуклеинске киселине), - чији се молекули формирају у процесу транскрипције.
Одговорност за укључивање и искључивање гена својим везивањем за промоторске и
појачивачке секвенце, у близини места на коме почиње текст гена, такође лежи на
протеинима. Тако су ето различити гени укључени у различитим деловима тела.
РНК је хемијска супстанца која повезује свет ДНК и свет протеина. Она је
углавном у употреби у превођењу поруке са азбуке ДНК у азбуку протеина. С
обзиром на своје понашање, она оставља утисак претка и ДНК и протеина. РНК
(хемикалија слична хемикалији ДНК) може да носи линеарну шифру, а користи иста
слова као и ДНК, осим што уместо Т користи У (урацил). Она је била реч.
Каквога је жанра књига (Буквар) звана људски геном и којим језиком је
написана? То је комплетан сет наших аутобиографских гена - записа, спакован у
двадесет три одвојена пара хромозома! Пре свега, он је написан генетичким језиком о
свим променама и изумима који су одликовали историју наше врсте и њених предака
од самих почетака живота. Од свих врста гена, најпривлачнији су они који нам могу
послужити у писању историје људских сеоба током последњих неколико хиљада
година. Укратко, геном је остао врста аутобиографије наше људске врсте, у којој су
забележени важни догађаји по редоследу.
20. Обиласци фасцинантних места у геному и дигиталне архиве тамо
похрањене омогућиће нам да прочитамо књигу о нама самима: о нашем пореклу,
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развоју, природи и разуму. Зато треба очекивати револуционарне промене у
антропологији, психологији, медицини, палеонтологији, свакој другој науци, и
наравно, уметности и естетици, односно калокагатхији. Само ће благодат Божја
остати иста и непроменљива, она ће до краја остати у вези са нашом црквеном
иконом и подобијем, христоподобијем и христоитхијом. Малочас смо показали да су
гени важни, али да није све у њима и да они нису важнији од других мистагошких
чинилаца, због чега их не треба апсолутизовати. Ми баш зато тврдимо да је људско
биће нешто много више од његових гена и његовога генетичкога кода. Само под тим
и таквим условом тврдње, технике мапирања и секвенцирања људскога генома могу
да имају за нас вредност мистерије уметности над уметностима, то јест филокалијске
науке над наукама.
21. Ерминевтичко право на библијски исказ да у почетку беше реч има и
наука о геному, то јест да се ген, као и сам живот, састоје од дигиталне информације.
А силина те поруке била је толика да је реч преобратила море, умножавајући се
једанпут за сва времена. Овој речи припада откривење у вези са преуређењем
једињења и учинком малих вртлога у животним струјама ентропије; она је
преобразитељ копненог пространства планете из прашњавог вихора tohu-bohu у рај
сладости. Реч је била та која је искреирала кашасти мождани центар, као и
преносник свеколиког будућег сазнања и свести о Њој, нама најнасушнијој
оваплоћеној Речи.
22. Живот је спој две различите енергиме: репликовања и стварања реда.
Благодарећи томе, жива бића производе копије сличне себи. Кључ за обе особине
жизновања, пак, јесте информација. Репликацију, опет, омогућује рецепт или
информација, неопходна за стварање новог тела. Способност стварања реда кроз
метаболизам такође зависи од информације - инструкције за изградњу и одржавање
опреме која креира ред.
23. Било би непотребно у редовима хришћана паничити због
еволуционистички интонираних изјава практичара и теоретичара генетике да је оно
што ми називамо личношћу у доброј мери питање хемије мозга! Збиља постоји низ
различитих начина како да једна хемикалија, серотонин, буде повезана са урођеним
разликама у личности. Те разлике се ослањају на низ разноврсних начина, путем којих
серотонински систем мозга може да одговори на спољашње утицаје, као што су то
друштвени сигнали. Неки људи су осетљивији на спољашње сигнале од других. То је
реалност гена и средине: лавиринт компликованих интеракција између њих, а не
једносмерни детерминизам. Друштвено понашање не представља неку спољашњу
серију догађаја, која на препад заузима наше тело и свест. Оно је саставни део
нашег бића, а наши гени су програмирани да не само произведу друштвено
понашање, него и да одговоре на њега (М. Ридли, Хромозом 1, Живот, у: Геном,
аутобиографија врсте у 23 поглавља, 2001, стр. 205). Све ово је још увек прича о
старом човеку биолошке ипостаси. Његово биће, међутим, тек је материјал за оно
што је Богом предвиђено, на шта се оно и непрестано позива!
Homo technicus и питања:
Ко сам ја?! Ко си ти?! Ко смо ми?!
24. Неколико стотина хиљада биолога у свету данас на различите начине
пројављује авантуристички елан у областима истраживања биолошког феномена
човека, цара целокупне творевине. Њихове заједничке табеле технолошких
достигнућа у биолошким наукама потврђују слутње да је нови врли свет наступио и
да је већ касно за повратак градским и сеоским идилама. Датуми скраћују време
технички доскора неизводивих ствари, а њихова све шира примена укида њихову
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зависност од социјално-економских околности.
Првом фазом, до 1975. године, обухваћене су следеће појаве научне биоодисеје:
широка могућност пресађивања удова и органа; оплодња људских јаја у
епрувети; усађивање оплођених јаја у материцу; конзервирање јаја и сперматозоида
на неограничено време; избор пола потомства; широке могућности за одлагање
клиничке смрти; дроге за делимичну измену свести: регулисање сексуалних жеља;
брисање памћења; несавршена вештачка постељица и вештачки вируси.
Другом фазом пак, до 2000. године, обухваћене су следеће појаве:
широка могућност измене свести и реконструкције личности; подизање
интелигенције људи и животиња; убризгавање и редиговање памћења; усавршена
вештачка постељица и права фабрика деце; копирање живота: реконструисани
организми; зимски сан и продужена кома; продужење младалачког елана; прве
клоноване животиње; синтетичко произвођење једноћелијских организама;
регенерација органа и људско-животињске химере.
Трећом фазом, после 2000. године, предвиђене су појаве:
контрола над старењем: продужење људског века; синтетичко
произвођење комплексних живих организама; мозгови ван тела; везе мозаккомпјутер; уношење и брисање гена; клоновање људи; везе мозак-мозак; људскомашинске химере и неограничено одлагање смрти. (Gordon Retri Tejlor, Биолошка
темпирана бомба, Београд, 1970, стр. 224).
25. Да ли је штанцовање гена — тих кодованих рецепата — једини начин
набавке генетског материјала, те тиме његово неограничено копирање помоћу
ензима? Може ли се предвидети супстанца за потискивање, ради брисања нежељених
гена, као и метод за уношење гена, пресађивањем језгара здравих ћелија? Најзад,
може ли се у збиљи говорити о лабораторијском гајењу ембриона, који би требало да
се развију у одрасле људе са физичким и интелектуалним одликама, унапред
одређеним влашћу корпорација за манипулацију генима; или ће и убудуће екофилмови и био-филмови наставити да само голицају нашу машту на те теме?
26. Када се данас дотакнемо теме генетског инжењеринга, први проблем који
пред нама искрсава биће могућност или немогућност брисања нежељених гена и
снабдевање генима који недостају, или фаза када ће у исто време цели блокови
одлика моћи да се мењају. Ове три могућности или три научне жеље назване су
брисањем гена, уношењем гена и генетском хирургијом.
27. Технологију клоновања или клонирања (гомилања) људи, односно
штампања и копирања људских бића у хиљадама или стотинама хиљада примерака,
треба посматрати као старт са кога су у трку кренули они који је усмеравају у правцу
поготка свеколиког стања минералног, вегетативног, животињског и људског
битовања на Планети. Како маштати о клоновима? Да ли као о припадницима нове
касте, подврсте и рода људског и машинског порекла? Да ли ће полови - клонови и
клонисе - ступати у брак само у оквиру својих елитних редова и тиме западати у
својеврсан масовни инцест? Ако ли пак буду ступали у брак са неклонованим
Земљанима, да ли ће се тада разводњавати вредности њихових пажљиво одабираних
наследних особина? Ту су и питања у вези са средњим полом: клонићима загубљеним
у лавиринту родбинских односа!
28. Технологија усађивања или трансплантације природних органа тече
упоредо са усађивањем вештачких (кости, артерије, зуби, срце…) и иде према
усађивању свих врста вештачких органа. И силиконске материјале клизавих
површина, баш као и тетрафлуороетилен, наш организам добро подноси, па је,
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благодарећи напретку у том правцу, омогућена практична употреба вештачког срца и
артерија. С друге стране, нерђајући челик и керамика већ се употребљавају онде где
се тражи снага и чврстина (зглобови и виличне кости).
29. Од добре снабдевености природним органима зависиће конкуренција
између снабдевача вештачким и природним органима. Од усавршености методе
конзервирања и разраде адекватних законских прописа о употреби материјала, узетог
од лешева, као и употребе животињских органа, зависиће престижност корпорација.
Истовремено са тим, биће неопходно и временско тестирање њихове трајности.
Механички органи, опет, биће имуни на болести, но не и на нужност повременог
сервисирања.
30. Машту научника голица питање супериорности вештачких над
природним органима. На пример, питање, да ли ће метално срце имати већи
капацитет од природног. Јер, у потврдном случају, физичко напрезање померало би
границе његове издрживости. Да ли би, у том случају, спортиста, поред правог, могао
да има и уграђено вештачко срце, па да се са оба такмичи? Вештачка плућа, једно или
оба крила: да ли би она и под водом могла да функционишу?
31. Проналазачи и произвођачи, захваљујући машти, стално усавршавају
пронађене и стално проналазе нове органе. Тако вештачка шака може да има више од
својих садашњих пет прстију, па и понеки прст у дупликату, а све у корисне сврхе; ту
су и производи резервних шака за прикопчавање. Једна ће моћи да има амфибијску
опну између прстију за пливање, друга опет да буде ватростална, и тако редом.
32. Рад на мишићном систему увелико тече. У ваздухопловним
лабораторијама у Бафалу усавршено је људско појачало за потребе морнарице и
ваздухопловства. Појачани човек носи челични егзоскелет, који не покрећу мишићи,
него хидраулични мотори, налик јастогу који свој скелет носи ван тела, а не у телу,
као ми на пример. Унутар егзоскелета човек носи лаки оквир опремљен сензорима
који осећају сваки његов покрет и приморавају њега, егзоскелета, да тај покрет
моментално понови или пропрати. Нацрти предвиђају да свака рука људског појачала
поднесе терет од пола тоне, а касније и већи. На Вајцмановом научном институту у
Израелу усавршавају се вештачки мишићи, који се грче као и прави. Вештачке руке
данас намештају се уместо ампутираних.
33. Постепено пред нама искрсава нови однос између човека и машине, то
јест нови кибернетички организам, звани киборг. Комуникација између њих тече у
два правца: машина прима упутства од човека и обавештава га о условима на које
наилази, и то путем његових властитих руку и ногу. У међувремену је саграђена
кибернетичка антропоморфна машина Сваштар: две вештачке руке и шаке које на
ширем плану понављају све што њихов господар уради са својим природним
екстремитетима. Свака шака има десет независних покрета, а механички мишићи
шаљу оператеру повратне импулсе (фидбек) о препрекама на које наилазе. Џенерал
Електрик за потребе америчке војске конструисао је педипулатор или механизам за
ходање, који свом кориснику омогућава да прави џиновске кораке преко терена,
налик оним на штулама. Међутим, његове металне ноге имају колена и скочне
зглобове, па обавештавају корисника о његовој равнотежи. У следећој етапи човек ће,
захваљујући комбинацији ова два механизма у једно појачало, моћи да плива и да се
баца с гране на грану.
34. Процес који доприноси развоју киборга иде у правцу широке потрошње
механичких протеза. Кабасти вештачки бубрези и машине срце-плућа остају ван тела.
Но, они се могу уградити у људско појачало и кориснику повратити ранију
покретљивост, рецимо покретљивост делимично парализованом пацијенту.
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Усавршене су и вештачке руке, контролисане сигналима носиочевих мишића.
Носилац помисли да подигне руку и вештачка рука се диже. Машине полако постају
продужетак човека.
35. Следећи процес, који доприноси развоју киборга, јесте усавршавање
компјутера. Ту човек и машина развијају интелектуални однос. Манипулатори са
компјутерским управљањем сада постоје и у пракси, а не више само у
лабораторијској фази. Између човека и машине већ је успостављен комплексан спој.
Писац научно-фантастичних романа Исак Асимов најавио је појаву нових раса
хибрида из споја човека и машине: механизована људска бића и хуманизоване
машине. Нано-технологија цвета, неурокибернетика овладава, ново време
незадрживо навире, класични човек поприма комплекс застарелости у поређењу са
homo-novusom (филмови Робокап и Ја, робот само су асоцијације на нанотехнолошке могућности).
36. Напредак у области нано-технологије испуњава нас стрепњом и страхом
у односу на лични идентитет; у ствари, испуњава нас питањем ко сам ја. Само у
моменту поставке овог питања човек почиње да постоји као личност! Они који су
нам први открили и објаснили значај овог питања дали су нам и ваљан одговор на
њега. Били су то Свети оци, Василије Велики, Григорије Богослов и Григорије
Нисијски, Максим Исповедник и Јован Дамаскин, Симеон Нови Богослов и
Григорије Палама; преподобни старци - Силуан Атонски и Софроније Есекски,
Јустин Ћелијски, Порфирије Бајрактарис и Емилијан Симонопетритски; богослови,
философи и књижевници - Достојевски и Пападијамантис, Николај Велимировић и
Флоровски, Шмеман и Јован Зизјулас...
37. Три питања, подједнаке важности, задржавају трајну актуелност: ко сам
ја? ко си ти? и ко смо ми? Све драме света насловљене су у тој форми.
Општепознато је дубоко осећање стрепње пре ступања у лични однос са другим(а).
Откуда стрепња? Сигурно од неизвесности: да ли други представља(ју) опасност по
нас, по наше физичко и емотивно, душевно и духовно биће, по наш историјски и
есхатолошки статус! Ако не одговорим на очекивања свога сачовека и својих саљуди,
да ли ћу изгубити од угледа у њиховим очима?! Или опет, ако ми од њих долази
претња, да ли ћу моћи да се супротставим и да одолим опасности по опстанак?!
Најзад, и у вези са мојим последњим непријатељем, колики је реалан утицај појма
смрти на мене и на све нас, колики је уопште страх од смрти, и од власти - моћи, као
главних отимача и уништитеља нашег идентитета?!
Због дубинског страха, ми зазиремо од машина, сателита и робота,
компјутера и зомбија. Извор те одбојности треба тражити у објекту налик људском
бићу, као и у идеји о хибриду између човека и машине. Андроид је и те какав извор
страха и неизвесности, јер ми се понашамо према њему са свим обзирима до којих
нам је стало, а он нам на њих не узвраћа истом мером. Па још када се зна да је он
неосетљив на бол и на зло (који нама могу бити нанесени), с једне стране, као и то да
ми, помоћу њега, хладном логиком, планирамо добит, с друге стране! Шта рећи? То
да када ми свој страх не бисмо могли да контролишемо, нас паника сигурно не би ни
напуштала. А када би се избрисала разлика између човека и робота, тек тада бисмо
постали плен примитивних бојазни, па на питање ко си ти и ко смо ми? ми сами не
бисмо ни имали одговора. Тек тада би се страх још више појачао! Испоставило би се
да је неко друго биће јаче и интелигентније, да је опремљено разноврснијим чулима и
функционалнијим органима од наших (показано у филму Скримерси).
Да ли се уклети пост3-модернистички, или тачније, пост-научни истраживач
RNK и DNK у својој прометејској уобразиљи приближио зони после које би напредак
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науке био не само штетан већ и катаклизмичан? И да ли су најновије врсте
катастрофа, што нас погађају, већ увелико показатељи да смо ми загазили у слободну зону жеља?! Питања се најшире и најрадикалније постављају, заједно са
оним: да ли се могу порећи чињенице постојања микроскопских и макроскопских
нивоа злоупотребе био-кибернетике? Откуда ми уопште и лако сазнајемо о томе? Из
учинака да добра савест многобројних научника бива спутавана њиховим
проналасцима - изазивачима људске туге и бола!
Зар о томе не би могли да нам говоре, на пример, научници који су сами
осиромашивали уранијум, да би свемоћним хуљама, укољицама и охолицама Планете
правили оружја за кажњавање непослушних појединаца и народа! У исто време,
варвари Новог поретка ствари себи су ужурбано градили и изградили подземна,
атомска склоништа и разноврсна прибежишта за предстојеће, атомске пожаре, који у
виду јахача Апокалипсе већ језде.
Нашу савест би, с друге стране, требало да мучи само једно и исто питање:
зашто сви добри, и сви богобојажљиви, и сви неустрашиви, и сви човекољубиви
људи, самим својим ћутањем дозвољавају претпоставке за појаву, пројаву и ширење
зла?!
38. Чак тридесет и две године по настанку циклуса цртежа под насловом
Графичке и електронске новеле о Графополису Мирослава Перовића, циклуса све
досад необелодањеног, појављују се: филмска трилогија Matrix, филм Трон Стивена
Лисбергера, као и стрипови и филмови Енки Билала, прозваног Микеланђелом
стрипа -- девете уметности, те стрипови Јодоровског и Моебиуса. И све то у
сличном жанру, са сличним приступом и са сличном тематиком алтернативних
антрополошких модела. Део сачуваног Перовићевог циклуса Графичких и
електронских новела о Графополису, досад необјављеног, и даље се налази у
ауторовом власништву.
Интернет:
виртуелни свет,
виртуелни домострој спасења
и
виртуелна блаженства
39. Ширококаналним информативним аутострадама на Мрежу стално
притичу њени нови корисници и партиципанти. Истовремено, фасцинантном
брзином повећавају се могућности рачунара и софтвера, а дигиталну демократију
унапређује на хиљаде програмера; они и усавршавају програме отворенога кода (open
source). Милионска интернет-популација представља свој начин живота и
прикљученија из дневника - блогова, у циљу социјализације интернета као паралелног
света или онлајн друштва. Други живот (second life. com) већ постаје класичан
пример. У информативно-комуниколошкој галаксији збива се једна нова револуција:
суштинска пантрансформација. Други живот је само узгредно комјутерска игра на
интернету. Хиљаде хиљада играча партиципира у виртуелном свету са техничким
центром у Сан Франциску. Од важности је напомена да су играчи иницијатори свог
другог, новог живота! А сада вредно пажње је оно што се тражи од једног техноинтернационалца? Он треба да креира свој алтер-его: да одабере име, физичке
одлике, боју косе, облик лица, пол, боју коже … да буде оно што би желео да буде у
свом стварном животу, ако би то било могуће. Преко тастатуре он ступа у нови свет,
где га, као посетиоца и полазника мреже, чекају аватари од пиксела. Следи контакт,
па разговор, дружење и бизнис-односи, покривени монетом. Његов виртуелни
идентитет формираће се куповином свих потрепштина за живот, градњом, полним
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животом … У овом свету тренутно живи 2 111 450 становника.
Шта нам то доноси виртуелна будућност?! Првенствено пребачај целокупног
искуства и свих карактерних одлика у друго, виртуелно ја! Тим поводом је један од
играча и виртуелних држављана Другог живота рекао да је све почело као његов
други живот. А онда сам стигао до тачке кад је мој стварни живот постао само
краткотрајно бекство од виртуелног (видети: Милан Мишић, 21 век, Мој други
живот, у: Политика, субота, 23. децембар 2006, стр. 10).
Сматрамо за неопходно да и тему интернета као виртуелног света
доведемо, као што смо и друге, нетипично теолошке теме, довели у везу са
хришћанским богословљем. Дакле, ми ову желимо да доведемо у везу са, рецимо,
дионисијевским поимањем символа као слике (видети наш рад: Две категорије
литургијске естетике - слика и символ (Поглед из патристике).
Примећено је да је појам слике играо велику улогу код хришћанских
мислилаца, и не само код њих. Византијски песник Нонос у поеми Дионисијака,
придаје важност значењу тога појма. Он га развија у поеми помоћу низа символа:
типос, икон, мимима, индалма, фасма. Наиме, привидни или виртуелни свет слика и
отисака њему изгледа битнији и интересантнији од света реалности. Примера
ради, одсјај у огледалу значајнији је од одраженога предмета. Свет стоји пред нама
као систем фантастичних асоцијативних слика и одсјаја, које је породила песникова
машта. У односу на свакодневни нехришћански живот, многобројним људима
баналан, одбојан и неприхватљив живот у светој Литургији православним, живим
хришћанима је и реалан и надреалан, како у историјском, тако и у есхатолошком
смислу речи, факата и артефаката.
У проналажењу обиља веза и копчи, слика и смислова, Бог је тај који нам
отвара очи. Слика је и данас исто што је била и у систему византијске гносеологије:
њен основни, али и многознаковни и многозначни елемент. Све у свету, све његове
равни бића, све у Цркви, све њене равни надбића, заједно са њом самом, прожето је
идејом слике. Свети Максим Исповедник, један од првих тумача Ареопагитскога
Корпуса, писао је да се сав духовни, умно недостижни свет тајанствено у
символичким сликама представља као насликан у чулном свету за оне који имају око
да виде, и да се сав чулни свет … садржи у духовном свету: овај у ономе својим
начелима, онај у овоме својим сликама. Према томе, највиша и најпотпунија истина
јесте слика божанственог (PG 91, 669, 673C).
Све оно што савремени homo sexualis или homo erotichus пропагира и
практикује у свом животу и свом свету, у форми једне религије са култовима
сексуалности, фалусократије, вагинократије и мамолатрије, све то чини(ће) и овај
учесник мреже. Свега тога држаће се он, уз обиље иновација: као виртуелни двојник,
аватар, alter ego.
Да ли је могуће богословљем крочити у тај свет и њиме га осветлити? Да!
Евангелизација држављана интернет-мреже, то јест инкултурација Јеванђеља
унутар life-димензије интернет-мреже, неизбежан је јеванђелски след догађаја!
Савремени хришћани ће то чинити налик хришћанима протеклих векова, суочаваним
са проблемима епоха.
Сви телесни, путени и непристојни, сви бестидни и човекоубиствени пориви,
све такве склоности и појаве израњају из позадине потискиваних и гушених, а затим
первертованих и злоупотребљених енергија, енергија предвиђених за реализацију
јеванђелских порука. Свети, такозвани Дионисије Ареопагит, на пример, говори да
гнев треба схватити као снажан покрет разума, жудњу као љубав према духовноме,
тежњу према созерцању и обједињењу са највишом истином, светлошћу, лепотом
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(CH, II, 4, 141—144A). Ову стојичку тежњу подржавали су Филон, Ориген и
кападокијски оци. Свети Дионисије Ареопагит ју је јасно срочио, а средњовековна
култура ју је свестрано развила. Њени извори дотичу се првенствено љубавничкоеротичне сфере и стоје у вези са ригорозним религијским ограничењима у области
задовољења чулних, сексуалних потреба, које су опет нашле одраза у древној
уметности и књижевности, укључујући и библијске, старозаветне текстове. Бичков
сматра да је супротност између природне потребе и забране нашла своје оваплоћење
у уметничкој пракси и у одговарајућим философско-религијским спекулацијама
(Византијска естетика, стр. 146).
Развивши теорију божанског ероса на путу до највишег сазнања, до
божанске љубави, хришћани су равномерно, и саобразно њој, тумачили и сва
љубавничко-еротска места у Библији. Тумачили су их као љубвено-еросна, као слике
или типосе божанског, духовног ероса. Тако ће свети Григорије Нисијски да схвати
Песму над песмама као слику, тип или образац страсне, еросне тежње наше душе за
божанском лепотом. Страсни елементи Песме - усне, дојке, трбух, пољубац, брачна
постеља служе песнику, баш као и боје сликару, да изради бестрасне слике
сједињења са Богом. У томе је и најчуднија (парадоксотерон) одлика уметничких
слика да се помоћу изображења страсних појава (патхиматон) и помоћу страсних
речи постигне очишћење душе, те да се у њој појаве бестрасне мислене слике, како би
се разјашњењем страсних слика и помоћу њих самих добиле чисте слике (PG 44,
776C, односно 756-1120). Једном речју, закон контраста је онај библијски,
литургички и патролошки кључ, којим се отварају двери егзегетских проблема,
проблема који неумољиво стоје пред нама док се не појави решење.
Гледиште једног психијатра
(Dr Marie-Dominique BRUNO)
на психотерапију
и њену компатибилност са духовним
или филокалијским животом
(кратко излагање теорије и метода)
40. Терапеут. Једина личност са којом ми живимо 24 часа од 24 проточна
часа, за коју смо апсолутно одговорни, то смо ми сами. Обрађујући наш, али и врт
других, ми можемо да продремо у њега и да нам то буде на корист, само ако то
пожелимо. А онај ко постепено улази у њега, требало би да је лично проживео једну
психотерапију и да се довољно ослободио да би могао да буде пажљив према
другоме. Дакле, ако је стигао да предузме један, толико неопходан рад на себи самом.
Конкретно: један начин (о)чишћења, повраћаја своје земље, укљањања кодова и
допуштања посејаноме семену да уроди плодом.
Пре примања једног пацијента и потпуног заједничког праћења његове
путање терапеут треба да постане свестан да је он један мали канал за циркулисање
благодати Божије. Његова интуиција је у том случају једна спроводна веза. Према
томе, ако он не одзвања код личности дотичног пацијента, веома је важно да је он
поштује, када га она одбија. Њој су неопходне следеће интуитивне хипотезе: или да
је терапеут у неверици и обмани, или да он није спреман да ради на томе.
Зато треба остати покретан у свим правцима и оставити Духу да Он дође до
свачијих потреба. Бог је на раскршћу путева: пацијент обавезује терапеута да буде
упоран на свом личном развоју на њиховом односу такође.
Пацијент. Као персона, пацијент би требало да буде стрпљив, не само vis-avis терапеута и његових погрешака, већ (такође и надасве) и на самога себе.
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Улога терапеута у томе јесте да открије дијамант који је можда још више или
мање, затворен у своју руду. Пацијент је створен на слику и подобије Творца. У
самилости, поштовању и делатности јесте то да му ми откривамо ову истину, како би
он развио једину позитивну свест о себи у светлости љубави Божје. То је смисао
речи: сетити се, или освежити се, или се обновити се, јер у самом срцу нашем
налази се Христос. У овим околностима брига сама по себи нема ништа друго да
понуди до егоизам!
Психотерапија. Припремите пут Господу, поравните стазе Његове.
Психотерапија има за циљ да створи простор за један обновљени живот и, ако је то
неопходно, да сама буде претходница духовног живота. На почетку сваке сеансе,
пратећи веру пацијента, њему се сугерише да се сам молитвено обраћа светлом
путеводитељу или да призива свог унутрашњег терапеута.
Наш мозак садржи филм нашег унутрашњег сећања, бар до момента нашег
зачећа (студије квантне физике настоје да докажу да наше ћелије садрже, ни мање ни
више, до сећање човечанства). Целом дужином ове траке ми проналазимо доказе
ограничене вере, уверења и ресурсе, те стога у сваком тренутку можемо, овде и сада,
да развијамо и појачамо наше ресурсе или да ослободимо себи блокиране путеве
(стварних зачараних кругова или протока емоција, понашања и проблема психичког
или физичког здравља, што све годи и иде на руку повраћају вере и поверења). Већи
део ових убеђења долази на ред било после неког озбиљног поремећаја, било у
продужетку искуства понављаних емоција.
Ми бисмо могли да пођемо од било које тачке круга: од неког здравственог
проблема или психичког симптома, од неког понашања које нас узнемирује, од једне
ексцесивне емоционалности или од извесног уверења. Пацијент ће се вратити,
односно запловити у време, да схвати корење својих немира. У овом повратку
изворима, он је често заинтересован да се упути у искуство с оне стране чисте
личности. Он ионако жели да стекне представу и свест о својој припадности у
универзуму (континент, земља, село, место зачећа), да стекне познанство са
генеалошком породицом, којој припада. Пацијенту се, дакле, сугерише да ментално
дозволи долазак и приступ једном или мноштву чланова своје породице, са којима је,
осећа, у нарочитој вези. И у овом стадијуму каткад је могуће маркирати путеве једне
породичне историје или, опет, нотирати оне који су (јој) прегнантни.
Дотичној личности треба предложити да нађе оно чега би желела да се
ослободи. Ослободивши се, она би ослобађала и све оне који су у вези са њом као
њени претходници. Митрополит Антоније Блум би казао да је наша слобода и њихова
слобода, и то на вечном плану.
Даље, од пацијента треба затражити да се упозна са родитељским ћелијама,
које ће се ујединити и формирати примарну ћелију. Треба утрошити времена да би се
ове ћелије откриле једна за другом (њихове форме, које се могу појавити и чинити се
симболичним, њихова боја, амбијент у којем се свака од њих налази, позиција једне у
односу на другу, њихова мобилност, енергија коју у наставку еманирају). Затим,
пацијенту треба предложити да схвати унутрашњост ове ћелије, која као да је
прозрачна или јасна, као и то да гледа отиске, трагове или знакове који се у њој
налазе. Од тога момента, могуће је пронаћи у детињству претка оно што се тиче
поретка ових отисака или трагова, то јест предвидети када су се они у њему оцртали
као негативни. Ето како се отвара једна нова могућност! Потребно је више пута
враћати се у детињство претка да би се створила могућност опстанка, довољно
толерантним према своме претку. Две ћелије би се онда уједињавале и формирале
своју основну, или првобитну, или главну, или најбољу ћелију.
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При свему овоме, са овом ћелијом треба поступати уједначено, спочетка јој
прилазећи са дистанце. У наставку треба предложити пацијенту да он уђе у њу
ментално и да јој допусти да она пројави своју садржину. Битно је све време држати
ово као битно, да би се размрсило и развезало оно што код ње(га) засад блокира везу,
као и сугерисати му да уложи много љубави и светлости, да би се он ослобађао онога
што се не односи на њега, а што другог (претка) задржава у светлости. Богатити се
новим разумевањем, ресурсима и порукама, чија ће функција бити ослободилачка
код обе стране, тако да ће се после благотворног утицаја ових открића ембрион
развијати и расти у утроби своје матере, то је оно што се назива успехом.
Сумирајмо. Пацијенту се предлаже да се зауставља на разним кључним
моментима живота in intero:
1. На моменту када његова мајка открије да очекује дете. То је тада када
(му) она сама то открије. Ако ова трудноћа није жељена, може се прибећи подсећању
да се не ради о томе да је он одбачен, него о идеји је ту има беба која смета, и то с
разлозима који су разлози његове матере или његових родитеља. Ту још треба
направити узмак, па разумети моменат родитељског гледања на ствари и не судити
превремено, то јест без претходног ступања у везу са њим. Ми ћемо, пре него
кренемо даље, утврдити да је дете у позицији повезивања потпуно умирено.
Потребно је такође видети да ли се тиме даје првенство у односу на пол. Ако је у
питању хришћанин, ми га можемо подсетити да је он био жељен од стране Бога.
2. На моменту избора имена, који такође може бити интересантан. Ево
још једног посла, неопходног у функцији онога што искрсава. Познавање живота
светих заступника или патрона такође може да обогати, пошто се у томе откривају
сличности и врсте помоћи за његово лично постојање.
3. И други моменти могу такође бити откривени током сазнања поновног
оживљавања, како у поводу, тако и у стању модификоване свести.
4. Најзад, све оно што окружује рођење може да поново буде оживљено у
једној или у више сеанси.
Запазили смо да је у случају неких, врло јаких уверења, било важно вратити
се сижеу онолико пута колико је то пацијенту било потребно. А потребно му је током
целокупног периода, да би се уопште приступило другој страни његове тешкоће или
једном другом корену блокаде.
Ми, у наставку, можемо учинити то да новорођенче ментално, односно
духовно порасте, до узраста одрасле личности, па да тако буде обогаћено свим оним
што је он(о) поново проживе(л)о, док је пролазило пут ове психоанализе, која је, како
смо могли да се уверимо, веома техничка.
Психонаутика
41. Моебиус, легендарни цртач и његов компањон Александар Јодороwски,
уживају славу у СФ круговима. Они су творци стрипова The Incal и The Metabarons spin-off саге. Јодо уједно држи и сеансе и семинар, који су, опет, учење за себе. Све
би се могло свести на тезу: Свакоме од нас је важно проучавање породичног стабла
и свако од нас је коктел свих својих предака и њихових нерешених борби, које смо
добили од њих у аманет.
Ова идеја је начелно Јунгова, али у конкретном случају Јунг говори о самом
себи, о свом случају, без покушаја да уобличи теорију и учини је универзалном. Тако
је све то остало без покушаја да се из тога направи савет и задатак за сваког човека,
свима користан и примењив.
Зато Александро madman Јодоровски иде корак даље: помаже људима да
реше животне проблеме. Кроз психотерапију анализе породичног стабла људи ће
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моћи да буду нова грана.
Зато и Metabaroni одишу човечношћу, и управо теорију предака и наслеђа
нерешених проблема третирају Кроз дубоки и искрени сукоб са заоставштином
својих предака, па сваки нови Metabaron седа за кормило сопственог живота. Ово је
идеја која је помогла огромном броју људи, посетиоцима сеанси, под руководством
Јодоровског. Она је суптилно уграђена у један стрип, она је велика, а не гуши! Све је
ту дозирано и по мери удешено. Рецепт се показао лековитим, па се прелио и у
Tehnopape или The Technopriests, у још један spin-off Incal. Masterpis његове каријере
биће дело Пресвето срце. Од стране Уредништва (Fibra) овог издања примећено је да
ту нема звезда, технологије и ванземаљаца, али има бесконачно много људскости
(видети: Ко је Јодо?, други део, STRIPTIH, у: Huper, 437, 04/2008, стр. 75).
***
Међу темама антрополошких модела, тема преображаја и обожења личности
јесте превасходна! Христос, истовремено као њен Прототип и Есхатотип, управо је и
њен неисцрпни узор и извор!
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David Perovic
THEMES OF BIBLICAL - HYMNOGRAPHIC ECOLOGY, BIO-ETHICAL
TECHNOLOGY AND GENETIC SURGERY WITH VIRTUAL DESIGN
(essay on postmodernistic theology)
The key problem of perfectly healthy and normal people in the future will not
primarily be their compatibility with artificial organisms - humanoids and androids! Even
now that is not their primary problem, now when far simpler constructions and gadgets are
being used!
The key problem for all of us has been and will remain the question whether we
will consider every fellow-man, including handicapped, worthy or unworthy of majority of
normal people?! For example, whether ever again at Venice Biennial or at any other
biennial their charisma will be neglected as nonexistent? Neglect charisma of love as
predominant?
Furthermore, shall we continue avoiding our retarded and handicapped fellowman, despite the fact that throughout the course of his life he exerts poverty in spirit, and
liveliness, joy and benevolence?! And them comes the subject of our ancestors` influence
and their gifts to us! For, we should keep in mind that, beside imperfection, they had
endless plenitude of humanness, and potential for endless plenitude of godmanhood?!
Among themes of anthropological models, the theme of transformation and
deification is central! Christ, being simultaneously its Prototype and Eschatotype is its very
inexhaustible model, and source!
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Србољуб Димитријевић
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САМО ОДАБРАНИ МИСЛЕ СВОЈУ ВЕРУ
(Скроман прилог једног филозофа поводом тема које су сличне у филозофији
и богословљу, али и поводом месних позиција или онога "из" самог аутора, а то је
Врање.)
Апстракт: Људи и народи се у самосазнању одређују према Богу, свету и
човечности. Основа сваког саморазумевања и саме разумности јесте почетни аксиоматски став. Он је за Јустина Поповића: "Вером има Бога". Остати при
почетном ставу, значи живети слику почетка - бити роб, а не народ, не живети
себе у процесу (време и остваривање истине) преко "сазревањајућег" самосазнања.
Потребно је стално проживљавање свега, преиспитивањем кроз призму првотног
аксиома и свега што је изведено из њега. Нужна је изградња система сазнања, јер
тако је једино могуће "сазнати себе" и "бринути се о себи". Овакав приступ има
Јустин Поповић. Због тога тај приступ јесте онај домет у српском промишљању
ствари, који није до данашњих дана надмашен. У богатом опусу и животу оца
Јустина стално је присутно питање о Богу, човеку и свету, али је оно најјасније и
најразвијеније постављено у његовој Догматици као системском богословљу.
Кључне речи: вера, Бог, систем, истина, човек, стварање, свет, старање,
сазнање.
Јустин Поповић је човек који интензивно преживљава своје време, време XX
века, осећајући страдање свих, а поготово властитог народа. Он ће преузети опсежно
промишљање кључне ствари у животу народа и појединаца, а то је вера. Вера
утемељује самодостојанство кроз идеју о важности и мисији, што је нужно за
успостављање националног бића као нормалног национализма. Јер после векова
страховитог страдања, ропства, српски народ је имао право да себе "поврати" у
природни историјски ток на један једини начин - да почне сам да се "брине" о себи.
"Старање о себи" подразумева услов "спознај самога себе"1, као стално освајање
(сазнавање и живљење) истине. То је једини пут ка властитом успостављању, пре
свега у духовном, а преко њега и у државотворно-националном смислу.
Сазнавање себе укључује веровање, мишљење и проживљавања преко
кључних категорија за сваки народ, а оне су: Бог, човек и свет.2 Људи и народи се у
1 Не познавати себе значи и не водити бригу о себи, то јест, како каже Фуко: "…делфијска
заповест (gnothi seauton) није се јављала непрестано, него у више наврата и врло значајно
повезана и скопчана са начелом "старај се о себи самом" (epimelei heauton)." Мишел Фуко,
Херменеутика субјекта, Светови, Нови Сад, 2003, стр. 15.
2 Сократ у Платоновом Алкибијаду каже: " Бога треба гледати: он је најбоље огледало самих
људских ствари за оног ко хоће да процени врлину душе, и у њему најбоље можемо да се
видимо и упознамо." Исто, стр. 97. Или, мало даље, Фуко на основу тога констатује да је за
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самосазнању одређују према Богу, свету и човечности. Основа сваког разумевања,
саморазумевања и саме разумности јесте архе-аксиоматски став, а он је за Оца
Јустина: "вером има Бога". Ако Словени онтологизују истину и живе је као такву3,
онда се мора започети аксиомом. Међутим, остати при почетном ставу, то значи
живети слику почетка - бити роб, а не народ, не живети себе у процесу (време и
остваривање истине) преко "сазревањајућег" (kairos4) самосазнања. Потребно је,
дакле, стално проживљавање свега, преиспитивањем кроз призму првобитног
аксиома и свега изведеног из њега. Тако је једино могуће "спознати себе" и "бринути
се о себи".
а) О догматским темама или о ономе што треба да има универзално важење
Универзални индивидуализам, као својебрсни верски индивидуализам, у
друштвеном смислу - индивидуални национализам, почива на ставу о личном
доживљају Бога преко чина, кроз литургију, традицију светости и живо сазнавање
истине - кроз монаштво (монас на грчком и значи јединица), то јест кроз живу
догађајност (апофатички метод)5. Може се рећи да је то и једини начин у духу саме
хришћанске вере, јер све је јединично: Бог, Христос, човек. Али, тешко је изложити
предање, успоставити се као народ без система, јер излагање тражи промишљени
систем, као и успостављање народа. Са универзалним индивидуализмом образује се
нека врста важећег система самоидентификовања. Наиме, индивидуализам се
апсолутизује до те мере да постаје систем личне вере, оличење нације кроз
плурализам, или нпр. онолико национализама колико има Срба итд. Појединац,
заправо, постаје замена за верски или властити систем, као и замена за народ.
"Није лако изложити живо предање," како каже Џон Мајендорф, "ако се има
у виду сам карактер византијског црквеног живота (…)."6 Византијско православље
је некако диспаратно писању зборника догматских одређења, каква је, рецимо,
Summa teоlogije код Томе Аквинског. Нико није показивао интересовање за
систематизацијом. Јер зборник подразумева рационализацију, систематизацију,
категоризацију, опште појмове, логику Аристотелову, катафатички метод, а све то
елиминише живи индивидуализам, избацујући нешто што је потпуно супротно
реалном стању ствари у православном свету и његовој основној оријентацији.7
Платона и Грке уопште: "Познавање божанског се представља као услов самоспознаје."
3 Павле Флоренски говори, заправо, о "хипостазирајућим равнима" када разврстава истину у
односу на одређене народе: "Истина (emet, emes) за Јевреје, дакле, није онтолошки појам као
код Словена, ни гносеолошки као код Јелина, ни правни као код Римљана, већ историјски или,
пре, свештено - историјски, теократски." Павле Флоренски, Стуб и тврђава истине, из Платон
Атанацковић, Радивоје Пешић, Горан Арсић, Учити Санскрит, Пешић и синови - Београд,
Удружење "Вед" - Врање, 2004, стр. 84.
4 Видети, Евангело А. Муцопуло, Сазревање и презревање, Theoria XXXVII, 4, Београд, 1994.
5 "Док катафатички метод као дедуктивни метод полази од целине и почетка, да поступно
изводи посебније из општијих потврдних исказа, апофатички метод, доминантан у каснијој
византијској мисли, подразумева одричуће исказе у поступном уздизању од појединачног ка
општијем." Борис Милосављевић, Предговор, Византијска филозофија у средњовековној
Србији, Стубови културе, Крушевац, 2002, стр. 13.
6 Џон Мајендорф, Византијско богословље, "Каленић" - издавачка установа Епархије
шумадијске, Крагујевац, 1989, стр. 3.
7 "(…) у било ком систематском приказивању византијског богословља, постоји опасност
његовог насилног сврставања у калупе рационалних категорија, страних његовој природи."
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Основно је не само чување од лоше интерпретације (заправо интерпретација је увек
таква - лоша), искривљења изворне хришћанске истине, већ и стално бити на извору,
као изворни атомос. Саборске одлуке "(…) пре осуђују извртање хришћанске истине
него што образлажу и разрађују њену позитивну садржину - што је сматрано
неоспорним, пошто живо предање и целокупна истина стоје изван и изнад догматске
формуле."(2) Хришћанска вера се у византијском православљу, православљу уопште
и на византијским темељима третира као реалност која се или коментарише, или
брани, "(…) али коју човек не покушава да детаљно формулише."(3)
Ипак је потребно постојање јединствене мисли, која ће упућивати на
решења основних ствари или кључних богословско - филозофских одредница, али не
ради теорије саме, него због захтева живота и вере и због страшних историјских
догађаја на православном простору. Онога ка чему и сам индивидуализам иде, ако
уопште жели да се креће, а креће се, мора бити на основу неких принципа, а не само
преко изворне спонтаности и властите апсолутизације. Јединствено промишљање
вере мора бити у вези са појмовном категоризацијом, а не само ослоњено на
властитом доживљавању Бога, света и људскости. Јер човек колико год се осамљује,
поунутрује, ипак то може радити захваљујући Богу, свету и другим људима. Осама
није могућа без другог. Човек је у свету, пред Богом, људима. Зато мора мислити
врхунску интеграцију. Нешто ипак мора да се мисли, а мислити није могуће без
уопштавања, што, на неки начин, ограничава атомарни универзализам и лични
доживљај Бога. Мора се мислити на настанак - стварање, на само индивидуално
настајање, затим на остваривања и осмишљавања. Стварање успоставља хијерархију,
али нарушава атомарни самоидентитет, код кога је, као таквог, почетак, заправо,
самопочетак. Стварање, а тиме и самоостваривање нису стихијски, јер као такви нису
ни могући. Стварање и успостављање су планско - логосно - рационални, боље рећи умни.
Како да будемо у домену изворног хришћанства, тј. оног "верујем", а да у
исто време то буде и плански и рационално? Како да будемо народ који верује и себе
реализује плански и рационално?8 Незаобилазни богослов у правцу разрешења овог
питања јесте Јустин Поповић. Он не инсистира на рационализацији вере, али
рационално пише догматику или богословље (тео-логику). Тај рационализам се
састоји у следећим моментима: мета-ставу сваке догматике (аксиому) као сазнајног
момента у односу на изворе; догматика је апсолутизација канона и ограничавање
вере у канон; у самом одабиру и изрицају који је друго у односу на извор; језику који
се користи, језик исказује ирационално, али он као средство је веома рационалан и
уређен систем; догматика је ствар промишљања, а не само веровања, и то
промишљање вере "из" ситуације, независно од изворности за коју се залаже; сам
изворни текст је прича о догађајима, а не сам догађај; догме се морају дефинисати,
што је опет рационалан чин; догма подразумева чувара, што јесте организација.
Исто, стр. 157. (2) и (3) стр. 5. (4), (5) и (6) стр. 6.
8 Рекло би се, како да живим у ужасном рацио-ирационализму XX века и као појединац и као
народ? Како да овај српски народ затворен у "заветну слику", сав у "паланачком духу" нађе
прави пут? Како да европски народ изађе из страшне кризе? Ова питања, можда код Оца
Јустина не на овај начин формулисана, јесу свакако дата. Она захтевају једну ширу
експликацију, али се чини да су присутна код већина Европских мислиоца тога времена, не
када је у вези српски народ, него европски народ уопште. Сваки од мислилаца нуди решења
"из" своје позиције, не да би фаворизовао властито, већ зато што је то једино тако могуће.
Свака филозофија је месна, те отуда и сваки предлог. Сократ је атински филозоф, као што је
Декарт француски итд.
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Догматика као аксиоматика је, на крају крајева, нужна за духовно успостављање и
перспективу једног народа и појединаца у њему, и ако се ради о општој православној
и космополитској догматици. Са своје стране, аксиоматика стишава расцеп између
индивидуализма и универзализма, утемељујући и једно и друго на истим основама.
Из тог јединства могуће је изградити државу и имати будућност - "сазнати себе" и у
исто време "старати се о себи".
б) Јустин Поповић - како је догматика могућа
као истина вере, а тиме и разумности
Јустин Поповић је верујући разумео, или истину вере разумео као деловање
и прегнуће ка приближавању истини, учинивши тако један искорак у односу на
непосредну утонулост српског атомизма у завршену "заветну слику" и стално,
робовско понављање истог. "Заветна слика" је тек почетни услов, необликовани
митско-језички и појмовни аксиом - да човек верује у могућност свог успона од
небића (још необликовано) ка бићу (нечему обликованом). То јесте део истине вере
или пут ка истини, а не готова и завршена истина, коју понављамо. Истина јесте
историјско-онтолошка ствар, а не само онтолошка. Небиће је почетна неодређеност чистота самог човека као појединца, српског у "заветној слици", европског у
рационалности онога "ја", у једној већ одређеној истини у себи или себе као истине,
што представља антропоцентризам. Утонулост у "заветну слику", једнакост српских
атома, или пак рационалних бића, јесте та неодређеност, неоствареност или небиће.
"Сва је мудрост живота," каже Јустин Поповић, "савладати небиће у себи и око себе и
утонути сав у Свебиће. Тој мудрости учи филозофија Духа Светога, јер је она
мудрост и знање, благодатна мудрост и благодатно знање о природи бића."9 Истина,
дакле, није дата, већ задата човеку и сваком појединцу. Истина није у знању које је у
мени (њега треба редуковати и одбацити као властиту заблуду), у које сам ја потонуо,
већ је знање циљ који се достиже практичним деловањем човека, а почетни услов
јесте: "утонути сав у Свебиће". Мудрост филозофије Духа Светога јесте "(…) у исто
време морална стваралачка сила, која уподобљавање Богу путем подвижничкоблагодатног усавршавања умножава у човеку Божанску мудрост о Богу, свету и
човеку."(2) Оваква, православна филозофија јесте уметност живљења, уметност над
уметностима и наука над наукама, или јединство знања, вере и деловања ка
истини. Она омогућује да од небића - чисте потенције, може бити обликована
христолика и боголика личност, а самим тим и несавршено биће човека. То је могуће
само ако је филозофија Духа Светога вечна истина о свету, Богу и човеку. "Тајна
Истине је не у стварима, не у идејама, не у символима, већ у Личности, и то
Богочовечанској Личности Господа Исуса Христа."(3) Та истина је савршена,
апсолутна, вечна, тј. Догма - Начин (Μšqdoj)10 и од нељудског до људског 9 Јустин Поповић, Предговор, Догматика православне цркве, I, Манастир Ћелије, Ваљево,
1980, стр. 9. (2) стр.9. (3) стр. 11. (4) стр. 12. (5) стр. 15.
Овај став Оца Јустина веома наликује феноменолошкој редукцији Едмунда Хусерла или
одбацивању свега датог и искуственог и свођење на основни позицију, што иде у прилог тези о
сличности решења и проблема мислиоца прошлог века.
10 Начин или како "ходамо" по Земљи кључно обележје нашег живота. Свесно или не ми смо
стално у овоме како или начину, јер смо стално на путу. Како забележити, како прећи
улицу, како волети, како остварити нешто, до - како досегнути истину и реализовати себе итд.
Отуда можемо разликовати: начине обликовања предмета ради неке употребе, начине
изазивања појава, начине долажења до сазнања, начине кретања до неког места, начине
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Божанског. Μšqdoj је константи пут једног народа и појединаца, а не, дакле, готова
ствар.
в) "Вером има Бога"
Све људске, животне теме воде ка изворишту свега, у месни живот духа
Божанског, светског и људског. "Вечне догматске истине нису апстрактни појмови,
ни силогистички закључци, ни логичке хипотезе, већ догађаји и доживљаји у својој
историјској непосредности и стварности, јер су оне објављене, откривене, виђене,
чуте, остварене у простору и времену међу људима."(4) Тако догматика није скуп
знања и правила, већ "(…) је наука о догматима хришћанске вере."(5) И то не било
којих догмата, већ оних изворних: у Светом писму, апостолских и васељенских, које
чува Православна Црква.11 Догмати12 јесу вечне божанске истине вере, а таквим их
чине особине: боготкривеност, црквеност, општеобавезност и неизменљивост.
Истине вере, са оваквим својствима, нису и не могу бити прво истине
људског разума, већ једино могућност. Људски разум са позиције (православне) вере
јесте тваран, ограничен, релативан, променљив, грешан или са грешним мислима,
када себе види као власника истине. Он онтолошки нужно следи после истина вере.
Први и крајњи догмат вере јесте символ - аксиом (архе): "Вера има Бога".
"Она нема потребе нити сме догматску истину Божанског Откривења претворити у
логичку претпоставку људског ума."(2) Вера јесте боготкривена истина или датост,
која не сме бити доказивана снагом умске - рационалне логике, "јер је од
претпоставке до фикције растојање исувише мало."(3) Шта може бити фикција, као
последица логичке претпоставке људског ума? На пример, може се мислити оно: Да
Није. Постојање Бога се не доказује, већ показује. Бог је изван доказивања, претходи
и омогућује било које доказивање да јесте или да нешто није. Откривење јесте
чистина за било какву присутност. Отуда се не може подврћи сазнајним
операцијама, јер их тек она омогућује. Или Откривење, тј. Бог, не упушта се у
доказивање властитог постојања, јер је основа сваког постојања, већ се показује у
делима, у јестању мноштва. "Онога чије постојање претходи свему, условљава све, и
без кога се никакво друго постојање ни стварање ма чега замислити не може: Въ
началћ сотвори Богъ небо и землю."(4) Оно што омугућује билу какву присутност
донекле се показује у тој присутности, али не и као присутно биће.
остварења неког циља, долажења до информација и још много тога. Како није питање, оно је
начин кретања човека. И друга жива бића користе одређене начине, али ни једна на толико
начина као што је то случај са човеком. Али, што је још важније, ми се као људи и питамо о
том како и чак верујемо у то како. У зависности од степена веровања, говоримо и о степену
сигурности када је нека појединачна ствар у питању, али и када је оно универзално Како у
питању које ће одредити појединачнео. Како се хипостазира до апсолутности као начин
кретања свих ствари, али и својеврсно самосазнавање. Ово је блиско Платоновом схватању
овога Како, такође и хришћанском, Хегеловом итд.
11 " "Православна" је превод грчке речи όρϑόδοξος, која је сложена из две речи:
όρϑως=правилно, тачно, и δοχέω=мислим, држим, сматрам, верујем, те отуда реч όρϑόδοξίχ
значи правомислије, правоверје, православље." Исто, стр. 15.
12 "Сама реч догмат (δόγμα) грчког је порекла, и долази од глагола δοχείν (мислити, држати,
сматрати, веровати) у његовом облику δέδογμχι (у 3. лицу δέδοχται=решено, одређено,
опредељено), те етимолошки означава мисао одређену, утврђену као неоспорну логичку
истину у ма којој области људске делатности: философској, религијској, законодавној." Исто,
стр. 15. (2) стр. 67. (3) стр. 67. (4) стр. 68. (5) стр. 68-69.

135

Бог је учинио себе донекле видљивим кроз створени свет и кроз природу
саму. То постојање, одн. да ствари јесу, јесте довољан доказ о Божијем постојању.
Довољан је разлог постојање видљиве природе и света за веровање у постојање
невидљивог Бога. "Бог је толико очигледан у својим делима, која са свих страна
окружују човека, да само безуман човек, човек извраћена ума и нечиста срца, може
одрицати Бога"(5) По створеној природи и боголикој души у човеку види се печат
самог Бога. Људска душа и створена природа теже ка Богу. У њима је Божанска
светлост присутности, која их води кроз тајне света, до творца. Разум и ум људски,
као део Божанске светлости, имају сврху да, преко себе и видљивог света, воде до
Бога. Поред присутности саме, доказ није потребан. Нити готове урођене идеје у
нашем духу о постојању Бога, нити све врсте логичких доказа не потврђују Божје
биће, осим вере и побожнг разума о присутности самој. Зато је почетни символ о
Богу православне вере и цркве: верујем, а не знам.
г) Бог и човек - православна антропологија
Стваралачка снага, тј. воља Бога, исказана речју, словом или логосом, јесте
духовна димензија. Она се прво очитује као духовни свет или духовна ствар.
"Трипостасни Бог је своју творачку силу пројавио најпре у стварању духовног света.
Он је из ничега створио сва духовна бића, обдаривши их по своме премудром
благовољењу животом и духовно-моралним особинама."13 То су жива духовна бића,
која, пре свега, имају моралну особину добра. Божије стварање иде линијом светла и
доброте, што би могло бити презентовано као једно, насупрот тами и злу. Најближа
извору и центру доброте и светлости јесу весници или анђели, најсјајнија духовна
бића и носиоци тог светлосног и зрака доброте. Светлост није у смислу некакве
природне светлости, већ доброте. Тако је и са анђелима. "Назив анђео, (άγγελος) име
је не природе него дужности, и значи: гласник, весник."14 Дужност је категорија из
домена етике. Свакако да је читав приказ настанка света и духовног света веома
близу оној представи и поимању, које нуди и Платонова филозофија.15 Још ближи су
неоплатонизму са Једним, духом-умом, који види безвремени свет облика душом,
природом и материјом као онтолошким окосницама света.16 Наиме, код Платона
суштина је у врхунској идеји, која је јединство доброте, истине и лепоте. У неком
13 Јустин Поповић, Догматика православне цркве, I, стр. 227.
14 исто, стр. 227.
15 "А ово говори јасно Нуменије Питагоровац: ‘Јер шта је Платон, до Мојсеј који говори
атичким дијалектом.’"Предговор св. Максима (Исповедника) делима св. Дионисија
(Ареопагита), Борис Милосављевић, Византијска филозофија у средњовековној Србији, стр.
44.
16 За Плотина (203-270) утемељивача неоплатонизма, свет као бивствујеће није у себи
заснован већ је међубивство између надбивствујеућег Једног и небивствујуће материје. То
надбивствујуће Једно је незамисливо, неизрециво и оно све омогућује. Исто је и са
небивствујућим, да је неодређено, безоблично, али и потпуно одсуство свега. "Бивствујуће је
саздано од надбивства и посредством небивства; од оног Једног из којег проистиче река
бивствујућег, што тече и ствара ступњеве опадајућих облика бивствовања све до
небивствујућег." Карл Јасперс, Анаксимандер, Хераклит, Парменид, Плотин, Анселмо, Лаоце,
Награђуна, Метафизичари који мисле полазећи из извора, Вук Караџић, Београд, 1988, стр. 48.
Постоје, дакле, следећи ступњеви умног и чулног све постојећег: Једно, дух, душа, природа,
материја. Једно се не може сазнати, али му се можемо приближити посебним стањем духа а то
је стање екстазе, а да се после ње не сећамо доживљеног у екстази.
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апсолутном смислу. Када се поступак сведе до краја, онда су апсолутна истина,
лепота и доброта једно те исто. На пример, апсолутно лепо не може бити лажно или
зло, већ неограничено добро и истина.17
Не улазећи даље у питање духовног и материјалног света, анђеоског и
ђаволског, којим се Отац Јустин подробно бави у Догматици, сконцентрисаћемо се
на делове у вези са човеком и његовим стварањем. Разлог је ограничени простор, јер
питање света (како духовног, тако и материјалног) тражи дужу експликацију.
Схватање човека у нашој месној "паланачкој" ситуацији јесте универзални атомизам
као својеврсни индивидуализам, у смислу непосредног доживљавања и одређивањем
Бога поунутрењем и оспољењем, а без јасне артикулације о атрибутима људскости.
То је, дакле, изједначавање Бога и мене. Далеко је од нас и античко и православно,
хришћанско схватање човека као напора у стицању или остваривању људскости, или
пак, на њему засновано, нововековно схватање човека као самоинтенционалног и
остварујућег субјекта. Ми, као народ, немамо јасне одреднице и не промишљамо
Бога, а тако ни себе саме, дакле, човека уопште. Када бисмо спровели неку анкету
међу собом верујем да би било ретких људи, који би изнели јасне дефиниције ових
појмова. Да ли само међу нама или и на Балкану? Ово је отворено питање. Ретко и
скоро уопште не могу се чути дискусије о овим питањима у дневним и политичким
разговорима људи. Данас говоримо о Косову, али веома мало о вредностима у вези са
њим. О поступцима људи да, али о човеку не. Рекло би се да нам "заветна слика" готова истина не дозвољава да причамо о нама, да мислимо нашу људскост. Незнање
Бога и људскости онемогућује исправну причу о било чему. А тако нам је близу и
јасно дато све то: у православној вери, у блиској Грчкој, у Европи, којој тежимо. И
зато се морамо вратити оцу Јустину и његовој Догматици, јер његов циљ и јесте да
ми схватимо и спознамо себе и Бога - свет, да бисмо уопште могли да се бринемо о
себи и изађемо из сталног назадовања и бесмисленог страдања.
Генерална теза православне антропологије и хришћанства уопште је у вези
са оним што је дато у светим списима - да је Бог створио човека по слици својој и да
је он слика и прилика Божија. "А, истовремено, хришћанско схваћање човека истиче сасвим неантичку - деправацију човјека, његов пад, грешност, његову коначност."18
Реч је о позитивно-негативној двострукости када је у питању човек схваћен са
позиције хришћанства. Човек је створен другачије него остали материјални свет. Док
је остали свет створен по речи Божјој, дотле је човек створен по лику Божјем. У томе
јесте једна велика близина, али и задатак ка остварењу те потенције Божанског у
људском. Чак се може закључити да је човек ближи Богу од самих анђела, али и
самим стварима предметне реалности. "Преимућство човековог стварања састоји се у
томе што је трипостасни Бог лично и непосредно, такорећи својим сопственим
рукама, саздао тело човеково и дао му свој дах живота, а није га земља, по заповести
Божјој, сама произвела, као што је био случај са осталим живим бићима. У човеку је
17 Што се наше позиције тиче и присутности платонизма и аристотелизма у Предговору, Борис
Милосављевић каже: "Српска средњовековна филозофија је утемељена на текстовима из
православне патрологије, као што су списи Василија Великог, Григорија Нинског, Григорија
Назијанзина, Максима Исповедника, Јована Дамаскина, Григорија Паламе и других.
Најважнију улогу у разради српске филозофске терминологије имао је превод Припреме
Теодора Раитског и Дијалектике Јована Дамаскина. Осим аристотеловске терминолошке
традиције уведене превођењем Дијалектике, развио се, под утицајем монашко-аскетске
литературе и Ареопагитских списа, и други правац, пореклом из хришћанског платонизма."
Борис Милосављевић, Византијска филозофија у средњовековној Србији, стр. 9
18 Erich Rothacker, Filozofska antropologija, Veselin Masleša, Sarajevo, 1985, стр. 10.
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на веома тајанствен начин измешана боголика доброта и красота са црним прахом
земљиним, и 'човек је створен Творцем да буде оваплоћено обличје трансцендентне
Божанске моћи'."19 Људска особеност је генерално двострука: и божанска и
земаљска, а тиме и задатак и одговорност.
Човек је боголик. Али, намећу се питања како, у ком делу и на који наин
може реализовати две супротне ствари. Дакле: како се човек реализује у божанском и
на који начин се Бог појављује у људском, или овоземаљском и конкретном? Једно је
сигурно, нема човека без Бога. Када се каже човек јесте, онда је оно "бити" Божанско.
Друго је питање односа или начина партиципирања, као и тога у ком делу човека се
налази Божанско. Ту се разликују тумачења католичке цркве од оних у византијском
православљу. И у самом православљу има подељених схватања. По православном
схватању, човек није самосталан, није аутономан, нити сам себи довољан. Нема
човека изван Бога. Његова права природа јесте у оном делу партиципације у
Божанском. Бог и човек јесу различите природе, али су у вези" преко Божије енергије
или благодати."20 Наиме, када се ради о обележјима као што су слобода, разум, ум,
љубав, бесмртност, блаженство, и коначно, деловање, рад, праведност, чистота, онда
су у православљу ова обележја у директној зависности од Божанског бића. Насупрот
томе, Западно хришћанство постепено даје аутономију човеку, у смислу особина
створеног духа, као што су слобода, разум, ум и, сходно томе, и деловање.
"Григорије", (Ниски-СД) "идентификује реалности, које западна теологија посматра
другачије. Он човеку приписује извесне црте, као што су разум или слобода, које
Запад приписује (створеном) духу. Остало, као што је apatheia или љубав (коју
западњаци називају "милост") приписује Божанском животу. Исто је и са ефектима
коначног прослављања: непропадљивошћу и блаженством. За Григорија, разлике не
постоје."(2) Дакле, јединство природе и благодати јесте аксиом православља у виду
динамичког, неопходног и живог односа две различите природе - Божанске и људске,
али су у заједничком односу преко божије благодати и енергије. То је суштинска
отвореност човека и његова микрокосмичка централна улога у макрокосмосу. Ово
учење "се не уклапа у западњачке категорије о "природи" и "благодати"."(3) Људска
природа има један нужан услов реализације божанске благодати. Човеку ствари нису
дате, већ задате. Божански живот јесте дар кога треба реализовати деловањем у
свакодневном животу. За Запад, разум и слобода, тј. човек може деловати независно
од свог остваривања, тек је милост оно што одређује нешто као ефекат божанске
природе. "У византијској традицији не постоји супротност између слободе и
благодати: постојање Божанских особина у човеку - "благодати", која је део човекове
природе и чини га да буде потпуни човек - не уништава његову слободу нити га
ограничава да својим властитим силама постане прави човек. Штавише, она
обезбеђује да сарадња или синергија између божанске воље и људског избора, чини
могуће напредовање "из славе у славу" и води асимилацији човека са божанским
достојанством, за које је и створен."(4)
Да целокупно људско биће учествује у реализацији Божанске благодати, што
је оријентација православља, показује се и на функцији или делатности ума. "Може
се рећи да се лик Божји, више или мање, одражава у целом човеку, а не искључиво у
једном делу бића његовог, или својству, или сили."21 Сходно томе јесте и људско
сазнање, увек као богопознање, акт целокупног човека, а не само делатност ума, или
19 Јустин Поповић, Догматика православне цркве, I, стр. 250-251.
20 Џон Мајендорф, Византијско богословље, стр. 170, (2) стр. 171, (3) стр. 171, (4) стр. 171-172.
21 Јустин Поповић, Догматика православне цркве, I, стр. 256.
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пак самостална делатност ума човека, што је допустиво у западном хришћанству.
Наиме, у западном хришћанству, у схоластици, призната је аутономија људског ума и
разума слоганом "разумем да бих веровао", као и начином коришћења разума и ума.
Знање светих списа служи као премиса за логичке конструкције, при чему
Аристотелова логика даје ток, сигурност, а потом и резултат закључивања. Тиме је
могуће сазнање као искључиво интелектуално, аутономно и не преко божанске
благодати. Истина се осамостаљује, операционализује и живи на разне начине, а не
онтологизује. Тиме обухата целокупно биће човека. Аутономност сазнања омогућује
да оно буде о нечему што је изван божанског. У православљу, људско сазнање једино
је дато као "обожење", "осећање срца" или "очима душе". "За целокупну патристичку
и византијску традицију, под богопознавањем се подразумева "учествовање" у Богу тј. не само интелектуално сазнање, већ стање целокупног људског бића,
преображеног благодаћу, и слободно садејствовање са њом напором и воље и ума."22
Човек не може бити парцијалан. Ако сазнаје Божју творевину, он не може бити
неутралан, аутономан, изван Божијег домена. Оно што је Кант много векова касније
назвао "упристојењем", већ је било дато у православном схватању човека. Међутим,
та особина целовитости човека данас је изгубљена, поготову код нас Срба. Можда
никада није ни заживела? То је последица вековног расцепа и неговања неке врсте
амбивалентног односа преко ригидног става о завршености, поседовању истине,
небеском и најстаријем народу - "заветној слици". Ми никада нисмо као народ
проговорили, проговорили на начин Јустина Поповића. У овом духу, духу
православне целовитости човека, могло би се рећи да је човек монашко биће, али тај
атомизам далеко је од оног уврежено српског. Или: живот у пријатељству са богом?
"То је, у ствари, пријатељство са Богом, а то је било човеково стање пре пада - стање
у коме је Бог желео да човек живи и које је поново васпостављено у Исусу Христу."23
Суштина човека је у обожењу, процесу, па нема ничега, нема човека изван тог
процеса. Живети исправно значи живети једино у оквирима православља: на
богочовечанском путу - Христовом путу.
д) Првобитно стање човека или пре судбинског пада
Од Бога до пада и од пада натраг до извора - то је пут и сврха, или људска
судбина у хришћанству, а надасве у православном хришћанству. Изван тога нема
човека, нема ничега на свету и у космосу што можемо назвати људским бићем. Бог је
створио човека, такорећи, својим рукама и по свом лику. Свети Јован Дамаскин каже:
"Бог створи човека безазленим (άκχκο), безболним (νάλυπον), безбрижним, сваком
врлином украшеним, сваким добром изобилним.'"24 Човек је био чистога ума,
обдарен свим врлинама и особинама, створен да расте и напредује ка Богу, или да
постане достојан да види Бога. Такав је човек (био) телом и духом. "Поред"
повезаности са Богом, човек је повезан како са стварима око себе, тако и са светом у
целини. Двострука напетост је у питању: уроњеност у свет и у божанско. Свет је
другачији од Бога и, као такав, мора бити превазиђен, што није нимало лак задатак.
То је тек задатак слободног духа, који је створен по слици Божјој, а не и месно
ограниченог - унутарсветског.

22 Џон Мајендорф, Византијско богословље, стр. 173.
23 исто, стр. 173.
24 Јустин Поповић, Догматика православне цркве, I, стр. 260.
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Али слободни дух, као такав, у месном може да погреши или изврши грех.
"Када људска личност или ипостас, бунтујући против Бога и природе, злоупотреби
своју слободу, она може да изопачи "природну вољу" и тако исквари саму
природу."25 Човек има гномичку вољу, која га усмерава ка Богу, али га може
усмерити ка извршењу греха. Грех је увек акт слободне воље или слободне одлуке
човека - лични акт, а не акт природе, Бога или неопходност његове нарави. Дакле,
човек греши својом слободном вољом и његова безгрешност је релативна. "Другим
речима: човек је могао не грешити, не: човек није могао грешити."26 Тако је бунт
Адама и Еве лични грех. Кроз грех првог човека долази коначност и смрт за све људе
и грех за све, као што кроз Христово страдање сви оживљавају, или је спасење за
све.27 Место првоствореног обдареног човека је Рај. Рај је био царство како телесног,
тако и духовног благостања, блажености, радости и бесмртности. "И у дивном рају
човек је могао живети једино хранећи душу благодаћу Божјом, а тело - плодовима
рајским."(2) У рају је створено и дрво живота и дрво сазнања. Дрво живота
омогућава бесмртност у смислу моћи не умрети, у зависности којим путем човек иде.
Човек је способан и за једно и за друго. Одлука ће се знати у рају. Човек је добио и
задатак да чува рај и да се брине о Божанским биљкама или Божанским мислима. "Он
му је такође дао закон (νόμον) као материјал за вежбање слободне воље. Закон пак
бејаше заповед, које родове сме да једе, а које не треба да дира."(3) Од вајкада је
нешто богоугодно, а нешто погрешно и забрањено. У томе се васпитава наша душа и
обуздава наслада тела. Да је поштовао закон, да се покоравао Творцу, општио са
њим, човек би остао блажен, бесмртан, здрав, срећан и радостан. Дрво сазнања
заправо је упознавање са добрим и злим, што је блиско и потребно поред дрвета
живота. Дрво сазнања није забрањено користити, али није препоручљиво за оне слабе
и просте, који нису могли одолети и искушати себе у трпљењу, који, као почетни
аксиом, нису непосредно узели веру у Бога као основу сазнавања.
Имајући све то око себе, први људи, Адам и Ева, наши прародитељи,
згрешили су, својом вољом и својом слободном одлуком, јер су могли да бирају.
Живећи у благостању, то и данас бива, човек заборавља на Творца и себе почиње да
доживљава као Бога. У томе ће, ђаволско-змијским поступком, прекршити закон и
начинити грех. "Наши прародитељи нису остали у стању првобитне праведности,
безгрешности, светости и блажености, него су преступивши заповест Божју, отпали
од Бога, светлости, живота, и пали у грех, таму, смрт."(4) Прекршај Божјих закона
(речи или логоса) нужно доводи до пропадљивости онога ко их не поштује, јер су
закони подлога постојању свега. Пропадљивост је нестајање или коначност, смрт.
"Смртност" или "пропадљивост", једноставно речено, смрт (схваћена у
персонализованом смислу) била је од ране хришћанске старине посматрана као
универзална болест, која држи човечанство у свом загрљају, како духовном тако и
25 Џон Мајендорф, Византијско богословље, стр. 177.
26 Јустин Поповић, Догматика православне цркве, I, стр. 261.
27 "(…) у посланици Римљанима 5:12, где Павле, говорећи о Адаму пише: ‘Зато као што кроз
једног човека дође на свет грех и кроз грех смрт, и тако смрт уђе у све људе, јер сви
сагрешише.’ " Исто, стр. 177. Овако преведен текст са грчког на латински, Адамовом греху
даје космичко значење и казна је за све као и за Адама. У византијском богословљу које се
користи изворним текстом ствар је другачија. "Тачна реченица може имати значење које
изгледа невероватно читаоцу васпитаном на Августину, а то је право значење прихваћено од
већине грчких Отаца: ‘Пошто је грех дошао у свет преко једног човека, а смрт преко греха,
смрт се тако раширила на све људе и због смрти сви су сагрешили…’ " Исто, стр. 178. (2) стр.
263. (3) стр. 265. (4) стр. 271.
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физичком, а и контролисана је од онога који је "убица од почетка" (Јн. 8:44) И баш
ова смрт чини грех неизбежним и у овом смислу "квари" природу."28 Коначност или
извесност смрти код човека изазива потребу за задовољењем потреба тела и
господарењем, у смислу тела над духом, а све у убеђењу да се храном, пићем и
насладом може продужити живот. Те потребе активирају дух у правцу лукавства,
смишљања превара, лажи, зла и греха. Грешност је, дакле, последица смрти (док је
првородни грех узрок смрти или наслеђа смртности). Да ли је смрт смрти излаз из
овог стања у коме се људи налазе? За нас Србе је, чини се, то једини излаз. Колико
смо само кроз историју умирали и гинули да бисмо превазишли смрт! Смрт је наша
омиљена тема. Исуса Христа у нашем српском одношењу према свету и животу, у
свакодневним узречицама и мислима, као да нема. Славимо га за Божић и Ускрс.
Бога има. Има нас и има смрти. Разапети смо као Исус, и са севера и са југа, истока и
запада и то усред Балкана. "Небески народ" - нешто између анђела и Бога. Богонарод
- тек је полазиште, а не готова ствар, која нас обавезује да мислимо интензивно о
људима, себи, свету и Богу. Да тако бринемо о себи - основна је интенција Оца
Јустина.

28 Џон Мајендорф, Византијско богословље, стр. 178-179.
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Srboljub Dimitrijević
ONLY THE CHOSEN ONES THINK THROUGH THEIR FAITH
People and nations determine themselves towards God, the world and humanity
through self-knowing. The foundation of any self-understanding and reasonableness itself is
the initial - axiomatic view, and for Justin Popović it is: "With faith, there is God". To
remain at the initial view means to live the picture of the beginning - to be a slave, not a
people and not to live oneself in the process (time and realization of the truth) through
"maturing" self-knowing. We need a permanent living of everything by probing through the
prism of the original axiom and everything derived from it. It is necessary to build a system
of learning, because it is the only possible way to "know oneself" and "to take care of
oneself". It is the approach Justin Popović has and that is why it presents the reach of the
Serbian high thinking which has not been surpassed ever since. In the rich opus and life of
Father Justin, the questions of God, man and the world constantly linger, but they are most
clearly and elaborately put in his Dogmatica as a system theology.
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HAGIOGRAPHIE ET AUTRES TEXTES ECCLÉSIASTIQUES DU
MOYEN-AGE SERBE
Abrégé: Les textes hagiographiques sont l’une des sources principales de la
littérature serbe médiévale. Avec les textes proprement ecclésiastiques, ils donnent
naissance à une pensée théologique spécifique qui se distingue de la littérature byzantine
dont elle est une des héritières.
L’œuvre des fondateurs de la dynastie des Némanides est à ce titre exemplaire.
Les typika, les offices des saints de la sainte lignée, les textes juridiques, toujours
influencés par l’expérience monastique du Mont Athos et de la Terre Sainte, permettent de
jeter les fondements d’une idéologie politique qui place l’histoire des rois et du peuple
serbe dans une perspective eschatologique
Cette idéologie étatique trouve son plein épanouissement dans l’œuvre des XIIXIIIe siècles, où l’autocéphalie de l’Eglise serbe permet une floraison littéraire dont les
codes tendent à s’unifier sur tout le territoire. Les vies des rois et archevêques, les textes
hymnographiques et liturgiques, les épîtres de conseils spirituels, posent les jalons d’une
théologie serbe en fixant la figure du saint, du roi, de l’ascète. Fondatrices de références
spirituelles et poétiques, elles sont à l’origine du culte local et national des saints
orthodoxes.
Le XIVe siècle présente alors un tournant majeur dans l’évolution de la littérature
et de la pensée théologique serbes. Avec le martyrologe du prince Lazare, l’émergence de
l’idée théologique du martyre chrétien du prince oriente profondément l’éthique et la
poétique serbes. La perte de l’autonomie politique et territoriale réoriente la production
littéraire et théologique dans trois directions distinctes, qui par ailleurs ne négligent pas
les apports d’un certain humanisme : celle de la spiritualisation de la réalité historique,
celle de l’historicisation de la vie des despotes, et celle de la préservation de l’identité de la
patrie à travers l’inscription définitive et profonde de la mémoire dans un sens
eschatologique.
Mots-clés: Hagiographie, vie des saints, vita brevis, synaxaire, typika, ktitôr,
littérature, monastère, monachisme, histoire sacerdotale, Moyen Age, théologie, idéologie,
Eglise, Etat, Serbie, Liturgie, office religieux, eschatologie, sainteté, royauté, ascèse,
épistolaire, canon.
Issue de l'héritage littéraire slavo-byzantin, la littérature médiévale serbe dans sa
plus grande part relève de l'aire de civilisation byzantine. La pensée religieuse,
omniprésente au Moyen Age, tient en Serbie par conséquent essentiellement de la réception
de la littérature byzantine, héritière de la théologie de l'Orient chrétien. Les textes bibliques,
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liturgiques, canoniques, hagiographiques et patristiques qui avaient été transmis par le
courant cyrillo-méthodien ont été très tôt diffusés sur les territoires où apparut au XIIe
siècle la variante serbe de la langue littéraire slave. L'hégémonie politique byzantine, puis
pendant une courte période bulgare, la constitution d'un premier royaume assorti d'un
archevêché d'obédience romaine dans la partie occidentale (fin du XIe siècle), et surtout,
l'absence jusqu'au début du XIIIe siècle de toute autonomie diocésaine dans la partie placée
sous obédience de l'Eglise orthodoxe expliquent cette apparition tardive de l'expression
linguistique et littéraire propre au Moyen Age serbe. Ce creux institutionnel peut donc
expliquer le peu de témoignages textuels pouvant attester le début de manifestation des
particularités dialectales et phonétiques qui caractérisent la rédaction serbe du vieux-slave.
Le fait que les premiers manuscrits dont nous disposions, L'Evangéliaire de Marie (Xe-XIe
s.)1, l'Evangéliaire de Vukan (fin XIIe s.)2, et surtout l'Evangéliaire de Miroslav (v. 1185)3
qui se caractérisent par une orthographe et des particularités dialectales bien établies issues
de la prononciation et de la morphologie serbo-slave, témoigne néanmoins d'une longue
tradition locale dans la transmission manuscrite des textes ecclésiastiques.
La fin du XIIe et surtout le début du XIIIe siècle voient apparaître les premiers
textes autochtones (originaux) issus à cette époque du cercle restreint d'une famille
régnante, représentée par le grand joupan de Serbie, Stefan Nemanja (1166-1196), avec ses
deux fils, Stefan le Premier Couronné (1196-1228) et Sava le premier archevêque de
l'Eglise autocéphale de Serbie (1220- †1235).
Les chartes princières, avec leurs préambules de théologie politique, les Règles
monastiques, les textes hagiographiques, liturgiques et surtout le grand recueil du droit
canon, le Nomokanon (Zakonopravilo) de Sava Ier, et quelques textes épistolaires
constituent l'héritage littéraire de cette première périodeAvant d'aborder plus en détail la
création littéraire et la pensée théologique qui en découle, il convient d'esquisser les voies
de réception de cette pensée issue essentiellement du riche héritage de la théologie de
l'Orient chrétien. La littérature serbe du Moyen Age exprime sa pensée théologique en
premier lieu dans les textes liturgiques (les acolouthies) et hagiographiques attachés aux
cultes des saints de l'Eglise de Serbie, ainsi que dans les adaptations des recueils du droit
canon aux exigences de l'Eglise locale. Les autres genres de textes tels que ceux qui sont
développés notamment par les docteurs de l'Eglise, sont transmis sous formes de
traductions avec leurs compilations dans les recueils des pères de l'Eglise. Dans un premier
temps, ces recueils furent repris directement à partir des traductions antérieurement
effectuées dans la foulée du grand courant cyrillo-méthodien, c'est-à-dire qu'ils furent
recopiés à partir de l'éventail déjà considérable de la littérature slavo-byzantine.
La présentation qui suit, chronologique et critique, des textes serbes médiévaux,
appelle encore de nombreuses recherches et des analyses plus approfondies, pour que soit
déterminée et mise en valeur l'originalité de la pensée théologique serbe, et sa spécificité au
sein de la chrétienté européenne. Héritière de Byzance, elle ne cesse de se singulariser par
des interprétations qui la rapprochent notamment de la sphère d'influence occidentale.
L'absence d'une scholastique serbe ou la rareté des écrits philosophiques ne doit pas cacher

1 Ed. V. Jagiç, Quattuor evangeliorum versionis palaeo slovenicae codex Marianus glagoliticus,
Berlin-St. Peterburg 1883 (repr. Graz 1960).
2 Ed. phototypique avec étude, J. Vrana, Vukanovo jevan$exe, Belgrade 1967. Cette édition contient
également une préface et une postface du moine Siméon datant de 1202, textes qui doivent
impérativement être pris en compte pour une étude approfondie de la pensée théologique serbe.
3 Ed. phototypique Lj. Stojanoviç, Miroslavljevo jevandjelje, Vienne 1897, nouvelle édition, Belgrade
1998; voir l’étude: J. Vrana, L’Evangéliaire de Miroslav, Gravenhage 1961.
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l'existence réelle d'une théologie qui s'exprime par une vision particulière de l'Histoire et du
sens de l'Etat, dans les textes liturgiques, dans les quelques rares mais essentiels écrits
épistolaires revêtant le caractère de conseils spirituels, dans la tentative même,
constamment répétée, d'une synthèse de l'histoire serbe, et donc de la détermination de la
place du peuple serbe dans la création de Dieu. Théologie au sens originel donc, plus large
que la définition communément admise, théologie non pas comme une philosophie qui a
Dieu pour objet, mais comme mystère qui par la participation au culte et à un moment
historique donné transfigure l'être et lui permet de se conformer aux modèles donnés pour
atteindre la sainteté personnelle. Théologie comme enseignement donc, mais enseignement
de vie, spirituel, plus qu'enseignement didactique, bien que ce souci se soit retrouvé dans
les efforts de traduction et de compilation des textes byzantins.
L'ŒUVRE DES FONDATEURS DE LA DYNASTIE DES NEMANIDES, XIIè siècle
La Sainte Lignée, modèle de sainteté
SAVA IER — ARCHEVEQUE DE SERBIE (1219-1234)
Troisième fils du grand joupan de Serbie, Stefan Nemanja (1165-1196), Rastko, né
vers 1175, quitte la région de Hum vers 1191 pour se rendre au Mont Athos afin de se faire
moine. Le jeune prince avait, selon ses biographes, quitté la principauté de Hum qui lui
avait été confiée par son père pour suivre un moine athonite russe qui était venu en Serbie
faire la quête pour son monastère. C'est pourquoi le prince Rastko s'était installé dans un
premier temps au monastère russe, où il avait fait ses premiers pas dans la vie monastique,
avant de se rendre dans le monastère athonite du Russikon où il avait prononcé ses vœux
sous le nom de Sava, puis à Vatopédi.
C'est à Vatopédi que, le 2 novembre 1197, il fut rejoint par son père, qui avait
abdiqué en mars 1196 en faveur de son deuxième fils Stefan, gendre de l'empereur byzantin
Alexis III Ange (1195-1203), pour se faire moine sous le nom de Siméon dans sa fondation
pieuse, le monastère de Studenica, en Serbie.
Après avoir généreusement gratifié plusieurs monastères athonites, le père et le fils
quittent Vatopédi pour fonder le monastère serbe du Mont Athos, Chilandar, en 1198. Cette
œuvre importante fut entreprise avec l'assentiment de la communauté athonite, avant de
recevoir un premier acte impérial (sigillium à bulle d'or) au printemps 1198, puis un
chrysobulle d'Alexis III, délivré en juin de la même année, par lequel le monastère avec sa
propriété foncière sont accordés pour l'éternité à la Serbie en tant que fondation pieuse de
sa maison régnante4. L'acte de fondation de ce monastère, qui devra jouer un rôle fort
important dans l'intégration de la Serbie dans la spiritualité et dans la culture byzantine, est
délivré par Stefan Nemanja devenu moine Siméon, en 1198, pour être confirmé deux ans
plus tard par son successeur sur le trône de Serbie, Stefan Nemanjiç.
L'ex grand joupan meurt à Chilandar le 13 février 1200. Son corps, enseveli dans
l'église du monastère, sera transféré par Sava en 1207 en Serbie, pour reposer désormais
dans la fondation pieuse de Studenica dont la grande église, érigée en 1186, devient le lieu
de vénération des reliques du fondateur de la dynastie némanide, alors que son culte avait,
semble-t-il, eu une amorce de reconnaissance liturgique à Chilandar dès avant son transfert
4 Radmila Marinkoviç, "Gréke povexe o osnivaqu srpskog Hilandara" (Les chartes grecques sur
la fondation de Chilandar), in Hilandar u osam vekova srpske kqiàevnosti (Chilandar en huit
siècles de littérature serbe), Belgrade 1999, p. 5-15.
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en Serbie. Le séjour de Sava en Serbie après 1207 acquiert une importance considérable,
notamment par son travail d'organisateur et de législateur de vie monastique à Studenica,
dont il prend la direction en tant qu'archimandrite (dignité reçue en 1203 à Thessalonique),
représente la préparation annonçant l'organisation de l'Eglise de Serbie5.
Alors que l'occupation latine de Constantinople avait bouleversé les rapports de
forces dans les Balkans, Stefan Nemanjiç reçoit en 1217 une couronne royale envoyée par
le pape Honoré III. Deux ans plus tard (1219), Sava se rend à Nicée, devenue capitale de ce
qui subsistait de l'empire byzantin en Asie Mineure, afin d'être consacré premier
Archevêque de Serbie par le patriarche œcuménique Manuel Sarentenos, avec l'approbation
de l'empereur Théodore Ier Lascaris .
Rentré en Serbie, Sava se consacre désormais à l'organisation de la jeune Eglise
autocéphale et déploie une importante activité évangélisatrice et législative. Lors de
l'Assemblée (Sbor) de Serbie en 1221 à §iéa, siège de l'archevêché qui venait d'être
construit par les soins de Sava et de son frère le roi Stefan, il procéda à l'ordination des
évêques dont les diocèses se multiplieront pour atteindre bientôt le nombre de douze
évêchés repartis sur tout le territoire de Serbie.
En 1229-1230, l'archevêque Sava entreprend un premier pèlerinage en Terre
Sainte et dans le Proche-Orient. Avant son deuxième voyage en Palestine (1233-1235), il
abdique en transmettant sa chaire à son disciple Arsène Ier. Sur le chemin de retour, alors
que via Nicée il s'était rendu en Bulgarie en accomplissant semble-t-il une importante
mission diplomatique dans le but de la reconnaissance de l'autocéphalie de l'Eglise de
Bulgarie, il meurt le 14 janvier 1335 à Tarnovo, capitale du deuxième royaume bulgare.
Ensevelies dans l'église des Quarante Martyrs de Tarnovo, ses reliques furent transférées en
1237 en Serbie par les soins du roi Vladislav (1234-1243), pour reposer désormais dans
l'église du monastère de Mileèeva, fondation pieuse de son neveu, Vladislav, le deuxième
fils de Stefan Nemanjiç dit Prvovenéani (le Premier Couronné).
L'organisation de l'Eglise de Serbie et de la vie monastique exigeaient un
important travail de rédaction, de compilation et de traduction. L'œuvre de Sava dans ce
domaine est d'une importance capitale puisqu'elle marque les débuts de l'activité législatrice
et littéraire à la base de la civilisation serbe du Moyen Age.
La charte de fondation de Chilandar (1198), avec notamment son préambule à la
fois littéraire, idéologique et théologique est attribuée à Sava par bien des spécialistes,
même si elle fut signée par son père et en tout cas écrite en son nom. Même si aucune
preuve décisive n'a pu être apportée en ce sens, il est impensable qu'un tel document ait pu
être rédigé sans un apport plus ou moins important du jeune fils du signataire alors qu'il
partageait systématiquement toutes les initiatives de son père venu le rejoindre au Mont
Athos.
Ce texte marque, en tout état de cause, le début d'une longue série de préambules
diplomatiques qui forment un genre à part entière de la littérature médiévale en Serbie.
Le Typikon de Karyès
L'œuvre législatrice de Sava commence véritablement avec la rédaction du
Typikon de Karyès. C'est un remaniement de la Règle anachorétique de Saint Sabbas de
Jérusalem, adaptée à la vie des moines de l'ermitage fondé par Sava Nemanjiç à Karyes.
C'est dans cet ermitage, fondé en 1199, avec sa chapelle dédiée à Saint Sabbas de
5 Le typikon que Saint Sava offre à STudenica est celui du monastère de la Théotokos Evergétis de
Constantinople, précédé de la vie de Saint Siméon.
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Jérusalem, que Sava a passé des années en réclusion, dans la prière et dans le recueillement
selon la règle établie à cet effet.
Ce n'est vraisemblablement pas Sava qui a fait la traduction slave du texte grec,
même si l'on admettait encore récemment qu'il s'agissait là du seul autographe qui nous soit
parvenu de son rédacteur. L'attribution de ce typikon se fonde sur le choix des chapitres,
ainsi que sur le remaniement et l'introduction de nouveaux chapitres à l'intention des deux
ou trois moines qui devaient y élire résidence. Ce privilège ne pouvait s'appliquer qu'aux
membres les plus zélés de la communauté de Chilandar, élus à cette fin par l'assemblée
monastique. La règle de vie austère imposait un jeûne sévère et la lecture de l'intégrité du
Psautier une fois toutes les 24 heures6.
Le plus ancien manuscrit de ce Typikon est daté des années vingt ou trente du
XIIIe siècle, ce qui signifie qu'il avait été copié du vivant de son auteur. Cette copie est
faite sur parchemin, sous forme de rouleau. Le manuscrit est doté d'un sceau en cire situé en
bas du parchemin, comprenant quatre signatures de Sava, disposées en forme de croix. Au
XIXe siècle il était accroché à un mur de l'ermitage de Karyès, aujourd'hui il fait partie des
Archives de Chilandar, conservé sous la cote AS 132/134. On connaît quatre autres copies
du Typikon de Karyès. L'une d'elle est gravée dans la pierre de l'ermitage au-dessus de la
porte d'entrée. Deux autres sont conservées dans les Archives de Chilandar, dont celle qui
est datée du XVIe siècle porte la cote AC 135/13, alors que celle de 1825 fait partie du
fonds des manuscrits N° 710. La dernière est conservée dans les Archives de l'Académie
Serbe des Sciences et des Arts, sous le N° 51.
Le Typikon de Chilandar
Daté de la deuxième moitié de 1199, le Typikon de Chilandar est le deuxième
ouvrage législateur de celui qui fut le grand fondateur du monachisme serbe avant de
devenir le premier archevêque de l'Eglise autocéphale de Serbie. Cette règle de vie
monastique est une adaptation du Typikon du monastère d'Evergètis, dédié à la Théotokos
d'Evergétis de Constantinople. C'est dans ce couvent que Sava résidait lors de ses voyages à
Constantinople. Le remaniement du Typikon grec s'applique notamment aux pratiques
liturgiques, à l'alimentation au cours du jeûne et en période sans jeûne, à l'admission des
nouvelles recrues, aux soins prodigués dans l'hôpital du monastère, à l'élection de
l'higoumène, de l'ecclésiarque et de l'intendant, à l'inhumation des moines, au
comportement quotidien, puis au rythme de vie monastique annuel, mensuel et
hebdomadaire. D'une manière générale, il en ressort une atténuation plus ou moins nuancée
par rapport à la sévère règle observée dans le monastère constantinopolitain.
Le plus ancien manuscrit du Typikon de Chilandar, conservé sous une forme
incomplète dans les Archives du monastère cod. AS 156, est daté du début du XIIIe siècle.
La copie faite par le moine Miha au cours du troisième quart du XIVe siècle, est conservée
dans la Bibliothèque universitaire d'Odessa sous le sigle 1/97 (536). La copie faite entre
1370 et 1375 par le moine Marko, est conservée dans la Bibliothèque nationale de Serbie à
Belgrade, N° 17. Une copie incomplète, datée des années quatre-vingt - quatre-vingt-dix du
XIVe siècle se trouve dans l'Académie des Sciences de Roumanie à Bucarest, Ms. sl. 134.
Une copie du XVIIe siècle a été perdue au cours de la seconde guerre mondiale alors qu'elle
6 T. Jovanoviç, ""Ukaz za dràaqe Psaltira" Svetoga Save u Hilandarskim prepisima"
(Directive d’observance du Psautier de St. Sava dans les ms de Chilandar), in Hilandar u osam
vekova srpske kqiàevnosti (Chilandar et huit siècles de littérature serbe), Belgrade 1999, p. 103120.
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se trouvait dans le monastère de Zavala en Herzégovine. Trois copies les plus récentes sont
conservées dans les Archives de Chilandar : celle de 1788 (N° 563), celle de la deuxième
décennie du XIXe siècle (N° 716), et enfin une copie de 1877 (N° 746).
Une première édition du Typikon de Chilandar, faite d'après le ms. de 1788 a été
publiée par Janko £afarik. Le plus ancien ms. fut publié par l'archimandrite Léonide,
édition revue et améliorée par l'évêque Dimitrije. L'édition critique des textes de Saint
Sava, publiée par Vladimir Çoroviç en 1928, comprend le Typikon de Chilandar. Le travail
d'édition d'après le ms. du début du XIIIe siècle, resté inachevé après la mort de Dimitrije
Bogdanoviç, a été complété par Ljiljana Juhas.
Le Typikon de Studenica
C'est lors de son retour en Serbie en 1207, que Sava promulgua le Typikon de
Studenica qui est une adaptation du Typikon de Chilandar. En entreprenant cette rédaction,
l'archimandrite Sava en tant qu'higoumène avait manifestement en vue un projet beaucoup
plus ambitieux, car l'organisation de la vie monastique à Studenica, ainsi que le rôle pilote
attribué à ce grand monastère, devait préfigurer l'organisation de l'Eglise autocéphale serbe
qui survint douze ans plus tard. Les différences que l'on constate entre la nouvelle règle de
vie monastique et le Typikon de Chilandar ne sont pas de nature à modifier sensiblement la
vie des caloyers. C'est le statut de Studenica au sein de l'Eglise locale qui est en revanche de
nature inédite et de portée ecclésiastique fort significative.
En attribuant à l'higoumène de Studenica le rang le plus élevé d'" archimandrite
parmi tous les higoumènes" (dans le chapitre XIII consacré à l'élection de l'higoumène),
Sava qui était alors vraisemblablement le seul archimandrite en Serbie, montre bien son
intention de prendre la direction de l'Eglise locale. Le fait que la présence du souverain de
Serbie était requise lors de cette élection révèle bien toute la portée de ses visées sur un plan
institutionnel et ecclésiastique. Il est bien entendu que l'organisation hiérarchisée des
communautés monastiques ne représentait pour lui qu'une étape majeure vers la
structuration future de l'Eglise locale sur le plan diocésain.

Vie de Siméon-Nemanja
Une autre innovation majeure dans le Typikon de Studenica était l'introduction
d'un texte hagiographique, la Vie de Siméon-Nemanja, qui avait été le fondateur de ce
même monastère où il avait endossé l'habit de moine et dont l'église monumentale était
désormais le lieu de sépulture. Le développement de son culte de saint suite au transfert de
son corps depuis le Mont Athos en 1207, devait, selon les règles du genre, jouer un rôle
important dans l'affirmation de l'orthodoxie serbe. Le fait que ce culte avait, semble-t-il,
reçu une certaine caution de la communauté athonite conférait une sorte de légitimité de
nature œcuménique à l'introduction de ce culte en Serbie, alors que l'instauration et la
reconnaissance liturgique de ce culte attribuaient une caution eschatologique à la création
d'une Eglise locale qui fut dotée d'une pleine autonomie hiérarchique.
La Vie de Saint Siméon Nemanja par l'archevêque Sava Ier (Saint Sava), fut
incluse dans le Typikon de Studenica. C'est donc une biographie du fondateur de ce
monastère (1186) écrite (entre 1200 et 1209)7 par son fils, Sava, le premier archevêque de
7 Sveti Sava, "Spisi sv. Save" (Ecrits de St. Sava), édition des textes avec introduction de V. Çoroviç,
in Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda (plus loin IJKSN) 17 (1928), I-LXIII + 254
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l'Eglise autocéphale de Serbie. Cette première Vie du fondateur de la dynastie némanide
offre des informations importantes sur la carrière politique du grand joupan de Serbie
(1166-1196), mais la majeure partie est consacrée à sa vie de moine (1196-1199) —
fondation de Studenica (1186), de Chilandar au Mont-Athos (1198), puis récit de sa mort en
odeur de sainteté en 11998. Sava est d'autre part à l'origine de plusieurs traductions de
textes byzantins indispensables pour l'organisation de l'Eglise et pour son activité
pastorale9.
On ne possède plus aujourd'hui qu'un seul manuscrit du Typikon de Studenica
faisant partie du Starostavnik de Studenica, daté de 1619, conservé dans la Collection de
£afarik du Musée National de Prague, cod. IX H 8 (£af. 10). Une copie partielle de 1760,
comprenant seulement les chapitres 4, 5 et 6, ainsi que la Vie de Siméon-Nemanja était en
possession de M. S. Milojeviç, avant d'être perdue.
Le Typikon de Studenica a été publié d'après le ms. de Prague par Constantin
Jireéek. L'édition de Çoroviç concerne seulement les parties non contenues ou modifiées
par rapport au Typikon de Chilandar. Une édition photo-typique est suivie d'une édition de
texte de 1619, avec une traduction serbe.
La Vie de Siméon-Nemanja a été publiée pour sa part une première fois en 1851,
avant d'être rééditée en 1928, en dehors des éditions de l'ensemble du Typikon de
Studenica.
Quant aux traductions en serbe moderne, la Vie de Siméon-Nemanja a été publiée
à plusieurs reprises.
L'office de Saint Siméon-Nemanja
La date de composition de ce texte liturgique reste inconnue. Selon Domentijan, le
premier hagiographe de Sava, cet office fut rédigé à l'occasion du premier anniversaire du
trépas de Siméon, en 1201. Cette affirmation est confirmée par Teodosije, l'auteur de la
deuxième Vie de Saint Sava. Si tel était le cas, il s'agirait là très vraisemblablement d'une
version réduite des canons et des stichères, accompagnée peut-être seulement de quelques
éléments des vêpres. La version intégrale aurait pu être composée à l'occasion de la
translation à Studenica en 1207. L'allusion à Studenica dans l'office semble conforter cette
hypothèse.

p. ; Sveti Sava, Sabrani spisi (Ecrits réunis), trad. serbe revue, annotation et introd., D. Bogdanoviç,
Belgrade, 1986.
8 Cf. I. Dujéev, "La littérature des Slaves méridionaux au XIIIe siècle", in Id., Medievo bizantinoslavo, vol. III, Rome, 1971, p. 232-234, 240-241.
9 Sveti Sava, Le typikon de Karyès de Saint Sava, Editions phototypiques 8, Belgrade, 1985 (avec
édition du texte, introduction de D. Bogdanoviç, et trad. française). Le plus important monument
emprunté au droit byzantin fut le Nomokanon, traduit par les soins de Sava vers 1219, cf. V. Çoroviç,
"Svetosavski Nomokanon i njegovi novi prepisi" (Le Nomokanon de St. Sava et ses copies
nouvellement découvertes), Bratstvo, 26 (1932), p. 21-43. Le Synodikon de l’Eglise de
Constantinople, traduit, soit au début du XIIIe siècle, soit, plus probablement pour le Concile serbe de
1221, cf. V. Moèin, "Serbskaja redakcija Sinodika v nedeli pravoslavija" (La rédaction serbe du
Synodique du Dimancehe de l’orthodoxie), Vizantijskij vremennik, 16 (1959), p. 369, 392-393 ;
A. Solovjev, "Svedoéanstva pravoslavnih izvora o bogumilstvu na Balkanu" (Témoignage des sources
orthodoxes sur le bogomilisme dans les Balkans), Godiènjak Istorijskog društva Bosne i Hercegovine
(plus loin) IDBH, V (1953), p. 55-56.

151

La copie la plus ancienne de l'acolouthie de Saint Siméon par Sava est datée du
milieu du XIIIe siècle. Cette copie fait partie d'un Ménée, conservé dans les Archives
SANU, N° 361. Une copie datée de 1607-1608 est conservée dans la Bibliothèque
Nationale "Clément et Méthode" de Sofia, N° 141 ; une autre dans le Musée Central
d'Histoire et d'Archéologie de Sofia, N° 89, est datée du XVIIe siècle.
Une première édition de ce texte, faite d'après le ms. du XIIIe siècle, avait été faite
en 1871 dans de mauvaises conditions. En reprenant cette édition, Vladimir Çoroviç n'avait
pu faire bien mieux, car il n'avait pu avoir accès au ms. du XIIIe siècle.
La première traduction serbe, préparée par Lazar Mirkoviç, est reprise par
Dimitrije Bogdanoviç, à qui l'on doit aussi une traduction intégrale revue et corrigée.
Une nouvelle édition intégrale, avec traduction serbe, a été faite récemment par
Tomislav Jovanoviç.
Une lettre à Spiridon, l'higoumène de Studenica, écrite par Sava au cours de son
pèlerinage en Terre Sainte, probablement celui de 1233, est un des rares textes épistolaires
de cette époque, ainsi que le premier du genre dans la littérature serbe.
Le seul ms connu de cette lettre faisait partie de l'Otaénik (Patéreikon) de Velika
Remeta. Ce recueil est actuellement perdu. L'édition de Djura Daniéiç a sauvegardé ce texte
bref d'une perte irrémédiable.
De même que les autres textes de Sava, ce dernier fut réédité par Çoroviç, traduit
par Mirkoviç, puis retraduit par Bogdanoviç.
Les spécialistes sont partagés sur l'attribution à Sava de la Règle d'observance du
Psautier. Les études de Çoroviç, ainsi que récemment de Bonjo St. Angelov, montrent de
manière convaincante que ce texte pourrait, selon toute vraisemblance, être attribué à Sava.
Ceci est conforté notamment par les concordances que ce texte présente avec le chapitre
d'introduction du Typikon de Chilandar dont l'attribution à Sava est admise.
On connaît quatre copies de la rédaction serbe et plusieurs de facture russe de ce
texte. Le plus ancien est le ms serbe du XVIe siècle, du Psautier de Chilandar, daté du
début du XVIe siècle, N° 112 ; le deuxième est du troisième quart du XVIe siècle
(Bibliothèque Nationale de Belgrade, N° 34), le troisième est daté du XVIe siècle (Musée
historique de Croatie à Zagreb, N° 34) ; le quatrième est daté de 1620-1630 (Archives
SANU, N° 51).
La première édition de ce texte fut préparée par Niçifor Duéiç, d'après la copie de
1620/30. L'édition de Çoroviç a bénéficié des comparaisons avec certains ms russes. Une
édition partielle avec la description du ms est due à Ljubica £tavljanin-Djordjeviç, d'après
la copie datée du IIIe quart du XVIe siècle.
La traduction serbe de Mirkoviç a été reprise et corrigée par Bogdanoviç.
Le Nomocanon de Sava Ier
L'ouvrage maître de toute l'œuvre législatrice de Sava est le code de droit canon et
public, Zakonopravilo ou Korméija, une compilation du Nomocanon du droit romanobyzantin. La traduction slavo-serbe de ce code législatif fut organisée par Sava en 1220 en
vue de l'organisation de la jeune autocéphalie ecclésiastique serbe.
Le plus important monument juridique serbe du XIIIe siècle est le code de Droit
canonique et civil ou le "Nomokanon de Saint Sava", désigné le plus souvent comme la
"Krméija"10. Ce Code législatif a joué un rôle de tout premier ordre dans la vie de l'Eglise et
10 V. Moèin, "Krméija iloviéka. Raèka redakcija 1262. god.", in Çirilski rukopisi Jugoslavenske
Akademije, I dio, opis rukopisa, Zagreb 1955; Zakonopravilo ili Nomokanon Svetoga Save,
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de l'Etat serbes jusqu'à la fin du Moyen Age. L'aspect idéologique de ce Code (daté de
1220, date de la création de l'Eglise autocéphale) porte la marque de Sava Ier. Régissant
aussi les rapports entre les deux pouvoirs, la Krméija restaure une forme de symphonie11
archaïsante caractérisée par un équilibre dyarchique particulièrement élaboré, propre à cette
solidarité étroite des deux pouvoirs dans l'Etat némanide. La doctrine de ce Recueil
juridique diffère en effet sensiblement des conceptions contemporaines byzantines sur la
nature des rapports entre l'imperium et le sacerdotium. La théorie politique byzantine sur la
souveraineté universelle de l'empereur et sur la primauté du patriarcat de Constantinople12
s'estompe13 devant une doctrine archaïque de l'Eglise conciliaire dont l'instance suprême est
le Concile œcuménique. C'est une idéologie de souveraineté politique et d'autocéphalie
ecclésiastique, fondée sur la "dyarchie symphonique" entre la royauté et l'Eglise serbe, qui
ressort de cette philosophie politique parachevée par le premier archevêque de Serbie14.
Ilovaéki prepis, 1262. godina (éd. phototypique), Gornji Milanovac 1991. Sur ce Corpus
utriusque juris, sa traduction (faite par les soins de Sava Ier), l’origine de ce Code et celle des
commentaires de cette source fondamentale du Droit canon, qui a eu par la suite un rôle considérable
dans l'instauration du Droit romain et de l’esprit juridique au sein des pays slaves orthodoxes, voir
S. Troicki, "Ko je preveo Krméiju sa tumaéeqima?", Glas Srpske Akademije Nauka (plus loin
SAN) CXCIII (96), (1949), p. 119-142; cf. I. §uùek, Korméaja kniga. Studies on the Chief Code of
Russian Canon Law, Orientalia Christiana Analecta (plus loin OCA) 163 (1964).
11 Il s’agit de la sumfwni$a (syglasi&e, lat. consonantia), la célèbre " symphonie byzantine " dont
parle la VIe Novelle de Justinien", T. £pidlik, La spiritualité de l’Orient chrétien, Rome 1978, p.
161sq.; cf. Corpus Iuris Civilis vol. III, Novellae (éd. R. Schoell, G. Kroll) Berlin MCMXII, p. 36sq;
M. M. Petroviç, "Saglasje ili "simfonija" izme$u crkve i dràave u Srbiji za vreme kneza
Lazara", in Id., O Zakonopravilu ili Nomokanonu Svetoga Save, Belgrade 1990, p. 73-98;
Photius reformula cette notion dans l’Epanagogè, cf. Taranovski, Istorija srpskog prava I, p. 235236; Nicol, "La pensée politique byzantine", in Histoire de la pensée politique, p. 64, 65 n. 3.
12 F. Dvornik, Early Christian and Byzantine Political Philosophy, Origin and Background, t. II
(D.O. Studies IX), Washington 1966, p. 725-726; P. Alexander, "The Donation of Constantin at
Byzantium and its Earliest Use against the Western Empire", in Mélanges G. Ostrogorsky 1 (= ZRVI
8/1), (1963), p. 11-26; Nicol, "La pensée politique byzantine", p. 52-53 n. 1, 65-66 n. 2; Mgr. Pierre
L'Huillier, "Le décret du Concile de Chalcédoine sur les prérogatives du Siège de la très sainte Eglise
de Constantinople", Messager de l'Exarchat du Patriarche russe en Europe occidentale N° 101-104,
Paris 1979, p. 33-69.
13 Les Codes (Eklogè, Epanagôgè), les commentaires juridiques (Théodore Balsamon et Démétrios
Chomatianos), les articles (premier chapitre de la VIIIe partie du Nomokanon de la Collection des
Tripartita), qui font état de la primauté impériale et ecclésiastique de Constantinople, sont omis au
profit des Recueils juridiques qui insistent davantage sur l’accord du sacerdotium et de l'imperium,
comme celui de Jean Scholasticos, en 87 chapitres (contenant le préambule de la VIe Novelle de
Justinien, cf. supra n. 42): Mégista t≈n ¡en ¡anqr"poiß ¡esti d≈ra qeo¥ parà t€ß [nwqen dido$mena
filanqrwpºaß iùerwsª$nh te kai# basileºa… (G. E. Heimbach, ^Anékdota tm. II, Lipsiae 1840, p. 208209), reproduit, avec sa traduction serbo-slave: Velika pace inhxy ije vy celovqhxy &esta dara Boji&a
wt vyfùn&ago darovana clvhkol&obi&a, sùcenicystvo i q’rstvo…, cité par S. Troicki, "Crkvenopolitiéka ideologija Svetosavske krméije", Glas SAN CCXII (1953), p. 177-178;
R. Mihaljéiç, "L’Etat serbe et l’universalisme de la Seconde Rome", in Da Roma alla terza Roma,
Studi I, Naples 1983, p. 381-382. Sur les Novelles 6 et 7 de Justinien, voir Nicol, "La pensée politique
byzantine", p. 64 n. 1, 2.
14 L’Eklogè (traduite pourtant en Bulgarie), l’Epanagôgè, les recueils de Balsamon (Nicol, "La
pensée politique byzantine", p. 64 n. 3), de Chomatianos, et autres recueils juridiques "qui
reconnaissaient l’idéologie du césaropapisme ou du papisme oriental" et qui s’accordaient plus
difficilement avec cette conception d’équilibre dyarchique furent sciemment mis à l’écart, cf. Troicki,
art. cit., p. 175sqq.; voir aussi D. Bogdanoviç, "Politiéka filosofija srednjovekovne Srbije", Filosofske
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La signification des réformes importantes qui touchaient pratiquement tous les
domaines de la vie publique et privée et dont l'artisan principal fut Sava Ier, se révèle
particulièrement dans l'introduction du Droit canon byzantin en Serbie, dans sa version du
Nomokanon en slavon-serbe15. Cet important code juridique, dont la rédaction serbe,
élaborée d'après une version grecque inconnue, aurait été réalisée16 à l'instigation de Sava
Ier en 1220, à son retour de Nicée, devait constituer la base juridique de l'organisation de la
nouvelle Eglise autocéphale de Serbie. Quelle que soit la méthode qui présida à la
compilation de ce volumineux code, il devait régir la vie publique et privée dans les
domaines du Droit civil et ecclésiastique et ne sera surpassé que par le très important travail
de codification du Droit qui sera réalisé à la demande du tsar Duèan le Puissant au milieu
du XIVe siècle.
Ce qui est remarquable dans la Krméija (Zakonopravilo) de Sava Ier, c'est qu'elle
s'écarte sensiblement, dans l'esprit et dans la lettre, du Droit byzantin contemporain et cela
dans le sens du Droit divin, plus marqué que dans les versions connues du Nomokanon.
Cela pourrait indiquer que la réalisation de la Krméija aurait été faite à partir d'une
rédaction du Nomokanon très antérieure, inconnue à ce jour dans sa version originale. En
tant que code juridique fondamental de la Serbie médiévale, la Krméija, dans son esprit du
"Droit divin", n'est qu'un témoignage supplémentaire, suprême peut-on dire, de l'ampleur de
la christianisation de la Serbie à partir de Siméon-Nemanja. "L'orientation du droit serbe de
la Krméija est exemplaire pour la politique ecclésiastique des Nemanjiç. Se différenciant
des normes de réglementation des rapports Eglise-Etat qui étaient en vigueur à Byzance, il
renoue avec des concepts archaïques en insistant sur la souveraineté de la Loi divine"17.
Le Nomocanon ou Zakonopravilo de Saint Sava18, code de Droit civil et
canonique avec les exégèses de textes juridiques, est désigné le plus souvent sous le nom de
"Krméija"19. Compilation d'un protographe byzantin inconnu à ce jour, ce code de Droit
studije XVI, (1988), p. 7-28; Id., "Krméija Svetoga Save", in Sava Nemaqiç - Sveti Sava,
Belgrade 1979, p. 91-99. D’après Jean Chrysostome: "Le gouvernement et le sacerdoce ont chacun
leurs limites, bien que le sacerdoce soit le plus grand des deux"; Léon Diacre explique la notion de
l’équilibre du sacerdoce et de la royauté, "l’un confié par le Créateur pour le soin des âmes, l’autre
pour le gouvernement des corps", par cette formule qu’il attribue à Jean Tzimiskès (969-976); de
même encore le patriarche Athanase Ier, au XIVe siècle énonce que "le sacerdoce n’a pas été donné
au peuple chrétien pour le bien de l’empire, mais l’empire pour le bien du sacerdoce", cf. Nicol, "La
pensée politique…", p. 66 n. 1, 67, ainsi s’exprime la continuité d’une conception d’équilibre ou de
préséance de l’Eglise.
15 D. Bogdanoviç, "Krméija svetoga Save", in Sava Nemaqiç, p. 91-99; S. Troicki, "Ko je
preveo Krméiju sa tumayeqima", Glas SAN CXCIII (1949), p. 119-142; M. Petroviç, Krméija
Svetoga Save. O zaètiti obespravxenih i socijalno ugroàenih, Belgrade 19902.
16 Selon S. Troicki, auteur de la meilleure étude sur la Krméija (version serbe du Nomokanon, avec
commentaires) et sur la manière de préparer son édition critique (dont par ailleurs on attend toujours
la réalisation), dans "Kako treba izdati Svetosavsku krméiju", Spomenik SAN 102 (1952), p.
155-206; D. Bogdanoviç, "Krméija Svetoga Save", in Sava Nemaqiç, p. 91-99, avec bibliographie
récente.
17 D. Bogdanoviç, in Sveti Sava, Sabrani spisi, Belgrade 1986, p. 19; et sur l'idéologie dans la
Krméija, surtout: S. Troicki, "Crkveno politiéka ideologija Svetosavske krméije i
Vlastareve sintagme", Glas SANU 212 (1953), p. 155-206. Pour le Droit divin à Byzance, cf.
R. Guilland, "Le Droit divin à Byzance", in Id., Etudes byzantines, p. 207-232.
18 Sur la filiation de ce texte, et notamment les rapports avec les écrits de Saint Photius, il faut noter
ici le doctorat, en grec, de Miodrag Petrovic, qui ne nous a pas été accessible.
19 Zakonopravilo ili Nomokanon Svetoga Save, Ilovaéki prepis, 1262. godina (éd.
phototypique), Gornji Milanovac 1991.
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canon a joué un rôle de tout premier ordre dans la vie de l'Eglise et de l'Etat serbes jusqu'à
la fin du Moyen Age20.
HAGIOGRAPHIE DES SOUVERAINS ET ARCHEVEQUES SERBES, XIIE-XIIIE
SIECLES
LA SAINTE LIGNEE, MODELE DE SAINTETE
L'HAGIOGRAPHIE DES ARCHEVEQUES, ET DES SOUVERAINS SERBES
Le XIIIe siècle21 a été déterminant pour le cours ultérieur de la littérature serbe
ancienne. Le trait marquant de cette littérature n'est pas une référence aux traditions
locales ; toutes les œuvres littéraires majeures créées au cours de cette période dénotant un
caractère et une portée communs, à l'échelle de toute l'Eglise serbe prise dans son ensemble.
Cela a déterminé le processus d'intégration systématique du patrimoine littéraire serbe, qui
est à la base de la continuité culturelle serbe au XIVe siècle22.
L'idéologie de l'Etat et de l'Eglise autocéphale avec les cultes des souverains et des
archevêques est immanente aux hagiographies, préambules des chartes, textes
hymnographiques et liturgiques et d'autres encore faisant partie de la littérature officielle.
Cette idéologie dynastique trouve son point de départ dans les figures historiques de Saint
Siméon-Nemanja et de Saint Sava23 avec les événements-clefs de leur époque :
l'émancipation politique et la consolidation durable de l'Etat, l'option orthodoxe de
Nemanja, la reconnaissance de l'autonomie ecclésiastique et la proclamation du royaume.
Ce sont, en premier lieu, les hagiographies officielles se rapportant à cette époque, avec les
cultes qui en découlent, qui constituent les fondements écrits de l'idéologie royale avec tout

20 V. Jagiç, " Sitna gradja za crkveno pravo ", Starine JAZU, VI, Zagreb 1874, p. 112-151. A.
Solovjev, " Svetosavski Nomokanon i njegovi novi prepisi ", Bratstvo 26/41 (1932), p. 21-43 ;
N. Milaè, Fotijev Nomokanon u Srpskoj Crkvi, Arhiv za pravne i druètvene nauke I, Belgrade
1906 ; S. Troicki, "Crkveno politiéka ideologija Svetosavske krméije i Vlastareve
sintagme", Glas Srpske Akademije Nauka i Umetnosti 212, Belgrade 1953, p. 155-206 ; Id., "Kako
treba izdati Svetosavsku Krmyiju (Nomokanon sa tumaéeqima)", Spomenik Srpske Akademije
Nauka S´ ´, Belgrade 1952, p. 1-114 ; Id., "Ko je preveo Krméiju sa tumayeqima", 96 Glas
CXCIII, Belgrade 1949, p. 119-142.V. Moèin, "Krméija iloviéka. Raèka redakcija 1262. god.",
Çirilski rukopisi Jugoslavenske Akademije, I dio, opis rukopisa, Zagreb 1955 ; D. Bogdanoviç,
Krméija Svetoga Save, in Sava Nemaqiç - Sveti Sava, Belgrade 1979, p. 91-99 ;
M. M. Petroviç, O Zakonopravilu ili Nomokanonu Svetoga Save, Belgrade 1990, 170 pp.
Traduction serbe : M. PETROVIÇ, Ljubica £TAVLJANIN-DJORDJEVIÇ, Zakonopravilo Svetoga Save 1
(Le Code /Nomocanon/ de Saint Sava), Belgrade-Kraljevo 2003, XXXV, 782 pp.
21 Les textes antérieurs, qui ne sont pas pris en compte dans la présente étude, méritent cependant
l’attention des chercheurs pour toute analyse exhaustive. C’est le cas des chartes des XIIIe et XIVe
siècles, notamment celles du roi Uroš Ier datant de 1261, in Stari srpski Zapisi i Natpisi , I, 20-21
(Anciennes inscriptions et chartes serbes), Belgrade, 1902, reprint Belgrade 1982, ainsi que les écrits
de l’évêque de Ras Grigorije dans le même ouvrage, I, 38-39, et le texte fondamental du starec Isaïja
sur la traduction de Denis l’Aéropagite, in Dj. Trifunoviç, Pisac i prevodilac Inok Isaija (Auteur et
traducteur, le moine Isaija), Kruèevac, 1980
22 ISN I (D. Bogdanoviç), p. 340.
23 On peut néanmoins introduire ici une nuance : dans les écrits de Saint Sava ou de Domentijan, les
thèmes idéologiques sont assez rares, et intégrés dans une perspective eschatologique, biblique et
patristique. Ce n’est qu’à partir de Danilo II que l’on peut véritablement parler de littérature
dynastique.
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cet environnement culturel propre au Moyen Age serbe24.
Le caractère métaphysique et religieux de la poétique byzantine fait partie des
caractéristiques essentielles de la littérature serbe médiévale. L'influence de la littérature
panégyrique byzantine est sans doute importante sur les écrits officiels en Serbie25. Les lois
de la poétique médiévale européenne et, a fortiori, byzantine, sont aisément reconnaissables
dans les œuvres de l'ancienne littérature serbe qui en est une partie intégrante, car elle a
pour cadre fondamental le système de valeurs, la philosophie politique et le sens esthétique
du monde byzantin26. C'est l'attitude devant le phénomène même de la création littéraire
d'alors qu'il faut prendre en considération. La littérature n'y constitue pas un système autonome, mais, de même que les autres arts de l'époque, elle est au service de buts extérieurs
aux arts et lettres, qu'ils soient d'ordre cognitif (philosophique)27, de conduite morale
(éthique), ou simplement d'ordre éducatif, pédagogique ou didactique. La littérature
médiévale ne dédaigne pas la notion d'esthétique, mais la beauté est perçue en tant que
reflet lointain et vague, une forme extérieure de la réalité absolue. Dans l'optique du Moyen
Age, la source, le fondement du phénomène esthétique résident dans l'Etre même.
L'harmonie et la beauté (y compris celles des œuvres humaines) résultent de moyens
d'expression qui sont les émanations de l'Esprit ; elles sont les conséquences de l'acte
créateur qui est à l'origine du monde28.
LA VIE DE SIMEON (STEFAN)-NEMANJA LE NOUVEAU MYROBLYTE
par Stefan le Premier Couronné (1196-1228)
Les hagiographies princières et royales serbes, qui n'ont pas leur véritable équivalent dans le monde chrétien de l'époque29, ont eu initialement une fonction liturgique.
24 Kaèanin, Srpska kqiùevnost, p. 89-99; G. Subotiç, "Domentijanovo delo i srpski àivopis
XIII veka", in Stara srpska kqiàevnost, Belgrade 1965, p. 354-358; Dorothea König, "Stefan
Nemaqa: Sveti krax-monah. Prilog tipologiji svetog kraxa" (Stefan-Nemanja : un saint roimoine : contribution à la typologie des saints rois), in Hilandar u osam vekova srpske
kqiàevnosti (Chilandar et huit siècles de littérature serbe), Belgrade 1999, p. 27-35 (rés. allem.).
25 K. Jireéek, La civilisation serbe au Moyen Age, p. 98. Sur la rhétorique byzantine, voir
G. L. Koustas, Studies in Byzantine Rhetoric, Analecta Vlatadon 17, Thessalonique 1973.
26 E. Barker, Social and political thought in Byzantium, Oxford 1957 (choix de textes); F. Dvornik,
Early Christian and Byzantine political philosophy II, Washington 1967; S. S. Averincev, "Na
perekrestke literaturnÙh tradicii (Vizantiiskaä literatura: istoki i tvoreéeskie
principÙ)", VoprosÙ literaturÙ 2, Moscou 1973, p 150-183.
27 B. Tatakis, La philosophie byzantine, Paris 1949; V. V. Byékov, "K voprosu o vostoénohristianskoÖ gnoseologiÖ", in IstoriskofilosofskiÖ sbornik, Moscou 1971, p. 57-80;
G. Podskalsky, Theologie und Philosophie in Byzance, Munich 1977.
28 ISN I (D. Bogdanoviç), p. 329; Dj. Trifunoviç, "Nacrt za poetiku stare srpske
kqiàevnosti", Letopis MS
397 (1966), p. 257-265; S. S. Averincev, PoÑtika
rannevizantiÖskoÖ literaturÙ, Moscou 1977; V. V. Byékov, VizantiÖskaæ Ñstetika.
Teoretiéeskie problemÙ, Moscou 1977; G. Matthew, Byzantine Aesthetic, Londres 1963;
V. N. Lazarev, VizantiÖskaä àivopis´, Moscou 1971, p. 137-146; L. Ouspensky, Théologie de
l’icône dans l’Eglise orthodoxe, Paris 1980; A. Grabar, Les voies de la création en iconographie
chrétienne. Antiquité et Moyen Age, Paris 19942 (Ière éd. 1979).
29 "Les autres littératures slaves n’ont rien produit de semblable", cf. P. Popoviç, "Sv. Sava",
Godiènjica NÅ, 47 (1938), p. 285. Sur les Vitæ des princes russes, voir N. Serebrjanskij,
Drevnerusskija knjaàeskija àitija. Obzor redakcii i tekstu, Moscou, 1915 ; Dj. Trifunoviç, "Znaéajnije
pojave i pisci u srpskoj srednjovekovnoj knjiàevnosti" (Créations et auteurs importants de la
littérature médiévale serbe), Knjiàevnost i jezik, 17/1 (1970), p. 5-17 (avec bibliographie des éditions
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C'est néanmoins dans le cadre poétique de la littérature byzantine qu'il faut situer
l'apparition d'une sorte particulière d'historicisme biblico-chrétien propre à la littérature
dynastique médiévale serbe30. Avec les autres genres, liturgique et hymnographique, elle
est fonction de la canonisation des souverains de la sainte lignée Némanide, à commencer
par le fondateur de la dynastie, Stefan Nemanja, devenu le moine Siméon, et nommé dans
le calendrier de l'Eglise Orthodoxe serbe Siméon le Nouveau Myroblyte.
Les premières de ces hagio-biographies furent créées (du début à la fin du XIIIe
siècle) en fonction du culte des deux fondateurs de la dynastie némanide et de l'Eglise
autocéphale de Serbie.
Une dizaine d'années après, le successeur de Stefan Nemanja sur le trône de
Serbie, son fils puîné Stefan, écrit (vers 1216) une deuxième Vie du fondateur de la dynastie
némanide31. Nettement plus étendue que la Vie précédente32, cet ouvrage inaugure le genre
des Vies développées dans l'hagio-biographie médiévale en Serbie. Conforme aux règles de
l'hagiographie byzantine, cette Vie fait cependant une plus large part à l'œuvre politique de
Nemanja. C'est par une série de miracles accomplis post mortem, que l'auteur achève son
ouvrage selon les règles de l'art, la translation des reliques de son père du Mont-Athos en
Serbie ayant eu lieu une dizaine d'années auparavant.
En écrivant son hagio-biographie de Saint Siméon, sans doute pour les besoins de
son culte33, Stefan a créé la première vita conforme au type des ménées (et synaxaires)34, et
susceptible, par conséquent, d'être incluse dans n'importe quel recueil de vies de saints ou
de textes patristiques byzantins35, comme c'est le cas du manuscrit de la Bibliothèque
des hagiographies serbes).
30 Cf. S. Hafner, Serbisches Mittelalter. Altserbische Herrscherbiographien, Graz-Vienne-Cologne,
1976, p. 16-18 ; F. Kämpfer, "Prilog interpretaciji Peçkog letopisa" (Contribution à l’interprétation
des Annales de Peç), Prilozi za kqiàvnost, jezik, istoriju i folklor (Contributions à la
littérature, la langue, l’histoire et le folklore) (plus loin : Prilozi KJIF) 35, 1-2 (1970), p. 67sq. ;
Istorija Srspkog Naroda (plus loin ISN), t. I, Belgrade 1981 (D. Bogdanoviç), p. 330.
31 Stefan Prvovenéani, "§itije Simeona Nemanje od Stefana Prvovenéanog" (Vita de Siméon
Nemanja par Stefan Prvovenéani), édition et introduction par V. Çoroviç, in Svetosavski Zbornik, t. II,
Belgrade, 1938, p. 3-76 + 2 fcs. ; Stefan Prvovenéani, Sabrani spisi (Textes réunis), trad. serbe
(L. Mirkoviç), annotation et introduction (Ljiljana Juhas Georgievska), p. 9-50, Belgrade, 1988 ;
St. Stanojeviç, "O sklopu Nemanjine biografije od Stevana Prvovenéanog" (Sur la structure de la
biographie de Nemanja par Stefan Prvovenéani), Glas Srpskog Naučnog društva (plus loin SND), 49
(1895), p. 1-18.
32 "Ces récits sont très séduisants dans leur sincérité simple et fraîche. Ils montrent combien les
conceptions chrétiennes avaient pénétré profondément dans les esprits des Serbes du XIIIe siècle", cf.
F. Dvornik, Les Slaves. Histoire et civilisation de l’antiquité aux débuts de l’époque contemporaine,
Paris, 1970, p. 500.
33 L. Pavloviç, Kultovi lica kod Srba i Makedonaca (Les cultes des personnes chez les Serbes et les
Macédoniens), Smederevo, 1965, p. 296-301 ; Ljiljana Juhas-Georgijevski, in Stefan Prvovenéani,
Sabrani Spisi, cit., p. 13sq.
34 Pour les termes, ménées, mhnai@on (mhsecyniky) et synaxaire, sunax†rion (prology), voir
Trifunoviç, Azbuénik, cit., p. 151-155, 317-321, avec bibliographie ; H. Delehaye, Synaxaires
byzantins, ménologes, typica, CSS Variorum 1977 ; cf. Martine Roty, Dictionnaire russe-français des
termes en usage dans l’Eglise russe, Paris 1983, p. 68-69, 120-121.
35 Cf. I. Dujéev, "La littérature des Slaves méridionaux au XIIIe siècle et ses rapports avec la
littérature byzantine", in L’art byzantin du XIIIe siècle (Symposium de Sopoçani 1965), Belgrade,
1967, p. 109sqq. Concernant les recueils patristiques contenant les hagiographies de SiméonNemanja, voir Ljiljana Juhas, "Zbornici sa §ivotom Stefana Nemanje od Stefana Prvovenéanog" (Les
recueils contenant la Vie de Siméon Nemanja par Stefan le Premier couronné), Cyrillomethodianum,
5 (1981), p. 187-196; Tatjana Subotin-Goluboviç, "Uporedno prouéavaqe strukture srpskih i
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Nationale de Paris (Parisianus slav. 10)36, renfermant le seul texte intégral de l'écrit de
Stefan le Premier Couronné.
La Vie de Saint Siméon-Nemanja est conservée en une seule copie intégrale. Ce
ms fait partie d'un recueil de la Bibliothèque Nationale de Paris (Cod. Slave 10), daté de la
deuxième décennie du XIVe siècle. Avec la Vie de Saint Siméon-Nemanja, ce recueil
contient une version du Paterikon, la vie synaxaire de Siméon-Nemanja (version originelle),
ainsi que l'écrit sur les douze vendredis.
Une version incomplète fait partie du Recueil de Gorica (Goriéki zbornik), rédigé
par Nikon le Hiérosolomytain en 1441/2 (Archives de l'Académie Serbe des Sciences et des
Arts, code : 446). Cette version comprend seulement treize premiers chapitres, incluant un
certain nombre de modifications et d'interpolations. Elle c'est avérée utile pour la critique
du ms du XIVe siècle notamment pour la compréhension de certains passages difficiles du
seul ms en texte intégral.
Publié par Vatroslav Jagiç, un feuillet datant du XVe ou du XVIe siècle
(actuellement perdu), contient un extrait de l'œuvre de Stefan le Premier Couronné. Il s'agit
d'une partie de la liste des conquêtes de Siméon-Nemanja.
En dehors de plusieurs éditions du texte, la Vie de Siméon-Nemanja par Stefan le
Premier Couronné a été publiée en traduction serbe moderne, allemande et française, avec
ou sans commentaires et études.
DOMENTIJAN (MILIEU XIIIE S.)
La Vie de Saint Sava et la Vie de Sait Siméon-Nemanja
Au milieu du XIIIe siècle, le moine athonite Domentijan écrit la Vie de
l'archevêque Sava (achevée en 1243 ou, plus vraisemblablement, en 1254)37 qu'il considère
comme son maître spirituel. Contemporain des faits de la vie de son héros, il décrit, selon
les règles du genre, sa jeunesse, sa vocation monacale, sa vie au Mont-Athos, et surtout son
œuvre d'évangélisation en Serbie, ses voyages en Terre Sainte et son trépas en odeur de
sainteté38.
A la demande du petit-fils de Nemanja, le roi Uroè le Grand (1243-1276),
Domentijan écrit une dizaine d'années plus tard (en 1264) une troisième Vie du fondateur

vizantijskih mineja starijeg perioda" (Recherches comparatives sur les ménées serbes et
byzantins), in Prouéavaqe sredqovekovnih juànoslovenskih rukopisa (Etudes des manuscrits
médiévaux sud-slaves), Belgrade 1995, p. 439-445 (rés. angl. p. 446).
36 T. Jovanoviç, "Inventar srpskih çirilskih rukopisa Narodne biblioteke u Parizu" (Inventaire des
manuscrits cyrilliques serbes de la Bibliothèque Nationale de Paris), Arheografski prilozi, 3 (1981), p.
304-305.
37 Domentijan, §ivot sv.Simeuna i sv.Save (Vie de St. Sava et de St. Siméon), éd. Dj. Daniéiç,
Belgrade, 1865 ; Domentijan, §ivoti Svetoga Save i Svetoga Simeona (Vies de Saint Sava et de Saint
Siméon), traduction par L. Mirkoviç, introduction et annotation par V. Çoroviç, Belgrade, 1938 ;
M. P. Petrovskij, "Ilarion mitropolit kievskii i Domentian ieromonah hilandarskii", Izvestija ORJAS,
Otdeleniæ russkogo äzÖka i slovesnosti Akademii nauk) 13/4 (1908), p. 81-133 ;
Dj. Trifunoviç, Domentijan, Belgrade, 1963 ; A. Schmaus, "Die literarhistoriche Problematik von
Domentijans Sava-Vita", in Slawistische Studien zum 5. internationalen Slawistenkongress in Sofija
1963, Götingen, 1963, p. 121-142.
38 Svetlana Stipéeviç, "Sveti Fraqo Asièki i Sveti Sava - pokuèaj kontrastivne paralele"
(Saint François d’Assize et Saint Sava : essais de parallélisme contrastive), in Hilandar u osam
vekova srpske kqiàevnosti (Chilandar et huit siècles de littérature serbe), Belgrade 1999, p. 97103.
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de la dynastie39. Tirée pour sa plus grande partie de sa Vie de Saint Sava, celle de Nemanja
offre néanmoins quelques éléments supplémentaires issus de la tradition de l'instauration de
son culte au Mont-Athos. Les deux hagio-biographies inaugurent le parallélisme des cultes
royaux et ecclésiastiques en Serbie némanide.
L'œuvre littéraire de Domentijan appartient exclusivement au genre hagiographique. On ne connaît pas de compositions hymnographiques qui puissent lui être
attribuées, mais ses écrits, surtout celui sur Saint Sava, sont composés, en partie, dans un
style qui se rapproche des formes hymnographiques40. L'hagiographie de Saint Siméon par
Domentijan a été, du moins au XIVe siècle, utilisée à une fin liturgique, c'est-à-dire lue au
cours de l'office de la fête du saint41. La poétique de Domentijan est plus élaborée que celle
de ses prédécesseurs, Sava et Stefan le Premier Couronné ; elle est plus complexe dans
l'application des formes rhétoriques ainsi que dans la composition même de l'œuvre, plus
nuancée dans la caractérisation spirituelle des personnages de premier plan42. Les
paraphrases et les réminiscences bibliques longues et fréquentes ainsi qu'une syntaxe
complexe et l'accumulation de synonymes, sont des caractéristiques du style dit "broderie
de mots" ou "guirlandes de mots" (pleteni&a slwvesy), propre à la littérature panégyrique
byzantine et à la littérature russe des XIVe et XVe siècles43. La lourdeur du style, recherché
et savant, avec de fréquentes et longues digressions, méditatives et mystiques, explique
peut-être pourquoi la seconde grande hagiographie de Saint Sava, qui sera écrite vers la fin
du siècle par Teodosije (encore un Serbe athonite, peut-être disciple ou, en tout cas, épigone
de Domentijan)44, connut une bien plus large diffusion45 et une plus grande popularité.
L'œuvre de Domentijan est avant tout celle d'un moine Athonite de son époque,
imprégnée de la théorie et de la praxis spirituelles et anachorétiques. L'expérience vécue,
aussi bien de l'individu que de la collectivité, est celle de la mise en pratique des
39 Les deux plus anciens manuscrits de cette œuvre de Domentijan sont du XIVe siècle : manuscrit
du dijak (di&aky = où diako$ß) Miha (années 60 du XIVe s.) et celui du moine Marko, vers 1470/75 ;
ils ne comportent que l’hagiographie de Saint Siméon, cf. Dj. Sp. Radojiéiç, "Sluùenje Domentijanom
u XIV veku" (L’utilisation des textes de Domentijan au XIVe siècle), Juànoslovenski Filolog, 21
(1955-1956), p. 151-155, bibliographie : p. 411-413 ; sur les manuscrits des deux hagiographies (de
Sava et de Siméon) par Domentijan, voir Radmila Marinkoviç, in Domentijan, §ivot Svetoga Save i
§ivot Svetoga Simeona (La Vie de Saint Sava et la Vie de Saint Siméon), Belgrade, 1988, p. 409-410.
40 Dj. Trifunoviç, Domentijan, Belgrade 1963, p. 9-10; Kaèanin, Srpska kqiùevnost, p. 152-177.
41 Dj. Sp. Radojiéiç, "Sluùeqe Domentijanom u XIV veku", Juùnoslovenski filolog (plus
loin : JF) XXI (1955-1956), p. 151-155.
42 ISN I (D. Bogdanoviç), p. 337-338.
43 Le style "pletenie sloves" (ple$kein lo$gon) = sypleteni&emy vhtinskyfimi slovesyf (cf. Danilo II,
éd. Dj. Daniéiç, Arhiepiskop Danilo i drugi, %ivoti kraxeva i arhiepiskopa srpskih.
Napisao arh. Danilo, Belgrade-Zagreb 1866, p. 163). Sur ce style, "broderie de mots", issu des
normes stylistiques introduites dans l’hagiographie byzantine et orthodoxe par Siméon Métaphraste,
voir D. Petroviç, Kqiàevni rad Gligorija Camblaka u Srbiji, Priètina 1991, p. 238-253;
M. I. Muliç, "Serbskie agiografi XIII-XIV vv. i osobennosti ih stilä", TrudÙ Otdela
drevnerusskoÖ literaturÙ Instituta russkoÖ literaturä AkademiÖ nauk (plus loin:
TrudÙ ODRL) XXIII (1968), p. 127-142; D. S. Lihaéev, IzabrannÙe rabotÙ v treh tomah 1,
Leningrad 1987, p. 111-121. Dj. Trifunoviç, Azbuénik, p. 252-255; M. Muliç, Srpski izvori
"pletenija sloves", Sarajevo 1975; D. S. Lihaéev, Razvitie ruskoÖ literaturÙ X-XVII vekov,
Leningrad 1973, p. 83-90; Id., Poétique historique de la littérature russe, p. 269.
44 M. Diniç, "Domentijan i Teodosije", Prilozi KJIF XXV (1959), p. 5-12.
45 Sept manuscrits des deux œuvres de Domentijan, contre une trentaine rien que pour La vie de Saint
Sava par Teodosije. Sur les éditions des hagio-biographies serbes, voir P. Popoviç, "Stare srpske
biografije i qihova izdaqa", Prilozi KJIF V (1925), p. 226-233.
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enseignements des Pères et des écrits évangéliques et bibliques. La perpétuation de la
mission évangélique dans le Monde s'effectue par la manifestation de la lumière incréée,
témoignage de la présence de Dieu dans l'Histoire, ainsi que ce fut le cas à l'occasion de sa
manifestation par le Christ lors de sa Transfiguration et de sa Résurrection. La sainteté est
une expérience indissociable de cette émanation divine, un vecteur de son implication dans
le temporel et dans l'Histoire. C'est pourquoi la sainteté des membres les plus représentatifs
d'une communauté, le prince et le moine, un souverain et un archevêque, permet de
transcender le cadre temporel pour accéder à la condition sacerdotale et intemporelle de
l'Histoire. Les abondantes citations bibliques, surtout vétérotestamentaires et extraites de
psaumes, les nombreuses métaphores sur la lumière de l'Orient (étymologiquement et
symboliquement provenant "de source originelle"), les parallèles avec l'Histoire sacrée,
ainsi que des emprunts à Hilarion de Kiev et à son "Discours sur la Loi et la Grâce", sont
autant les manifestations d'une érudition exemplaire, que d'une manière particulièrement
recherchée d'étayer son propos. Avec son style difficile, alourdi par de longues digressions
scripturaires et théologiques, avec son abstraction des traits individuels et autres
caractéristiques psychologiques, au profit de notions généralisatrices et impersonnelles,
Domentijan est d'une lecture difficile et quelque peu hermétique. C'est pourquoi il fut
beaucoup trop sévèrement jugé par les philologues et historiens, du XIXe siècle
notamment, qui ne trouvaient pas chez lui des réponses aux questions qu'ils lui posaient.
L'œuvre de Domentijan est cependant un maillon majeur, et ce non pas seulement pour le
XIIIe siècle, aussi bien dans l'élaboration de la théologie de l'Eglise que de la philosophie
politique du royaume de Serbie au Moyen Age.
Les Vies de Saint Sava et de Saint Siméon-Nemanja sont conservées dans les
manuscrits suivants :
La Vie de Saint Siméon-Nemanja
1) Le ms d'Odessa (Bibliothèque universitaire d'Odessa "Maxime Gorki", code :
1/97 [536]), copie faite par le diak (= scribe ou secrétaire) Miha dans les années soixante du
XIVe siècle46, comprend la Vie de Saint Siméon seule.
2) Conservé dans la Bibliothèque Nationale de Belgrade (code : R F 17), le ms dit
de "Taha Marko" est une copie exécutée en 1370-1375 par le moine (taha = moine)
Marko47.
3) Le ms dit de Jacimirski (Bibliothèque de l'Académie Roumaine des Sciences,
code : 134), appartenant à l'origine au monastère de Neamts, daté de la fin XIVe-debut XVe
siècle48.
La Vie de Saint Sava et la Vie de Saint Siméon-Nemanja
4) le ms de Peç (désigné aussi comme ms de Petrograd ou de Leningrad),
46 V. Jagiç, "Opisi i izvodi iz nekoliko juànoslavenskih rukopisa" (Description et extraits de quelques
manuscrits yougoslaves), Starine VI (1874), p. 152.
47 Ljubica £tavljanin-Djordjeviç, Miroslava Grozdanoviç-Pajiç, Lucija Cerniç, Opis Çirilskih
rukopisa Narodne biblioteka Srbije (Description des manuscrits cyrilliques de la Bibliothèque
Nationale de Serbie) t. I, Belgrade 1986. p. 28-29.
48 P. P. Panaitescu, Manuscriselle slave din Biblioteca Academici RPR, Vol. I, Bucharest 1959, p.
161-162.
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bibliothèque "Saltikov-£éedrin" (Petrograd), code Gilyf. et daté du XVe-XVIe siècle ; sa
première description est due à Vatroslav Jagiç, "Opisi i izvodi iz nekoliko juànoslavenskih
rukopisa", Starine V (1873), p. 8-21.
5) Le ms de Vienne (Bibliothèque Nationale, Cod Slav. 57) daté du XVIe siècle,
contient la Vie de Saint Sava et la Vie de Saint Siméon-Nemanja. Il fut l'objet de l'édition
de Djura Daniéiç (Zagreb 1865). Une description récente de ce ms est publiée par
G. Birkfellner, Glagolitische und kyrillische handschriften in Österreich, Vienne 1957, p.
244-246.
6) Le ms dit de Schaffarik, faisant partie du legs de P. J. Schaffarik (Musée
National de Prague, code : IX F 7 [£ 25]), daté également du XVIe siècle, conservé dans un
état sensiblement corrompu, contient également la Vie de Saint Sava et la Vie de Saint
Siméon-Nemanja. Les premières descriptions sont dues à Schaffarik (1831, 1833 et
1865)49; une description relativement récente est faite par J. Vaèica et J. Vajs, Soupis
staroslovanskych rukopisu Narodniho Musea v Praze, Prague 1957, p. 210-211.
Daniéiç a publié l'œuvre de Domentijan (ses deux "vies" en 1865) et Lazar
Mirkoviç l'a traduite serbe moderne en 1938, avec les rééditions (Belgrade, Novi-Sad, 1970
et Belgrade, 1988). L'œuvre de Domentijan n'a pas encore d'édition critique50.
Teodosije (fin XIIIe-début XIVe s.)
Avec près d'un demi-siècle d'écart, l'œuvre de Teodosije est à bien des égards aux
antipodes de celles de son prédécesseur Domentijan. Ceci concerne aussi bien sa poétique
que son style. Avec son style expressif, imagé et vif, il brosse des portraits psychologiques
nuancés et parfaitement personnalisés de ses protagonistes. Les descriptions de la nature
sous forme d'évocation d'un paradis spirituel sont particulièrement bien mises en évidence.
Ces éléments réalistes et descriptifs, ainsi que le sens poussé de l'individualisation, donnent
lieu à des tableaux psychologiques exceptionnels des principaux personnages. Avec un
style nettement plus abordable et captivant, avec son étendue considérable, sa narration
élaborée et riche en rebondissements, et grâce à l'émergence des éléments de style profane
en alternance avec des thèmes religieux, l'ouvrage principal de Teodosije tient lieu d'un
véritable roman médiéval.
Le sens du drame psychologique individuel et des rapports humains émotionnels,
n'apparaît pas moins dans la deuxième vie de saint de Teodosije. C'est celle de Pierre de
Korièa, un anachorète, ayant vécu dans les années 1220 dans les montagnes de Korièa près
de Prizren (Métochie), que Teodosije visita afin de préparer la rédaction de son ouvrage. Sa
faculté d'observation de l'environnement naturel, ainsi l'intérêt dont il fait preuve pour les
tourments de l'âme humaine51, donnent une empreinte encore plus particulière à cet
49 P. J. Schaffarik, "Übersicht der vorzüglichsten schriftlichen Denkmaäler der südslavische
Litteratur", Wiener jahrbücher der Literatur, Bd. 53 (1831), p. 44 ; Id., Serbische Lesekörner oder
historisch-kritische Beleuchtung der serbischen Mundart, Pesth 1833, p. 122-125 ;
50 Le fragment qui contient le Discours sur la vraie foi de saint Sava a fait l’objet d’une étude faite
par Monseigneur Atanasije Jevtiç, "Iz bogoslovxa Svetoga Save - §iéka beseda Svetoga Save o
pravoj veri" (De la théologie de Saint Sava: Le Discours de §iéa sur la Vraie foi), dans son livre
Sveti Sava. Spomenica povodom osamstogodièqice ro$eqa 1175-1975, Belgrade, 1977,
p. 117-180, voir surtout les pages 157-158.
51 Zorica Vitiç-Nedexkoviç, "Demonska iskuèeqa u Teodosijevom "§itiju svetog Petra
Korièkog"" (Les tentations démoniaques dans la "Vie de St. Pierre de Korièa" par Teodosije), in
Hilandar u osam vekova srpske kqiàevnosti (Chilandar et huit siècles de littérature serbe),
Belgrade 1999, p. 143-154.
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ouvrage. Ce qui a donné lieu à une étude de psychologie profonde par un spécialiste de
psychanalyse52.
Si l'on tient compte du nombre de ms qui sont parvenus jusqu'à notre époque, la
diffusion de la Vie de Saint Sava depuis le Moyen Age, notamment par rapport aux autres
ouvrages idoines du XIIIe siècle, dénote une appréciation assez considérable de la lecture
de Teodosije.
Le nombre, l'étendue et surtout la diffusion des textes liturgiques et rhétoriques de
cet auteur prolixe et talentueux sont cependant bien plus importants encore. Parmi ces
textes hymnographiques, les plus remarquables sont les deux offices, respectivement celui
de Saint Sava (fête le 14 janvier) et celui de Saint Siméon-Nemanja (fête le 13 février),
composés sans doute au début du XIVe siècle. Le nombre important des ms dès le troisième
quart du XIVe siècle, dénote une diffusion considérable de ces offices, qui ont relativement
rapidement dû éclipser leurs précurseurs liturgiques du XIIIe siècle.
Plusieurs canons "libres" furent également composés par le même auteur. Ce sont,
un Canon commun au Christ, à Sava et à Siméon (6e ton), un Canon à Sava (4e ton), ainsi
que le Canon dans les huit tons à Sava et à Siméon (avec un canon pour chaque ton, excepté
le premier). La structure de ce dernier canon, dont le schéma suit celui de l'Acathiste à la
Mère de Dieu, révèle la fréquence hebdomadaire de sa célébration, ce qui est un cas
inhabituel dans le cadre de la célébration d'un culte de saint. Ceci suggère qu'il a été utilisé
dans le cadre d'une pratique particulièrement intensive du culte des deux saints, autrement
dit à Chilandar. Le fait marquant que toutes les copies à ce jour conservées de ces deux
canons se trouvent actuellement dans le même monastère de Chilandar, ne signifie pas
qu'une pratique intensive du culte des deux saints ne pouvait avoir lieu ailleurs, à Studenica,
à Mileèeva et en d'autres centres monastiques en Serbie.
Il est important de souligner le fait particulièrement notable que l'écrivain le plus
prolixe et talentueux du Moyen Age serbe ait consacré la plus grande partie de son œuvre à
la propagation du culte des deux saints fondateurs, celui de la dynastie et de l'Etat némanide
et celui de l'Eglise autocéphale de Serbie. La conformité parfaite aux normes littéraires et
liturgiques byzantines et slavo-byzantines ne fait que mettre en relief cette singularité de
l'hymnographie liturgique, ainsi que de l'hagiographie de Teodosije53. Même s'il s'agit d'un
auteur dont le style souligne une forte personnalité d'expression, la particularité de l'œuvre
de Teodosije réside plus encore dans le contenu que dans la forme.
C'est celui d'un ordonnancement de la mémoire liturgique et du temps historique
autour des deux personnages christifiés qui se trouvent à l'origine des pouvoirs séculier et
sacerdotal. La hiérarchisation de ces deux pôles de référence est de nature à favoriser la
mise en pratique d'un ordre de valeurs propre à confirmer une perpétuation dans la durée, ce
qui est une forme du devoir d'accès à l'éternité. Cette didactique éthique et eschatologique
se résume dans le long titre original : "La vie et les exploits ascétiques avec son père, et
particulièrement les voyages ainsi que partiellement les récits de miracles de notre saint
père Sava, premier archevêque et théologien serbe […]", de même que Théodose justifie
dans l'introduction la nécessité de composition de cette Vie par le fait qu'il faut qu'il y ait
des exemples de sainteté réalisée qui soient pour les fidèlesune incitation à la réflexion sur
son propre état spirituel.
52 V. Jerotiç, "§itije Petra Korièkog u svetlu dubinske psihologije" (La Vie de Pierre de Korièa à la
lumière de la psychologie des profondeurs), Letopis Matice srpske, 407, Novi Sad, 1971, p. 383-422.
53 Ainsi qu'une prédilection pour les textes classiques de l'hagiographie byzantine, comme celui de
Cyrille de Skytopolis, dont la "Vie de saint Sava de Jérusalem" rédigée au VIe siècle, a fourni des
extraits repris dans l’introduction de la Vie de Saint Sava.
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Elaboré à une époque où l'ordonnancement des pratiques liturgiques s'exprime par
une première traduction intégrale du Typikon de Jérusalem, la théologie de Teodosije
exerce aussi une fonction d'institutionnalisation et de jumelage des deux cultes fondateurs
sur fond de symphonie entre les deux pouvoirs légitimités et sacralisés par la sainteté,
comme il en ressort notamment de son ouvrage rhétorique : "L'apologie de saint Siméon et
de saint Sava"54. La démarche intellectuelle et politique de Teodosije se situe donc à une
époque charnière, où la pratique liturgique renouvelée avait rendu archaïsante celle des
deux cultes vieux déjà d'un siècle55, à une époque où la "byzantinisation" des institutions et
des arts en Serbie par le roi Milutin, a donné lieu à une réactualisation de l'apologie
dynastique et ecclésiastique. L'œuvre de Teodosije est le jalon le plus significatif de
l'évolution dans la continuité de la théologie du XIIIe siècle vers celle de l'archevêque
Danilo II au XIVe siècle.
Vie de Saint Sava,
Ecrite un demi-siècle plus tard (fin XIIIe-début XIVe s.), la Vie de Saint Sava, par
Teodosije56, est une Vie encore plus développée selon les règles métaphrastiques. Le récit
de la vie du premier archevêque de Serbie comprend également la vie de son père, Stefan
Nemanja. Avec ses textes hymnographiques, l'œuvre de Teodosije marque le jumelage des
deux cultes fondateurs de la Serbie némanide. En dehors des éléments structurels,
stylistiques et typologiques propres à l'hagiographie byzantine, une des caractéristiques
importantes de cette Vie est également son "historicisme", ce qui est en général un élément
essentiel des hagio-biographies serbes médiévales. C'est pour cette raison que certains
chercheurs ont contesté leur appartenance au genre hagiographique57. Cet historicisme
prend sa source dans celui de la Bible, et en particulier dans celui de l'Ancien Testament, y
compris les Psaumes, où l'histoire sainte se lit et se réalise à travers l'histoire d'un peuple et
54 L’Apologie de Sava et Siméon est archivée, toujours d’après l’Inventaire, dans les manuscrits
suivants : 157 (UB Çoroviç 19), 315 (Pljevlja 104), 367 (NBS 17).
55 M. Matejiç, "Himnografski lik svetoga Save" (L’image hymnographique de St. Sava), in
Prouéavaqe sredqovekovnih juànoslovenskih rukopisa (Etudes des manuscrits médiévaux
sud-slaves), Belgrade 1995, p. 261-285 (rés. angl. p.286).
56 Teodosije Hilandarac, §ivot Svetoga Save - napisao Domentijan (Vie de Saint Sava par
Domentijan) éd. Dj. Daniéiç (attribution erronée de l’éditeur), Belgrade, 1860 ; réimpression,
Belgrade, 1973 (préfacée par Dj. Trifunoviç) ; Dj. Sp. Radojiéiç, "O starom srpskom knjiùevniku
Teodosiju" (Sur l’ancien écrivain serbe Teodosije), Istoriski Åasopis, 4 (1954), p. 13-42 ; Cornelia
Müller-Landau, Studien zum Stil der Sava-Vita Teodosijes. Ein Beitrag zum Erforschung der
altserbischen Hagiographie, Munich, 1972 ; étude et trad serbe moderne : Teodosije, §itije svetog
Save (Vie de saint Sava) annotation et introd., D. Bogdanoviç, Belgrade, 1984.
57 La Vie de Saint Sava est conservée dans plusieurs manuscrits dont le plus ancien, le ms. de Teodul,
daté de 1336 est perdu depuis la mort de son propriétaire en 1898. Sur ce ms. dont la partie qui a été
photographiée est conservée dans la Collection de Sevastijanov (Moscou, GBL), cf. Dj. Trifunoviç,
"Teodulov prepis Teodosijevog "§itija Svetog Save"" (La Vie de Saint Sava dans la copie de Teodul),
Hilandarski zbornik, 4 (1978), p. 99-108. L’édition de Daniéiç est établie d’après un manuscrit daté
du XVe siècle (datation discutable). Une partie des autre ms. (ceux de Yougoslavie) sont répertoriés
dans : D. Bogdanoviç, Inventar çirilskih rukopisa u Jugoslaviji /XI-XVII veka/ (Inventaire des
manuscrits cyrilliques en Yougoslavie — XIe-XVIIe siècle), Belgrade, 1982, p. 39 n° 367 (1370/75,
copie du scribe Marko, avec l’Eloge des Sts. Siméon et Sava), p. 67 n° 852 (deuxième quart du XVe
s.), p. 31 n° 234 (XVIe s.), n° 245 (1508), n° 246 (extrait, XVIe s.), n° 247 (XVIe s.), n° 248 (XVIe s.
incomplet), n° 249 (v. 1650), p. 105 n° 1520 (milieu du XVIe s.), p. 36 n° 315 avec l’Eloge des Sts.
Siméon et Sava (deuxième moitié du XVIe s.)
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de son guide.
Les manuscrits conservés de la Vie de saint Sava, d'après l'Inventaire de
Bogdanoviç, sont les suivants :
Ms (daté de 1370-1375) dans un recueil de vie de saints, comprenant entre autre la
Vie de Saint Siméon-Nemanja par Domentijan, l'Eloge de Saints Siméon et Sava par
Teodosije, le Typikon de Chilandar de Sava Ier, ainsi qu'une note du scribe, le moine (taha)
Marko, 367 (NBS 17).
Ms faisant partie d'un ménée de fête (253 f°), comprenant une partie liturgique
(daté de 1525) avec les offices de Jefrem, Sava, Siméon, Arsenije, Jevstatije, Nikodim ; et
une partie hagiographique (deuxième quart du XVe siècle) avec les vies des archevêques de
Serbie Jefrem, Arsenije et Sava, ainsi que celle de Siméon, 852 (NBS 18)
Ms dans un recueil de vie de saints daté du XVIe siècle 234 (PB 128)
Ms de 1508 (245 [SC 18/Moèin 24])
Ms (XVIe s.), 247 (Pljevlja 34)
Ms (premier quart du XVIe s.), 248 (NBS 32)
Ms (vers 1650), 315 (Pljevlja 104)
Ms Srbljak (recueil de textes liturgiques consacrés aux saints de l'Eglise de
Serbie), daté du milieu du XVIe siècle, avec les vies de Sava, Milutin, Stefan Deéanski, vie
synaxaire du prince Lazar, un Discours sur le prince Lazar, etc., 1520 (MSPC Grujiç 91)
La seule édition de la Vie de Saint Sava par Teodosije a été publiée par Djura
Daniéiç d'après un ms daté du XVe siècle. Ce ms a été détruit lors du bombardement de
Belgrade par la Wehrmacht (le 6 avril 1941) qui avait occasionné la destruction totale de la
Bibliothèque nationale de Belgrade. En 1896-1898 une édition critique était en préparation,
par les soins de Djordje Djordjeviç et Dragutin Kostiç, d'après la copie de Teodul (datée de
1336), ainsi que de celle de Marko (années soixante du XIVe siècle. La mort de Djordjeviç
(1898) a interrompu ce travail, alors que le ms de Teodul, ainsi que la transcription du ms
faite par Kostiç ont depuis été perdus58. Le meilleur spécialiste de l'œuvre de Teodosije,
Dimitrije Bogdanoviç, était très avancé dans l'entreprise considérable comprenant une
édition critique de l'ensemble de son œuvre, lorsqu'une mort prématurée interrompit ce
travail.
Vie de Saint Pierre de Korièa
L'un des meilleurs écrivains du Moyen Age serbe, Teodosije, est également
l'auteur d'une autre Vie de saint. C'est la Vie de Saint Pierre de Korièa59, un anachorète
serbe du début du XIIIe siècle dans la montagne de Korièa, aux environs de la ville de
Prizren dans la région de Métochie. Offrant assez peu d'informations sur la vie politique et
sociale de l'époque, cet ouvrage hagiographique est un modèle du genre. Il retrace le
58 Sur le ms de Teodul, dont un certain nombre de reproductions phototypiques sont conservées dans
la collection de Sevastianov (Moscou, GBL), voir Dj. Trifunoviç, "Teodulov prepis "§itija
Svetog Save"" (La copie de Teodul de la "Dj. Trifunoviç, "Tumayeqe "Pesme nad pesmama" od
Teodorita Kirskog u prevodu Konstantina Filosofa", Zbornik za slavistiku 2 (1971), p.
86-88ie de Saint Sava"), Hilandarski Zbornik 4 (1978), p. 99-108 + un facsimilé.
59 Edition du texte : S. Novakoviç, "§ivot srpskog isposnika Petra Korièkog" (La Vie de l’anachorète
serbe Pierre de Korièa), Glasnik SUD, 29 (1871), 320-346 ; nouvelle édition : T. Jovanoviç,
"Teodosije Hilandarac, §itije Petra Korièkog", Knjiàevna istorija, 12/48 (1980), p. 635-681 ; étude et
trad. serbe moderne : D. Bogdanoviç, dans Letopis MS 406 (1970), p. 69-87 ; V. Jerotiç, "§itije Petra
Korièkog u svetlu dubinske psihologije" (La Vie de Pierre de Korièa à la lumière de la psychologie
des profondeurs), Letopis Matice srpske, 407, Novi Sad, 1971, p. 383-422.
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cheminement spirituel d'un ermite dont le culte s'est répandu à partir de son lieu de
réclusion et de sépulture. Teodosije composa cette Vie vers 1320, à l'instigation d'un certain
starec Grégoire, en vue de l'instauration de la canonisation de l'anachorète, dont le culte
s'était développé depuis près d'un siècle à partir de ses reliques60.
Dimitrije Bogdanoviç, qui s'était plus particulièrement intéressé à l'œuvre et à la
vie de Teodosije, situait l'époque de celui-ci à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle61. Il
avait été caloyer de la communauté de Chilandar et avait peut-être rencontré Domentijan
dans sa jeunesse. Bien peu d'informations nous sont parvenues sur la vie de cet écrivain
remarquable. Différentes hypothèses ont été énoncées, le situant depuis la continuation
immédiate de Domentijan, jusqu'à une époque beaucoup plus récente62. C'est le grand
nombre même des manuscrits, une trentaine, rien que pour la Vie de Saint Sava, qui a induit
certains spécialistes en erreur63. Cette œuvre a connu tôt une large diffusion dans les pays
de culture slave-orthodoxe ; sa rédaction russe du XVe siècle est faite à partir d'une
rédaction serbe du XIVe siècle64. L'œuvre de Teodosije se distingue, en outre, par une
création hymnographique remarquable, dont une partie seulement a été publiée65. Ses trois
œuvres principales sont la Vie de Saint Sava, l'Acolouthie de Saint Sava et l'Acolouthie de
Saint Siméon. Ce n'est là qu'une nouvelle étape, bien qu'elle soit décisive, dans la formation
des principaux genres hagiographiques et hymnographiques, liés au culte de Saint Siméon
et de Saint Sava66.
Le culte de Saint Siméon le Myroblyte réclamait l'existence d'autres textes
narratifs brefs de type "prologue"67. L'un de ces textes hagiographiques abrégés est créé
60 Théodose composa également pour cette occasion un office particulier composé de petites et
grandes vêpres et matines, où l’on chante un seul canon (4è ton) à Pierre . A la 6e ode du canon on lit
le prologue de la vie du saint, vraisemblablement aussi une œuvre de Théodose La Vie et l’Office de
saint Pierre de Korièa sont conservés dans le Recueil manuscrit daté de 1570/80, intitulé Pomenik
korièki, cf. D. Bogdanoviç, Inventar, cit., p. 82 n° 1120.
61 Bogdanoviç, Ibid., p. XIII-XVII.
62 Les travaux du père Vladimir Moèin sur les documents athonites ont apporté quelques lumières sur
Teodosije. Mais il est peu probable qu’il soit ce "baèta, kyr Teodosije, prieur du Pyrgos de la mer" de
1227, tant que ceci n’a pas été positivement prouvé, cf. V. Moèin, "Povexa kraxa Milutina
Karejskoj çeliji 1318 godine", Glas SND 19 (1938), p. 59-78; Id, "Starac pop Teodosije i
hilandarska "bratija nayelna"", JF 17 (1938-39), p. 189-200; ISN I (D. Bogdanoviç), p. 604605. Le travail de V. Moèin, "Akti bratskog sabora iz Hilandara", Godièqak SFF IV
(1940/41), ne nous a pas été accessible.
63 Du moins au XIXe siècle (P. J. Schafarik en premier lieu), au point que l'œuvre de Teodosije était
attribuée à Domentijan, cf. Teodosije Hilandarac, Dj. Daniéiç (éd.), %ivot svetoga Save - napisao
Domentijan, Belgrade 1860; réimpression, Belgrade 1973 (préf. de Dj. Trifunoviç);
Dj. Sp. Radojiéiç, "O starom srpskom kqiùevniku Teodosiju", IY IV (1954), p. 13-42.
64 Radojiéiç, Ibid, p. 35 n. 118-121.
65 Recueil de ces textes, publiés par Dj. Trifunoviç, D. Bogdanoviç, in Srbxak I, Belgrade 1970;
Srbxak (SERBIAKON. ANTHOLOGION SERBORUM SANCTORUM), publication du Saint-Synode de
l’Eglise Orthodoxe Serbe, Belgrade 1986; Teodosije, Sluàbe, kanoni i Pohvala, Belgrade 1988
(trad. serbe, notes et introd. de D. Bogdanoviç); quelques extraits dans l’anthologie: P. R. Dragiç
Kijuk, Medieval and Renaissance serbian poetry, p. 46, 52.
66 Sur les prologues de Saint Sava, dans la tradition manuscrite russe, à partir du début du XVe
siècle, voir Radmila Kovaéeviç, "Prilog prouéavaqu proloèkog ùitija Svetog Save u ruskoj
rukopisnoj tradiciji", Arheografski prilozi 10/11 (1988-1989), p. 115-123; A. A. Turilov,
Original´nÙe üànoslovänskie soéineniä v russkoÖ kniànosti XV-XVI vv. - Teoriä i
praktika istoénikovedeniä i arheografii oteéestvennoÖ istorii, Moscou 1978, p. 43; ISN
I (D. Bogdanoviç), p. 606.
67 Les hagiographies très abrégées de type "prologue" sont rédigées pour faire partie du texte de
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vers 1227-1233, par un auteur anonyme, peut-être le moine Spyridon de Studenica68. Une
notice relatant le trépas de Saint Siméon, écrite par un témoin oculaire en 1206 à l'occasion
de la translation de ses reliques, se trouve dans une Vita abrégée de Saint Sava faisant partie
d'un manuscrit serbe du troisième quart du XIVe siècle69. Les textes hagiographiques sur
Saint Siméon émanent de deux centres littéraires de Serbie, Studenica et §iéa, et de
Chilandar au Mont Athos70.
C'est par la rédaction des textes liturgiques hymnographiques, à côté de vies de
saints, que le processus de création et de différenciation des principaux genres littéraires
serbes médiévaux s'est achevé à l'époque de Teodosije71. Les hagiographies et les textes
liturgiques dédiés aux saints issus de la souche de Saint Siméon, ainsi qu'aux prélats de
l'Eglise nationale, seront dorénavant le point de départ de la littérature dynastique en Serbie
médiévale. La spécificité de ces genres littéraires ne réside pourtant pas dans leur caractère
profane. Apparue en tant que littérature officielle d'une dynastie, elle n'en est pas moins
ecclésiastique, monastique et spirituelle, entièrement vouée à une fonction liturgique.
Même la longue vie de Saint Siméon que Domentijan écrivit pour les besoins de la cour du
roi Uroè, fut incluse dans le typikon monastique (1345-1355) de Mileèeva en tant que texte
liturgique et hagiographique72. Cette Vita était lue obligatoirement dans les monastères le
jour de la fête de Saint Siméon, le 13 février. D'autres formes littéraires évoluent
parallèlement à ce courant majeur, dont la formation s'achève au cours des six ou des sept
premières décennies du XIIIe siècle73, avant d'évoluer au cours du XIVe et du XVe siècle,
tout en conservant les prémices essentielles de sa thématique poétique d'origine : le culte de
la "Sainte lignée" et de l'Eglise autocéphale, et cela même bien au-delà du Moyen Age74.
D'après l'Inventaire, Office et Vie de saint Pierre de Korièa sont conservés dans le
Pomenik (Mémoire) de Korièa daté de 1570-1580 (n° de l'inventaire 1120, SANU 123).
L'édition du texte est faite par Stojan Novakoviç. Une édition critique a été publiée
récemment par Tomislav Jovanoviç.
Une traduction en serbe moderne, avec une étude en introduction est due à
Dimitrije Bogdanoviç. Une étude anthropologique est produite par Vladeta Jerotiç et une
l'office consacré au culte d'un saint, cf. ISN I (D. Bogdanoviç), p. 339. Sur la signification des termes:
"proloèko àitije", Vita de type "prologue" (=synaxaire), Sinaksar (sunaxa$rion), voir
Trifunoviç, Azbuénik, p. 317-321, cf. supra n. 69.
68 D. Bogdanoviç (éd.), "Prolowko ùitije svetog Simeona", Prilozi KJIF 42 (1976), p. 919.
69 D. Bogdanoviç, "Kratko ùitije svetog Save", Zbornik MSKJ 24 (1976), p. 5-32.
70 Sur l'évolution du genre hagiographique en Serbie, voir D. Bogdanoviç, "L'évolution des genres
dans la littérature serbe du XIIIe siècle", in Byzance et les Slaves, Mélanges Ivan Dujéev, Paris
[1979], p. 49-58.
71 D. Robinson, "The Development of the Serbian Liturgy in the 13th — 15th centuries", in
Prouéavaqe sredqovekovnih juànoslovenskih rukopisa (Etudes des manuscrits médiévaux
sud-slaves), Belgrade 1995, p. 365-367.
72 Dj. Sp. Radojiéiç, "Sluùeqe Domentijanom u XIV veku", JF XXI (1955-1956), p. 151sq.
73 ISN I (D. Bogdanoviç), p. 340.
74 La dernière œuvre de littérature dynastique est l’hagiographie accompagnée de la Vita synaxaire et
de l'acolouthie de l'empereur, le Saint tsar Uroè (1355-1371), écrite au XVIIe siècle par Pajsije
Janjevac, le patriarche serbe de Peç (1614-1647), cf. Narodna enciklopedija srpsko-hrvatskoslovenayka III (St. Stanojeviç), Zagreb 1928, p. 274. Sur Pajsije Janjevac et son œuvre (offices de
Siméon-Nemanja et du tsar Uroè, les Vitæ synaxaires de Simon — Stefan le Premier Couronné — et
du tsar Uroè, le Dit du saint prince Stefan £tiljanoviç, ainsi que les autres écrits y compris l’épître au
pape Urbain VIII), voir l’étude et la traduction serbe (D. Bogdanoviç et T. Jovanoviç): Patrijarh
Pajsije, Sabrani spisi, Belgrade 1993.
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autre sur l'iconographie ancienne de Saint Pierre de Korièa est l'œuvre de Vojislav Djuriç75.
Danilo II (1324-1337) et ses continuateurs anonymes
(1337-1340 & après 1475)
L'hagio-biographie dynastique du Moyen Age serbe trouve sa pleine expression
dans l'œuvre de codification entreprise par l'archevêque de Serbie Danilo II (1324-1337),
contenue dans le recueil intitulé Vies des rois et archevêques serbes76. Ce codex hagiobiographique d'historiographie dynastique regroupe les Vies (d'une étendue très inégale)
des rois et des archevêques depuis la première moitié du XIIIe siècle jusqu'à la deuxième
moitié du XIVe siècle.
L'édition (due à Daniéiç) de l'œuvre de Danilo et de ses continuateurs anonymes,
faite à partir de trois manuscrits seulement, alors que d'autres manuscrits plus complets et
plus anciens ont été trouvés depuis77, ne permet pas de régler avec certitude la question de
la genèse de cette série de biographies. Il est communément admis actuellement que ce sont
deux auteurs principaux, Danilo II et son continuateur anonyme78, qui sont à l'origine79 de
cette œuvre littéraire majeure du XIVe siècle serbe, conçue dès le départ par son auteur
initial comme une série de biographies dynastiques et ecclésiastiques80.
Vies des rois et archevêques serbes par l'archevêque Danilo II (1324-1337) et
ses Continuateurs
Ce sont les
Vies de rois Radoslav, Vladislav et Uroè Ier le Grand
Vie du roi Dragutin
Vie de la reine Hélène (vers 1250-†1314)
75 V. J. Djuriç, "Najstariji àivopis isposnice pustinoàitexa Petra Korièkog" (La
peinture murale la plus ancienne de l’ermitage de l’anachorète Pierre de Korièa), ZRVI 5 (1958), 173200.
76 Danilo II, Arhiepiskop Danilo i drugi, §ivoti kraljeva i arhiepiskopa srpskih. Napisao arh. Danilo
(Archevêque Danilo et les autres. Vies des rois et archevêques serbes) éd. Dj. Daniéiç, BelgradeZagreb, 1866 ; (= réimpression Londres, 1972, Introduction Dj. Trifunoviç) ; Arhiepiskop Danilo II,
Arhiepiskop Danilo, §ivoti kraljeva i arhiepiskopa srpskih (Vies des rois et archevêques serbes),
introd. N. Radojéiç (p. V-XXIX), trad. L. Mirkoviç, Belgrade, 1935 ; Danilovi nastavljaéi, Danilov
uéenik, drugi nastavljaéi Danilovog zbornika (Les continuateurs de Danilo II. Le disciple de Danilo,
les autres continuateurs du recueil de Danilo II), (trad. serbe avec une introduction de G. Mc Daniel),
Belgrade, 1989, p. 9-24.
77 Sur les manuscrits des "Vies des rois et archevêques serbes" : Danilo Drugi, §ivoti kraljeva i
arhiepiskopa srpskih - sluùbe (Les Vies des rois et archevêques serbes - les offices), Belgrade, 1988,
p. 268-269. Sur les Vies des rois… (rédigées de 1313-14 à 1345, 1376 pour les patriarches), intitulées
"La vie, l’existence et l’histoire des actions agréables à Dieu des très pieux rois des pays de Serbie et
de la Côte (Jit&e i jizny <i> povhesti bogoougwdni dhani Xristol&obivyfxy kraly srybskyfi i
pomorskyfi zemli)", voir I.-R. Mircea, "Les vies des rois et archevêques serbes" et leur circulation en
Moldavie. Une copie inconnue de 1567", Revue des Etudes Sud-Est Européennes, 4 (1966), p. 393412.
78 Le troisième auteur est un anonyme qui n’aurait écrit que les trois Vitae très brèves, placées à la fin
du recueil, celles des trois premiers patriarches de Serbie.
79 Cf. Arhiepiskop Danilo, §ivoti kraljeva i arhiepiskopa srpskih od arhiepiskopa Danila II, cit., p.
XXI-XXII.
80 Cf. Lj. Stojanoviç, "§itija kraljeva i arhiepiskopa srpskih od arhiepiskopa Danila i drugih", Glas
SKA, 106 (1928), p. 97-112.
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Vie du roi Milutin
Vie du roi Stefan Uroè III Deéanski
La biographie tronquée du roi Stefan Duèan
ainsi que les vies des archevêques :
Vie de l'archevêque Arsène Ier
Vie de l'archevêque Joannice
Vie l'archevêque Eusthate
Vie de l'archevêque Danilo II
Vies des patriarches Joannice Ier, Sava et Jefrem
Dans la première moitié du XIVe siècle, l'apogée du Moyen Age serbe se définit
dans le domaine littéraire par la systématisation des hagiographies des rois et archevêques
dans l'œuvre de l'archevêque Danilo II et de ses continuateurs.
Les Vies des rois, dans le Recueil de Danilo II (vers 1324-1337)81, ne peuvent
cependant pas être toutes classées dans la catégorie des écrits hagiographiques, surtout en
ce qui concerne les premiers rois dont il raconte la vie (Radoslav (1228-1234), Vladislav
(1234-1243), Uroè Ier (1243-1276). Celles de la reine Hélène et du roi Milutin (1282-1321)
se rapprochent par contre bien davantage du genre hagiographique, surtout la fin qui décrit
le trépas du roi mort en odeur de sainteté. Milutin fut en fait le premier roi dûment
canonisé82, après le fondateur de la dynastie. Mais les autres biographies royales sont
également conçues dans une perspective de sainteté83. Au bout d'un siècle de tradition
hagiographique84 élaborée à partir du culte de Saint Siméon, l'optique de l'historiographie
dynastique avait toute raison de voir, dans un cadre hagiographique, l'affirmation de la
continuité charismatique de la royauté. Dans la perspective de l'archevêque Danilo II, la
sainteté est non seulement la vertu suprême, la confirmation du charisme royal, mais aussi
une condition de la légitimité dynastique.
Les continuateurs anonymes de Danilo II écrivent la Vie de Stefan Deéanski
(1321-1331)85, la biographie tronquée du roi (et, depuis 1345, empereur) Duèan (133181 C’est par les soins de ce remarquable prélat placé à la tête de l’Eglise de Serbie, qu’apparaît également la représentation picturale de la Sainte lignée, dont des parallèles se trouvent dans l’art plastique
en Occident : S. Radojéiç, Portreti srpskih vladara u srednjem veku (Les portraits des souverains
serbes au Moyen Age), Skoplje, 1934, p. 38-43. V. Djuriç, "Loza Nemanjiça u starom srpskom
slikarstvu" (La Lignée des Nemanjiç dans l’ancienne peinture serbe), Peristil 21 (1978), p. 53-55.
82 Pour le culte du roi Milutin, instauré suite à l’élévation moins de deux ans après sa mort, donc en
1324, les hagiographies et acolouthies (reliques inaltérées, dégageant un bon parfum et ayant pouvoir
de guérison), le transfert de ses reliques (vers 1460) à Sofia, son culte et ses reliques en Bulgarie
(aujourd’hui dans l’église de Sainte Kyriakie à Sofia), son culte en Russie et en Serbie (à Kosovo), et
ses portraits en donateur et l’iconographie de Milutin en Serbie, à Rome et à Bari, voir : Pavloviç,
Kultovi lica kod Srba, cit., p. 91-97.
83 Voir à ce sujet A. Jevtić, " Eklisijologija arhiepiskopa Danila II (osnovni aspekti) "
(" L’ecclésiologie de l’archevêque Danilo II (aspects principaux) ") - résumé français, p. 115-116, in
Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba (L’archevêque Danilo II et son époque), Belgrade, 1991, p 105116.
84 D. Bogdanoviç, "L’évolution des genres dans la littérature serbe du XIIIe siècle", in Mélanges Ivan
Dujéev, Byzance et les Slaves. Etudes de civilisation, Paris [1979], p. 49-58.
85 Pour le culte, instauré suite à l’élévation 7 ans après sa mort (1321), en 1328 (ou au plus tard vers
1339-43), les hagiographies et acolouthies (reliques inaltérés, dégageant une odeur de sainteté et
ayant pouvoir thaumaturgique), son culte et ses reliques, sa fête (moyenne, de premier ordre) adjointe
à celle de St. Martin de Tours, ses portraits en donateur et son iconographie, les églises consacrées à
Stefan en Serbie et enfin sur son culte en Russie, parmi les Albanais et les catholiques à Kosovo, ainsi
que sur une procédure de canonisation à Rome de Stefan Deéanski, voir Pavloviç, Kultovi lica kod
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1355), ainsi que les hagiographies de cinq archevêques, dont celle de Danilo II lui-même.
Quelle qu'ait pu être l'intention initiale de son premier auteur et l'histoire de la formation du
Recueil qui porte le nom de son seul auteur connu, ce volumineux codex dynastique est
l'ouvrage hagio-biographique et historiographique le plus complet du Moyen Age serbe.
Au-delà des différences notables que l'on observe dans le style de ses auteurs respectifs, il
porte l'empreinte d'une continuité de méthode et d'esprit. L'idée maîtresse en est la
symphonie des deux pouvoirs, sublimée dans la sainteté de ses meilleurs rois et
archevêques, sarments de la Sainte Souche, celle des saints Siméon et Sava, dont la
continuité providentielle est incarnée par le charisme de la Sainte lignée némanide.
Les copies le plus anciennes de cet ouvrage majeur de Danilo II appartiennent à la
deuxième partie du XVe et du début du XVIe siècle. Un petit nombre de copies contient le
texte intégral de l'ouvrage, alors qu'un assez grand nombre de ms contient les différentes
vies issues du recueil original86.
La plus ancienne copie connue à ce jour de l'ouvrage intégral est celle qui avait été
faite en 1553 au monastère de Mileèeva, pour être très peu de temps après acheminée à
Chilandar. Ce ms a fait l'objet de plusieurs copies antérieures, dont une faite en 1763 pour
le compte de l'historien Jovan Rajiç (BPB, N° 45) ; une autre copie intégrale est faite en
1780 (BPB, 51).
Deux copies faites en Moldavie contiennent le texte intégral hormis la Vie de
Danilo II, lui même. L'un de ces ms est daté du milieu du XVIe siècle (Bibliothèque
Nationale de Varsovie, aks. 10780). Une copie (IX A6, cod. C [£]), Bibliothèque Nationale
de Prague, avait été faite pour le compte de Schaffarik. Le deuxième ms, datée de 1567, est
conservée dans le monastère de Suéevica en Roumanie.
Les autres ms contiennent une ou plusieurs biographies issues du recueil de Danilo
II. Le plus ancien, contenant les vies du roi Dragutin et la vie de la reine Hélène, est daté de
la fin du XVe siècle. Conservé jusqu'alors à la BN de Belgrade (cod. 378 [21]) il fut perdu
lors du bombardement allemand de 1941. Stojanoviç a démontré qu'il s'agissait d'une
version plus ancienne que celle qui avait servi à l'édition de Daniéiç. Accompagnée de
celles de Milutin et d'Hélène, cette version ancienne de la Vie de Dragutin fait aussi partie
d'un recueil copié au milieu du XVIIe siècle, conservé dans la Bibliothèque Nationale de
Sofia (cod. 267 [544]). Une version plus tardive de la Vie de Dragutin, avec la vie de la
reine Hélène, ainsi qu'avec une version abrégée de l'introduction de l'auteur, datée de 1526,
est conservée dans la Bibliothèque Saltikov-£éedrin (cod. Gilf. 55) à Petrograd. La Vie de
la reine Hélène est incluse également dans le Recueil du hiéromoine Oreste, daté du 1536
(Hil. 482). Les Vies des archevêques sont incluses dans un recueil de la Bibliothèque
Nationale et Universitaire de Zagreb (cod. R4186). Il s'agit là du ms dit "de Milojeviç",
comprenant en outre des parties du Typikon de Studenica, et qui avait longtemps été
considéré comme égaré.
L'office de l'archevêque Arsène Ier est conservé en 17 copies, et ce nombre n'est
sans doute pas définitif. La version longue est connue grâce à l'édition de Sinesije
§ivanoviç (Rimnik, 1761), faite d'après une copie (perdue depuis) réalisée dans le
monastère de Rakovac en 1714, alors que la version brève est conservée dans les ménées.
Les deux versions sont attribuées à Danilo II ; la version brève a été rédigée afin d'être
incluse dans l'office aux saints fêtés le 28 octobre. C'est du moins ce qui ressort de la forme
Srba, cit., p. 99-107, bibliographie.
86 Sur l’histoire de ces textes, voir G. McDaniel, "Prilozi za istoriju "§ivota kraxeva i
arhiepiskopa srpskih" od Danila II" (Contributions pour l’histoire des "Vies des rois et
archevêques serbes" par Danilo II), Prilozi KJIF XLVI (1980 [1984]), p. 42-52.
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particulière de l'office telle qu'elle se présente dans le ms (N° 27) de la Bibliothèque du
Patriarcat de Belgrade, daté de 1623. Les stichères de l'office d'Arsenije y sont mêlés à ceux
des autres saints fêtés le même jour.
Une copie (XVIe s.) de la version brève a été publiée par Ljubica £tavljaninDjordjeviç, dans Arheografski prilozi I (1979), p. 109-115, une Vita synaxaire du saint
correspondant en faisant partie.
L'office de l'archevêque Eusthate, est aujourd'hui conservé dans seulement deux
copies, dont celle de la Bibliothèque Nationale de Belgrade (code : Rs 18), orthographe
slavo-serbe. Absent de l'édition de §ivanoviç (de 1761), rédigé avec une orthographe slavorusse, cet office est inclu dans l'édition complétée de Srbljak de 1861, faite par Mihailo le
métropolite de Belgrade. Les différences entre les deux variantes sont peu importantes, ce
qui est en principe l'indice d'une faible diffusion de ce texte.
Une dernière édition de Sbrljak a été faite en 1986 par l'évêque Paul, futur
patriarche de Serbie.
TEXTES HAGIOGRAPHIQUES, THEOLOGIQUES ET LITURGIQUES :
Les continuateurs anonymes de Danilo II (1337-1340 & après 1475)
Les plus anciens ms des Continuateurs anonymes datent de la fin du XVe et de la
première partie du XVIe siècle. Les trois plus anciens de ces ms sont ceux mêmes qui
contiennent l'ensemble du recueil des Vies des rois et archevêques dont l'histoire de texte
est rappelée plus haut.
KYR SILUAN, LES EPITRES
Siluan, un auteur de la deuxième moitié du XIVe siècle dont on connaît très peu
d'éléments, était ecclésiastique et moine athonite, proche du starec Isaija, ainsi que de
l'hésychaste Romil, personnalités bien connues par ailleurs. Ayant concentré son attention
sur cet auteur, Dimitrije Bogdanoviç, situe l'époque de la rédaction de ses épîtres entre 1363
et 1371. Il avance l'hypothèse qu'elles auraient pu être rédigées dans la Zéta, cette
principauté maritime qui servait de refuge aux nombreux Athonites fuyants à cette époque
devant la conquête ottomane. Sa correspondance s'adresse à quelqu'un qui était
vraisemblablement resté au Mont Athos, hypothèse confortée par le fait que les deux seuls
personnages qui ont pu être identifiés, Isaija et Romil, étaient à cette époque sur la Sainte
Montagne. Quant à l'identité du correspondant de Siluan, sur la base d'un passage où Siluan
l'invite à observer l'enseignement de Romil, Bogdanoviç tire l'hypothèse qu'il s'agirait de
Grégoire le Sinaïte le Jeune87, dont on sait qu'il fut le disciple de Romil depuis leur séjour à
Parorie. Ce Grégoire est l'auteur d'une vie de Romil, écrite vers 1376-77, incluant
l'enseignement de son maître spirituel.
Peu connus et insuffisamment étudiés, les écrits de Siluan, bien qu'ils soient peu
nombreux et de faible étendue, offrent néanmoins un intérêt particulier. Cet intérêt réside
aussi bien dans leur forme que dans leur contenu. Les textes épistolaires qui nous sont
parvenus sont à ce point rares, qu'ils méritent une attention particulière. Surtout lorsque leur
contenu est essentiellement théologique. Les épîtres de Siluan présentent en ce sens un cas
pratiquement unique. Ces écrits épistolaires sont attribués à Siluan, sans que l'on puisse
affirmer avec certitude qu'il s'agit du même auteur que celui des versets de synaxaires de
87 D. Bogdanoviç, £est pisaca XIV veka (Six écrivains du XIVe siècle), Belgrade 1986, p. 31-32.
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Siméon et de Sava.
Les écrits épistolaires de valeur littéraire, pour ce que nous en connaissons, ne sont
pas antérieurs au XVe siècle. Il s'agit notamment de la "Lettre d'amour" (Slovo xubve), du
despote Stefan Lazareviç, ainsi que des lettres de Nikon et d'Hélène Balèiç du Recueil de
Gorica. Dans les deux cas il s'agit de textes d'une grande valeur littéraire, surtout pour le
texte du despote Stefan, ainsi que d'une teneur plus théologique que personnelle, avec un
important niveau d'abstraction. Les écrits hagiographiques du XIIIe siècle, notamment ceux
de Domentijan et de Teodosije, ainsi que de Danilo II (XIVe s.), incluent des passages et
des extraits d'une intense rhétorique émotionnelle, mais ne présentent pas une forme
d'épître à proprement parler.
Les épîtres de Siluan situent au milieu du XIVe siècle notre connaissance de lettres
littéraires, théologiques et psychologiques à la fois. Il s'agit d'une correspondance
spirituelle, mais qui comporte une omniprésente charge émotionnelle. Les lettres expriment
le souhait d'une contemplation directe et permanente du prochain, placé sur un niveau
spirituel, puisqu'il est question de contemplation de l'âme.
Récemment découvertes88, ces 9 lettres sont néanmoins écrites par un directeur ou
plutôt un père spirituel, adressées à son disciple, sans que son nom soit cité, alors qu'une
fois il le désigne comme "parrain", dans la quatrième épître. Pas d'autres noms dans le
texte, à l'exception toutefois d'un certain Marko, un des disciples proches de l'auteur qui se
dit particulièrement attristé par sa mort, ainsi que la mention d'un certain kyr Isaija, père
spirituel de Siluan. Il pourrait s'agir du contemporain bien connu starec Isaija, dont la vie a
fourni un sujet hagiographique.
L'auteur ne cache nullement son attente impatiente d'une réponse écrite de son
correspondant. Il le sermonne même en traitant la paresse épistolaire de manque d'amour du
prochain. Le but de l'épître est de maintenir un contact spirituel afin de connaître l'attitude
et la disposition de son correspondant envers Dieu, ainsi qu'envers le Monde d'ici-bas.
Imprégnée d'un raisonnement d'orientation eschatologique et éthique, la première lettre est
une sorte d'introduction aux suivantes.
La septième lettre exprime la tristesse de l'auteur qui déplore le manque de foi de
son correspondant qui lui avait fait part de son scepticisme à l'égard des espoirs
eschatologiques à propos de la mort de Marko. L'interlocuteur sceptique est sermonné et
invité à plus de courage et, en attendant une rencontre proche, une recommandation de
suivre les préceptes édifiants d'un certain Romyle.
La huitième lettre est empreinte de la crainte que les propos, s'ils ne sont pas suivis
d'actes, puissent avoir plus de mauvais que de bons effets. La mort est délivrance, alors que
le réconfort réside dans la connaissance de la vérité. Son intelligence n'est pas apte à guider
les autres vers le salut, car il est lui-même entaché de passions.
Ces lettres sont composées selon les normes de l'art épistolaire byzantin, moins
dans leur forme que dans leur esprit. Ceci s'exprime par la présence des formules de base de
la "lettre amicale" (filikh epistolh), qui révèlent l'idée d'union spirituelle (intellectuelle et
émotionnelle) des correspondants à travers le média épistolaire. Les lettres sont
comparables à la bouche, l'homme s'exprime par la parole, laquelle porte l'empreinte de sa
personnalité, d'où l'idée de l'épître comme miroir de l'âme, alors qu'une lettre prend l'effet
d'une présence virtuelle. Expression d'une affection spirituelle, en signe de volontés et
88 Le Recueil de Savina, dont elles font partie, est du genre de ces nombreux mélanges de textes
hésychastes qui servaient de vecteur de transmission de textes anachorétiques en Serbie, généralement
depuis le Mont Athos, cf. D. Bogdanoviç, £est pisaca XIV veka (Six écrivains du XIVe siècle),
Belgrade 1986, p. 18-19.
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désirs convergents, l'épître assure une présence et un dialogue durables avec les êtres bienaimés (Epître, IV). Un haut niveau d'abstraction, de dé-concrétisation et de généralisation
est l'un des éléments stylistiques majeurs qui rapprochent ces lettres du genre épistolaire
byzantin, mais sans que l'on y trouve de longues formules de politesse et autres métaphores
rhétoriques, sans même les très nombreuses citations scripturaires qui étaient alors de règle.
Les généralisations s'expriment par l'édification théologique, des considérations communes
à tout le monachisme orthodoxe. L'événement qui est à l'origine du raisonnement n'est
jamais explicitement indiqué, on ne peut que le deviner. La dé-concrétisation est telle qu'on
est en droit de s'interroger sur la réalité d'une correspondance écrite en pensant à un
exercice de style de type sophistique si prisé à l'époque de l'antiquité tardive. Il s'agit sans
doute plutôt d'une correspondance qui tout en étant réellement échangée, comme cela se
faisait chez les Byzantins, devait servir aussi ultérieurement à une diffusion plus large. Cela
expliquerait l'absence de nom du correspondant, remplacé par une formule impersonnelle :
"à ceux qui nous affectionnent (emplacement vide pour le nom), nous envoyons salutations
et respects" (épître V).
Quoi qu'il en soit, les neuf lettres de Siluan représentent un cas limite et très
accompli de l'art épistolaire théologique en vogue à Byzance et très rarement représenté
dans le patrimoine manuscrit en Serbie.
Connues dans un seul ms (recueil ms du monastère Savina, N° 22), composé de
292 ff° (21 x 13 cm), daté selon l'étude paléographique et l'examen des filigranes de 1418.
Les versets du synaxaire de Saint Sava
La copie la plus complète est celle du Recueil de Pljevlja (N° 73 du monastère de
laSainte Trinité de Pljevlja), daté du dernier quart du XIVe siècle
Les versets du synaxaire de Saint Siméon
Dans le ménée de février, daté du début du XVIe siècle (SANU, N° 282), dans un
Srbljak de 1525 (NBS, 18), dans un synaxaire en vers du dernier quart du XVIe siècle (Peç,
30), une copie plus ancienne (fin XIVe-début XVe s.), Musée des arts plastiques (N° 610),
comprend ces vers, mais dans une forme corrompue.
LA VIE DU STAREC ISAIJA (ISAÏE)
Œuvre d'un hagiorite anonyme de la fin du XIVe siècle, ce récit hagiographique
est un ouvrage important, non tant par son étendue ni même par sa valeur littéraire et
documentaire, que par l'intérêt qu'offre le personnage même dont il raconte la vie89. Le
starec (= gérôn) Isaïe, désigné aussi comme Isaïe de Serrès, est né vers 1300 dans la région
de Métochie, dans la province de Lim. Vers 1330 il part pour le Mont-Athos, devient moine
à Chilandar, puis higoumène du monastère athonite russe ; Saint-Pantéléimon, en 1349.
Entre 1353 et 1363, il effectue plusieurs voyages en Serbie ; en 1366, il se rend à la cour du
despote Ugljeèa à Serrès, puis séjourne quelque temps à Chilandar. Il joue un rôle éminent
dans la réconciliation entre l'Eglise de Serbie et celle de Constantinople en 137590. Mais sa
89 Dj. Trifunoviç, Pisac i prevodilac Inok Isaija (Auteur et traducteur, le moine Isaïe), Kruèevac,
1980 ; voir aussi la nouvelle traduction " Zitije i pohvala starca Isaije Hilandarca " [La Vie et la
louange du starec Isaïe de Chilandar], Vidoslov 14 (2002), p. 18-24. V. Moèin - M. Purkoviç,
Hilandarski igumani srednjeg veka (Les higoumènes de Chilandar au Moyen Age), Skoplje, 1940 ;
Dj. Sp. Radojiéiç, "Stihovi o inoku Isaiji" (Les vers sur le moine Isaïe), Letopis MS 387/4 (1961), p.
361-365.
90 D. Bogdanoviç, "Izmirenje srpske i vizantijske Crkve" (Réconciliation des Eglises serbe et
byzantine), in Le prince Lazar - O knezu Lazaru, Belgrade, 1975, p. 81-91 ; V. Moèin, "Sv. patrijarh
Kalist i srpska Crkva" (Le Saint patriarche Calixte et l’Eglise de Serbie), Glasnik SPC 27/9 (1946), p.
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notoriété vient principalement du fait de sa traduction de Pseudo-Denys l'Aréopagite91.
C'est au Mont-Athos qu'il traduisit en 1371 les écrits de Pseudo-Denys, "La hiérarchie
céleste", "La hiérarchie ecclésiastique", "La théologie mystique", et "Les noms de Dieu",
œuvres sur lesquelles repose une grande partie de la théologie orthodoxe après le VIe
siècle. Conservée dans une seule copie manuscrite, la Vie de l'abbé Isaija92, est l'œuvre d'un
contemporain anonyme, vraisemblablement l'un des disciples de cet ecclésiastique. Cette
copie représente une version incomplète de la Vie du saint supposé, d'après la composition
du recueil et la place que la Vie d'Isaija y occupe, car on ne sait pas si la canonisation
d'Isaija a été menée à son terme. Cette vie aurait pu être composée précisément en vue de la
canonisation de ce moine bien connu des autres sources et mort au Mont-Athos, sans doute
peu après 1375.
Le texte hagiographique de cet anonyme athonite existe en un seul ms (Chilandar,
N° 463). Il fait partie d'un recueil de 97 ff° (20 x 14,5cm), la Vie du starec Isaija
commençant au f° 90, la fin étant perdue. Les filigranes de ce recueil ont pu être datés
environ de 143493.
LE CYCLE DU MARTYROLOGE DU PRINCE LAZAR
La profusion de textes littéraires de genres divers, ainsi que celle de notices que
l'on découvre encore dans des codices médiévaux94, témoignent avec éloquence de
l'ampleur et de la rapidité95 avec laquelle le culte du Saint prince Lazar, canonisé en
1390/91, au même concile sans doute où fut élu le patriarche Danilo III, s'est répandu en
Serbie. Ce culte96 avait son centre principal au monastère de Ravanica, fondation pieuse du
prince, où ses reliques étaient conservées, mais également à Ljubostinja, fondation de sa
veuve, la princesse Milica, où elle prononça ses vœux pour y finir sa vie (1405) comme
moniale (Jevgenija, ou dans le grand habit, Jefrosinija).
La Vie du prince Lazar de type prologue, est probablement le plus ancien de ces
textes dédiés au culte du prince martyr97. D'autres textes hagiographiques vont contribuer à
192-206.
91 V. Moèin, "O periodizaciji rusko-juànoslovenskih veza" (Sur la périodisation des relations
littéraires russo-sudslaves), Slovo, n°11-12 (1962), p. 461-462 ; G. M. Prohorov, "Avtograf starca
Isaije" (L’autographe de starec Isaïe), Ruskaja literatura, 4 (1980), p. 183-185 ; Dj. Trifunoviç,
"Zbornici sa delima Pseudo-Dionisija Areopagita u prevodu inoka Isaije", Cyrillomethodianum, 5
(1981), p. 166-171.
92 Celle du monastère de Chilandar (première moitié du XVe siècle), cf. éd. V. Moèin, "§itie starca
Isaii, igumena Russkago monastira na Afone" (La Vie de starec Isaïe, l’higoumène du monastère
russe au Mont-Athos), Sbornik RAOKJ 3 (1940), p. 125-167.
93 Pour ce recueil, voir D. Bogdanoviç, Katalog çirilskih rukopisa manastira Hilandara I
(Catalogue des manuscrits cyrilliques du monastère de Chilandar), Belgrade 1978, p. 177-178 (N°
463).
94 Dj. Trifunoviç, Najstariji srpski zapisi o Kosovskom boju (Les plus anciennes notices serbes sur la
bataille du Kosovo), Gornji Milanovac, 1985
95 Attestée également dans de nombreux documents diplomatiques contemporains, cf. Mihaljéiç,
Lazar Hrebeljanoviç - istorija, kult, predanje (Lazar Hrebeljanoviç. Histoire, culte, tradition),
Belgrade, 1984, p. 160-163.
96 Pavloviç, Kultovi lica kod Srba, cit., p. 116-126.
97 Dj. Sp. Radojiéiç (éd.), "Pohvala knezu Lazaru sa stihovima" (Eloge du prince Lazar), Istoriski
Åasopis 5 (1955), p. 249, avec 4 fac-similés. Le texte y est daté entre 1390 et 1393. La classification
(synaxaire des mois de mars-août) est de Trifunoviç, qui propose une datation, entre 1390 et 1398 ; ce
texte est fréquemment adjoint à l’office du prince Lazar, cf. Trifunoviç, Spisi o knezu Lazaru, cit., p.
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la diffusion de ce nouveau culte dynastique : ce sont le "Dit (Slovo) du prince Lazar"98 et le
"Dit à la mémoire (Povesno slovo) du prince Lazar" intitulé "Le récit à la mémoire
(Poslhdovanï&o by pamety) du saint et bienheureux prince Lazar qui fut le souverain de tout
le pays serbe", œuvre d'un auteur anonyme, écrite entre 1392 et 1398, au monastère de
Ravanica99. Plusieurs autres textes composés généralement par les anonymes (fort
probablement issus des milieux ecclésiastiques), dont nous ne mentionnons que les écrits
narratifs, vont compléter ce cycle hagio-biographique. C'est un autre "Dit (Slovo) du prince
Lazar"100; un "Eloge du prince Lazar"101; une autre "Vie et règne du prince Lazar"102; puis
un autre texte laudatif, le "Discours d'éloge au saint et nouveau martyr du Christ, Lazar" 103.
Il s'agit là encore d'un texte anonyme de la fin XIVe - début XVe siècle104. L'Epitaphe de la
stèle de Kosovo105 est l'un des rares écrits de genre et de provenance profane. Enfin, c'est
encore un texte du genre laudatif, l'Eloge au prince Lazar par Andonije Rafail Epaktit106,
plus tardif d'une trentaine d'années par rapport aux écrits précédents, qui clôt cet ensemble
thématique intitulé le Cycle littéraire de la bataille de Kosovo.
16-20, 34-36 ; Bogdanoviç, Istorija kljiàevnosti, cit., p. 194-195 ; Id., "Poetika prologa stihovne
redakcije" (La poétique du prologue en vers), in VII Miedzynarodwy Kongres slawistow, Streszezenia
referatów i komunikatów, Varsovie, 1973, p. 834-835.
98 Daté de 1392/93 par Radojiéiç et Trifunoviç, cf. Radojiéiç, "Izbor patrijarha…", cit. ; Trifunoviç,
Spisi o knezu Lazaru, p. 71-72, L’édition se fonde sur un manuscrit du XVIe siècle (cf. V. Çoroviç,
"Siluan i Danilo III, srpski pisci XIV-XV veka" (Siluan et Danilo III, ecrivains serbes du XIVe
siècle), Glas Srpske Kraljevske Akademije (plus loin SKA), 86 (1929), p. 13-103), ce texte est
considéré comme "l’œuvre cultuelle la plus historiciste sur le martyr de Kosovo" : Mihaljéiç, Lazar
Hrebeljanoviç, cit., p. 91.
99 Dj. Sp. Radojiéiç, Antologija stare srpske knjiàevnosti (Anthologie de la littérature serbe
ancienne), Belgrade, 1960, p. 117-118, 328-329 ; Trifunoviç, Spisi o knezu Lazaru, cit., p. 78-112 ;
S. Novakoviç (éd.), "Neèto o knezu Lazaru. Po rukopisu XVII vijeka spremio za ètampu Stojan
Novakoviç" (Sur le prince Lazar. D’après le manuscrit de XVIIe s. édité par Stojan Novakoviç),
Glasnik Srpskog Učenog Društva( Plus loin SND), 21 (1867), p. 157-164 ; Id., Primeri knjiàevnosti i
jezika, cit., p. 287-291.
100 A. Vukomanoviç (éd.), "O knezu Lazaru. Iz rukopisa XVII veka koji je u podpisanoga" (Sur le
prince Lazar, d’après le manuscrit détenu par l’auteur), Glasnik DSS, 10 (1859), p. 108-118 ;
Manuscrit à Chilandar n° 482.
101 Ecrit (1402) par Jefimija (veuve du despote Ugljeèa) le texte, exceptionnel par son contenu, est
brodé avec du fil d’or sur un linceul de soie (66 sur 49cm) qui avait servi à recouvrir les reliques du
prince L. Mirkoviç, Monahinja Jefimija (La moniale Euphémie), Sremski Karlovci, 1922.
102 Ce texte (écrit vers 1402) s’apparente à un genre littéraire proche des Annales et Généalogies.
Faisant partie des "Annales de Peç", cf. "Peçki Letopis", dans Stojanoviç (éd.), Rodoslovi i letopisi,
cit., p. 85-99.
103 L’unique manuscrit de ce texte, auquel manquait la fin, a brûlé dans l’incendie de la Bibliothèque
Nationale de Belgrade (lors du bombardement nazi du 6 Avril 1941).
104 Sur l’attribution incertaine de ce texte (Danilo III), cf. D. Bogdanoviç, "Slovo pohvalno knezu
Lazaru" (Le Discours d’éloge au prince Lazar), Savremenik 37 (1973), p. 265-274 ; Id., Istorija
knjiàevnosti, cit., p. 193 n. 4.
105 Attribuée au despote Stefan Lazareviç (1389-1427), l’analyse stylistique a confirmé cette
attribution : Trifunoviç, Spisi o knezu Lazaru, p. 284-288 ;.B. Bojoviç, "L’épitaphe du despote Stefan
sur la stèle de Kossovo", Messager orthodoxe (numéro spécial), 3 (1987), p. 99-102.
106 Edition d’après un manuscrit, fin XVe-début du XVIe siècle (collection Hiljferding de la
bibliothèque Impériale de Petrograd), cf. Lj. Stojanoviç, "Pohvala knezu Lazaru", Spomenik SKA, 3
(1890), p. 81-90 ; nouvelle édition (critique) avec l’étude fouillée de Dj. Trifunoviç, "Slovo o svetom
knezu Lazaru Andonija Rafaila" (Le Discours sur le prince Lazar d’Andonije Rafail), Zbornik IK, 10
(1976), p. 147-179.
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Le cycle littéraire consacré au prince Lazar Hrebeljanoviç, mort à la bataille de
Kosovo en 1389, constitue un chapitre à part107 dans l'hagio-biographie médiévale serbe. La
relève dynastique de cette deuxième moitié du XIVe siècle, les débuts de la conquête
ottomane et la crise de conscience suscitée par le schisme108 avec l'Eglise de
Constantinople ont marqué cette époque de transition et de bouleversements majeurs en
Serbie et dans les Balkans. Les textes hagio-biographiques, laudatifs et liturgiques de cette
époque sont consécutifs à l'instauration du culte du prince Lazar quelques années à peine
après sa mort sur le champ de bataille. L'idée théologique nouvelle et principale en est le
martyre, lié dans les textes aux Quarante martyrs de Sébaste. Elle est fondamentale car elle
a profondément influencé non seulement le sentiment épique mais aussi l'éthique nationale
serbe.
Le texte de la vie brève du prince Lazar par l'anonyme de Ravanica a été publié
par Stojan Novakoviç d'après un ms (N° 23) de la Bibliothèque Nationale de Belgrade,
perdu avec la totalité des autres livres et manuscrits à la suite du bombardement allemand
de 1941. La traduction en serbe moderne a été faite par Djordje Trifunoviç d'après l'édition
de Novakoviç. Le texte qui se rapproche le plus de cette vie brève est conservé dans un ms
(N° 39) des Archives du monastère de Deéani (éd. Dj. Trifunoviç, O §itiju svetoga
kneza Lazara).
La vie synaxaire d'un autre anonyme de Ravanica a été découverte en 1952 par
Djordje Sp. Radojiéiç dans un ms (N° 425) des Archives de Chilandar109.
L'office du prince Lazar dû à l'Anonyme de Ravanica était inclu dans un recueil
qui était conservé dans la BN de Belgrade (N° 556)110.
Un autre office dédié au prince Lazar est également l'œuvre d'un anonyme de
Ravanica. Ce texte liturgique est conservé dans plusieurs dizaines de copies dont il n'existe
pas encore une histoire de texte fiable111.
L'écrit sur le "bienheureux prince Lazar" est un extrait des Vies et œuvres des rois
et tsars serbes, datées entre 1402 et 1405, et connues par une seule copie trouvée à Peç,
d'où leur nom de "copie de Peç". Giljferding a été le premier à signaler cet ouvrage dont il
avait publié un extrait. Ce ms se trouve actuellement dans la Bibliothèque Publique de
Petrograd.
Le discours sur l'amour spirituel du despote Stefan Lazareviç faisait partie d'un ms
dont les filigranes indiquent la première moitié du XVe siècle. Le premier éditeur de ce
texte, Djura Daniéiç, était convaincu qu'il s'agissait d'un autographe du despote Stefan.
Stojan Novakoviç avait émis des doutes à ce sujet tout en émettant l'hypothèse qu'il avait
été rédigé par un proche du despote et sous son hégide. Le texte aurait donc été rédigé à
107 Dj. Trifunoviç, Srpski srednjovekovni spisi o knezu Lazaru i kosovskom boju (Les écrits
médiévaux serbes sur le prince Lazar et la bataille du Kosovo), Kruèevac, 1968.
108 L’expression, consacrée par l’historiographie, mérite une précision : les hiérarchies
ecclésiastiques constantinopalitaine et serbe n’étaient plus en communion. La décision de l’Eglise de
Constantinople est cependant d’ordre disciplinaire, et répond à une décision administrative, et non
dogmatique ou cultuelle, du roi Dušan..
109 Traduction par Dj. Trifunoviç, "Proloèko àitije kneza Lazara" (La Vita synaxaire du prince
Lazar), Delo IV/3 (1957), p. 586-589.
110 Sur le ms, voir Lj. Stojanoviç, in Katalog Narodne Biblioteke u Beogradu (Catalogue de la
Bibliothèque Nationale de Belgrade), Belgrade 1903 ; Edition : A. Vukomanoviç, "O knezu Lazaru",
Glasnik DSS XI (1859), p. 108-118.
111 Edition : Dj. Trifunoviç, Irena £padijer, "Sluàba svetom knezu Lazaru" (L’office du Saint
prince Lazar), in Le Saint prince Lazar, Belgrade 1989, p. 193-221 ; la traduction faite par
D. Bgdanoviç, a été publiée dans Srbxak II, Belgrade 1970, p. 143-199.
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Belgrade avant 1427. Il fait partie de ceux qui ont péri lors de l'incendie provoqué par les
bombes incendiaires allemandes en 1941.
L'inscription de la stèle du Kosovo, écrite et érigée par le despote Stefan Lazareviç
au début du XVe siècle, est un texte au sujet duquel Schaffarik nous a donné les premières
informations. La copie de ce texte était insérée dans un recueil manuscrit de la Bibliothèque
de Karlovac, aujourd'hui conservé dans la BP de Belgrade (N° 167). L'étude de
Dj. Sp. Radojiéiç a permis de dater cette unique copie connue à ce jour des années 15731588.
L'ouvrage d'Antonije Rafail Epaktit est inclu dans un recueil qui aurait été
composé par cet auteur original. La datation de ce recueil situe sa rédaction à la fin du XVe
ou au début du XVIe siècle. La deuxième copie, datée de 1642/43, est conservée dans le
monastère de Chilandar (N° 509). Une autre copie, conservée dans un recueil de la BP de
Belgrade (N° 51) est datée de 1780. La quatrième copie du texte d'Epaktit, faite dans la
deuxième moitié du XIXe siècle fait partie du fonds d'Archives de l'Académie Jougoslave
des sciences à Zagreb.
XIVè-XVè SIECLES : SPIRITUALISATION ET SUBLIMATION DES FUGURES
HISTORIQUES
Une littérature au service de la mémoire liturgique
Danilo III, patriarche (1390/1-1399)
Avec la mort de l'empereur Uroè Ier, en décembre 1371, s'éteint en Serbie la
dynastie némanide. L'émiettement de ce qui avait été l'empire de Duèan, qui commence
bientôt après sa mort (1355), et le danger ottoman devenu imminent, après la défaite des
dynastes serbes à la Marica (1371), firent apparaître la nécessité impérieuse d'une plus
grande cohérence de l'Etat et d'une autre source de légitimité, celle des Némanides, intrinsèque à l'Etat serbe durant plus de deux siècles, s'étant tarie. La cohésion de l'Etat, dont
la reconstitution fut patiemment menée par le prince Lazar112, aurait pu être retrouvée,
d'autant plus que ce grand seigneur avait pour lui l'appui indispensable de l'Eglise, si la
catastrophe de Kosovo (1389) n'avait pas remis en cause l'acquis, encore fragile, que
devaient préserver la veuve et le très jeune fils du prince Lazar, Stefan Lazareviç (13891427). Pour consolider cet acquis, limité pour l'essentiel aux parties centrales et
septentrionales de la Serbie, il fallait une nouvelle légitimité dynastique, fondée
traditionnellement sur la sainteté, preuve du charisme du souverain et même de ses
héritiers. Lazar Hrebeljanoviç suivait l'exemple des Némanides dans ses relations avec
l'Eglise : il avait fait définitivement lever l'anathème de Constantinople sur la hiérarchie
serbe113, qui pesait, depuis Duèan, sur les consciences du monachisme serbe très influent, et
d'inspiration athonite pour une grande part. Et de surcroît, Lazar, que les témoignages
dépeignent comme un prince très dévot, est mort en héros, ou plutôt en martyr, décapité sur
l'ordre du nouveau sultan Bâyezîd pour venger Murâd, le sultan mort sur le champ de
bataille, au cours de l'affrontement très sanglant entre les deux armées. Le caractère épique
et sacré de l'événement qui a laissé une empreinte profonde sur la conscience collective tout
au long des siècles, avait fortement marqué les contemporains en Serbie, mais aussi à
112 Sur le prince Lazar, cf. Le prince Lazar - O knezu Lazaru (actes du symposium de Kruèevac
1971), Belgrade 1975; R. Mihaljéiç, Lazar Hrebeljanoviç - istorija, kult, predanje, Belgrade 1984.
113 Confirmé au Concile d'Etat de Peç en 1374-75; D. Bogdanoviç, "Izmireqe srpske i
vizantiske Crkve", in Le prince Lazar, p. 89-90.
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l'étranger114; des textes laïques, mais surtout ecclésiastiques, sont là pour en témoigner115.
Le patriarche de Serbie Danilo III (1390/1 - 1399/1440)116, lui aussi, est une figure
littéraire importante, à la tête de l'Eglise serbe en cette difficile fin du XIVe siècle. La
pression ottomane est alors de plus en plus forte sur la Serbie. De naissance noble — lui et
son père, le moine Dorotej, ont été les fondateurs du monastère de Drenéa en 1382 — il eut
un rôle primordial dans l'instauration du culte du prince Lazar. On lui attribue plusieurs
textes liturgiques antérieurs à ceux qu'il a élaborés pour les besoins du culte de martyre du
prince. Ce sont les Vitae du type "prologue" de Saint Sava et de Saint Siméon ainsi que
l'acolouthie, avec prologue, du Saint roi Milutin. Cet office est consacré en même temps au
roi Dragutin, ce qui le rapproche de la conception du double culte instauré par Teodosije
pour Sava et Siméon. L'idée-force de ces textes attribués à Danilo III est celle de la Sainte
lignée, dont la sainteté découle de sa sainte souche, les deux premiers saints de la lignée,
Siméon et Sava117. C'est l'idée qui se trouve à l'origine du culte du prince Lazar qui, tout en
n'étant pas un Nemanjiç, s'apparente spirituellement à la Sainte Lignée, justement par sa
sainteté. Le prince acquiert ainsi une légitimité "spirituelle", dans le prolongement de celle
des Némanides118.
Le patriarche Danilo III119 a naturellement rempli un rôle important dans
l'instauration du culte et de la canonisation du prince-martyr Lazar120. Composés en 13911392, à l'occasion de la translation des reliques du prince Lazar depuis le Kosovo jusqu'à sa
fondation, le monastère de Ravanica, les textes attribués à Danilo ont en commun une
interprétation eschatologique de la mort du prince. C'est l'interprétation traditionnelle des
martyrologes, victoire à travers le martyre, triomphe du "royaume des cieux" sur le
"royaume de la terre". Les figures de style sont également celles du répertoire des
martyrologes : la croix, les couronnes, ainsi que tout un choix de tropes-antonomases
(agonistiques) issus de l'hymnographie liturgique consacrée à la gloire des martyrs
paléochrétiens. Empreints d'une symbolique universellement chrétienne, les textes de
Danilo III sont situés dans leur contexte historique. La structure du panégyrique du prince
Lazar est d'un dramatique particulièrement intéressant. Le discours à la mémoire du prince
Lazar est davantage un texte hagiographique que panégyrique. Ce sont les origines, la vie et
surtout le martyre du prince sur le champ de bataille qui y sont exposés. Mise à part une

114 Cf. M. Diniç, "Dukin prevodilac o Boju na Kosovu", Mélanges G. Ostrogorsky II, ZRVI 8/2
(1964), p. 53-68; S. Çirkoviç, "Dimitrije Kidon o kosovskom boju", Zbornik Radova
Vizantoloèkog Instituta (plus loin ZRVI) XIII (1971), p. 215; M. Pantiç, "Le prince Lazar et
la bataille de Kosovo dans la littérature ancienne de Dubrovnik et de la Boka Kotorska", in Le prince
Lazar, p. 337-408.
115 Dj. Trifunoviç, Srpski sredqovekovni spisi o knezu Lazaru i kosovskom boju, Kruèevac
1968.
116 Cf. M. Purkoviç, Srpski patrijarsi sredqeg veka, Düsseldorf 1976, p. 127-134.
117 F. Kämpfer, "Die Nemanjidenideologie und Knez Lazar", in Le prince Lazar, p. 161- 169; Id.,
"Der Kult des heiligen Serbischen Fürsten Lazar", Südost-Forschungen XXXI (1972), p. 81-139;
Id.,"Poyetak kulta kneza Lazara", in Le prince Lazar, p. 265-269.
118 ISN II (D. Bogdanoviç), p. 129.
119 Cf. l'étude de base: Dj. Sp. Radojiéiç, "Izbor patrijarha Danila III i kanonizacija kneza
Lazara", Glasnik SND XXI (1940), p. 1-81.
120 Dimitrije Bogdanoviç définissait les textes du patriarche dans les termes suivants: "Quatre textes
littéraires écrits vraisemblablement par Danilo III ont été créés en fonction de cette canonisation:
L’éloge (slovo poxvalno&e = e^gk∑mion), l'acolouthie, l'hagiographie du type prologue ou synaxaire et
le discours à la mémoire du défunt" (povhsno slovo). Sur le terme Poxvala, voir Trifunoviç,
Azbuénik, p. 274-280.
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idée motrice universelle qui lui est propre, cette histoire dramatique fait penser aux "récits
militaires" russes. Ce texte fait ressortir tout particulièrement l'idée de l'héroïsme du martyr
en tant que témoignage (martª$rion) de la foi en la résurrection du Christ, le triomphe de la
victime et l'option pour la vie éternelle, pour le Royaume des cieux121. Le prince Lazar n'a
pas d'hagiographie développée à proprement parler ; le texte rhétorique de Danilo III
remplit justement cette fonction hagiographique dans le sens du martyrologe, concentré
qu'il est sur le martyre même du saint prince122. Le synaxaire du martyre du prince Lazar
fait partie de l'acolouthie vouée à son culte. Les quatre textes consacrés au prince Lazar
constituent un tout, ils bouclent un cercle qui alimente littérairement le culte du saint
prince. Plusieurs genres y sont représentés : l'acolouthie, l'éloge, le dit (discours) sur la vita,
le synaxaire, mais aussi la lamentation, genre qui va être de plus en plus usité dans une
époque de déclin et de grands bouleversements en Serbie123124.
Grigorije Camblak (début du XVe s.)
Personnage hors pair et quelque peu controversé125, Camblak appartient aux trois
littératures slaves orthodoxes — bulgare, serbe126 et russe, — ainsi que, peut-être aussi, à la
121 L'hésychasme, qui avec son enseignement (J. Meyendorff, Introduction à l’étude de Grégoire
Palamas, Paris 1959) et ses pratiques, avait trouvé un large écho en Serbie, semble avoir exercé une
influence importante sur l'idéologie du cycle littéraire de Kosovo. L'esprit à la fois combatif, militant
pour la foi orthodoxe et mystique transparaît dans la plupart de ces œuvres. C'est par les recueils de
textes d'origine byzantine que la littérature polémique anti-latine et anti-musulmane se répand en
Serbie en cette fin du XIVe et au début du XVe siècle, transmettant une idéologie de résistance face à
l'envahisseur islamique, au nom des valeurs universelles de la civilisation chrétienne orthodoxe. Sur
les textes précurseurs de l’hésychasme du XIVe siècle et l'hésychasme dans les manuscrits de l'école
de Resava (1392-1427), voir D. Bogdanoviç, "Preteée isihazma u srpskim zbornicima XIV
veka", Cyrillomethodianum V (1981), p. 202-207; A. Radoviç, "Sinaiti i qihov znaéaj u ùivotu
Srbije XIV i XV veka" (Les Sinaïtes en Serbie du XIVe et du XVe siècle), in Manastir Ravanica
- Spomenica o èestoj stogodièqici, p. 101-134. M. Laziç, "Isihazam resavskih rukopisa",
Arheografski prilozi 8 (1986), p. 63-105; ISN II (D. Bogdanoviç), p. 132; M. Kaèanin, in
Spisi o Kosovu, p. 9-10.
122 Bogdanoviç, Istorija kqiùevnosti, p. 191-196; ISN II (D. Bogdanoviç), p. 129-130;
D. Stefanoviç, "Stihire u éast srpskih svetitexa u hilandarskim neumskim rukopisima"
(Les hymnes aux saints serbes dans les manuscrits de neumes de Chilandar), in Prouéavaqe
sredqovekovnih juànoslovenskih rukopisa (Etudes des manuscrits médiévaux sud-slaves),
Belgrade 1995, p. 404, 416.
123 ISN II (D. Bogdanoviç), p. 130.
124 D’autres textes, importants, devraient être pris en compte pour toute étude ultérieure, notamment
tous ceux qui concernent l’hésichasme en Serbie et la réception des Sinaïtes. On se réferra pour cela
en premier lieu à A. Radojević, " Sinaiti i njihov značaj u životu Srbije XIV i XV veka " [Les Sinaïtes
en Serbie du XIVè au XVè sècle], in Manastir Ravanica, spomenica o šestoj stogodišnjici [Le
Monastère de Ravanica, la commémoration du sixième centenaire], p. 101-134. Puis à D.
Bogdanović, " Neoplatonizam u isihastičkoj književnosti kod Srba" (Le népolatonisme dans la
littérature hésichaste chez les Serbes), in Studije iz srpske srednjevekovne kniževnosti, Belgrade, 1997,
pp 301-308.
125 E. Turdeanu, "Grégoire Camblak: faux arguments d'une biographie", RES XXII (1946), p. 46-81;
Radojiéiç, Tvorci i dela, p. 175-182; Id., "O Grigoriju Camblaku", Glasnik SAN I (1949), p.
172-175; P. Rusev, "GrigoriÖ Camblak - bolgarskiÖ, serbskiÖ, rumÙnskiÖ i ruskiÖ
pisatel´", Actes du Premier Congrès International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Européennes
VII, Sofia 1971, p. 323-337.
126 Sur l’œuvre littéraire de Camblak en Serbie, cf. D. Petroviç, Kqiàevni rad Gligorija

178

littérature slavo-roumaine127. Né semble-t-il à Tirnovo128, d'une famille importante,
probablement d'origine byzantine, qui avait émigré de Byzance en Bulgarie vers le milieu
du XIVe siècle pour être acueillie dans les milieux proches du tsar Jean Alexandre, il part
d'abord au Mont Athos puis, après 1393, pour Constantinople et ensuite, pour la Moldavie.
De là, il arrive en Serbie pour être nommé higoumène du monastère de Deéani. Après la
mort de son oncle, le métropolite Cyprien de Moscou, il part en Russie pour devenir, en
1414, métropolite de Kiev129.
Homme d'une culture remarquable, cosmopolite et érudit, il a enrichi la littérature
bulgare du panégyrique du patriarche bulgare Euthyme (1375-1393)130, la littérature roumaine du martyrologe de Saint Jean le Nouveau de Belgrade (Cetatea Alba)131 et littérature
russe, du panégyrique de son oncle Cyprien Camblak, métropolite de Moscou132. Ses
œuvres majeures, écrites entre 1402 et 1406133, font partie de la littérature serbe. Ce sont,
en premier lieu, l'hagiographie134 du Saint roi Stefan Deéanski, l'acolouthie135 qui lui est
Camblaka u Srbiji, Priètina 1991.
127 E. Turdeanu, La littérature bulgare du XIVe siècle et sa diffusion dans les pays roumains, Paris
1947, p. 149-155; P. Nasturel, "Une prétendue œuvre de Grégoire Tzamblak: "Le Martyre de saint
Jean le Nouveau"", in Actes du Premier Congrès International des Etudes Balkaniques et Sud-Est
Européennes VII, Sofia 1971, p. 345-351.
128 Tirnovo (actuellement Veliko Tirnovo), capitale du deuxième empire bulgare depuis la fin du
XIIe s. jusqu’en 1393, date de son occupation par les Ottomans. Sur l’Ecole littéraire de Tirnovo, voir
E. Turdeanu, La littérature bulgare du XIVe siècle et sa diffusion dans les pays roumains, Paris 1947,
p. 67sqq.
129 Nasturel, "Une prétendue œuvre…", p. 345 n. 1; Bogdanoviç, Istorija kqiùevnosti, p. 202208; ISN II (D. Bogdanoviç), p. 138-139.
130 Dont il fut le disciple, cf. E. Kaluàniacki, Werke des patriarchen von Bulgarien Euthymius (13751393), Vienne 1901 (Variorum reprints, Londres 1971); Turdeanu, "Grégoire Camblak", p. 46-81;
Rusev, "GrigoriÖ Camblak…", p. 332; Histoire du Christianisme VI (J. Kloczowski), p. 262;
M. I. Muliç, "Jevtimije Trnovski i uloga njegove èkole u stvaranju stila "pletenija sloves" u srpskoj i
ruskoj knjiàevnosti", Zbornik za slavistiku 3 (1972), p. 99-114.
131 L’attribution à Camblak de la Passion de Jean le Nouveau est contestée par Nasturel, "Une
prétendue œuvre…", p. 345-351 n. 4. Les doute sur la paternité de Camblak sur cet ouvrage (ainsi que
sur la Vie de Stefan Deéanski) ont été exprimés par E. P. Naumov; P. Rusev, A. Davidov, GrigoriÖ
Camblak v Rumßniä i v starata rumßnska literatura, Sofia 1966, p. 57 n. 3 ; K. Meéev, Sur la
paternité de la deuxième "Vie d’Etienne Deéanski", Byzantinobulgarica 2 (1966), p. 303-304, doutes
qui ne sont certes pas a prendre à la légère, mais non plus a accepter sans reserve, et qui sont loin de
faire l’unanimité parmi les spécialistes, cf. Actes du Premier Congrès… VII, dans les Discussions, p.
353-358.
132 Turdeanu, La littérature bulgare, p. 154-155.
133 Sur le séjour de Camblak en Serbie (vraisemblablement entre 1402 et 1406 ou 1409), et la
question de son origine (Tirnovo en Bulgarie, issu d’une famille de notables sans qu’on puisse
déterminer son appartenance ethnique, grecque, bulgare, serbe) (selon V. Jagiç, Historija knjiàevnosti
naroda hrvatskoga i srpskoga, Zagreb 1867, p. 189-190). Concernant son oncle Cyprien Camblak
(voir A. S. Orlov, Drevnaä russkaä literatura XI-XVI vv., Moscou-Leningrad 1937, p. 244);
quant à son origine supposé tzintzare (ou valaque) et à son séjour en Moldavie (P. Nasturel, "Une
prétendue œuvre de Grégoire Tzamblak", p. 345-351; Turdeanu, La littérature bulgare, p. 152-153).
Dans la plus ancienne copie de la Vie de Stefan par Camblak (datée vers 1433, Recueil N° 99 des
Archives de Deéani), l’auteur est désigné comme ayant été higoumène du monastère de Deéani, cf.
D. Petroviç, Kqiàevni rad Gligorija Camblaka u Srbiji, Priètina 1991, p. 71-89 n. 21.
134 J. £afarik (éd. ), "%itije Stefana Urowa III - od Grigorija Mniha", Glasnik DSS 11
(1859), p. 35-94. Cet ouvrage se singularise des autres écrits du genre. La Vie de Stefan par Camblak
a été l’hagiographie dynastique la plus lue après la Vie de Saint Sava par Teodosije, ce dont témoigne
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consacrée et, en 1404/5, l'épilogue à la vie de Sainte Parascève, concernant la translation de
ses reliques, de Vidin (Bulgarie) à Belgrade (1398)136.
La portée idéologique de l'hagiographie de Stefan Deéanski par Grigorije
Camblak137 (rédigée vers 1402) est importante. C'était l'analogie cultuelle entre Stefan
Deéanski et le prince Lazar, tous les deux canonisés comme martyrs, qui devait aider à
rétablir la continuité de la légitimité dynastique fortement liée à la Sainte lignée Némanide.
L'œuvre de Camblak138, créée au début du siècle, appartient à une nouvelle époque
historique qui sera celle de la fin de la civilisation médiévale orthodoxe dans les Balkans.
Elle marque en même temps la fin d'une époque littéraire139, celle des hagiographies
royales classiques en Serbie.
La Vie de Stefan Deéanski (1321-1331) par Grégoire Camblak140, moine érudit
d'origine bulgare141, est une hagio-biographie tardive de ce roi canonisé près de soixantedix ans plus tôt. Très différente et parfois en contradiction avec la première Vie de ce roi
saint, elle offre cependant assez peu d'informations historiques par rapport à celle qui avait
le grand nombre de copies conservées en Serbie et dans les autres pays. Sur la tradition manuscrite et
les éditions de la Vie de Stefan, voir Petroviç, Kqiàevni rad, p. 93-97, 179-180.
135 Le texte de l’office a été imprimé à Venise, en 1536/38, par Boàidar Vukoviç dans le
Prazniyki minej (sur Boàidar Vukoviç de Podgorica, voir le Recueil de travaux consacrés
essentiellement à son travail d’imprimeur: Wtamparska i kqiàevna djelatnost Boàidara
Vukoviça Podgoriéanina, Titograd 1986); éd. incomplète avec trad. serbe: Srbxak 2, p. 305349. Cet office avec ceux de Siméon-Nemanja, des archevêques Sava Ier et Arsène Ier, ont été les
premiers textes du Srbljak imprimés à Venise (en 1538). Pour l’attribution de l’office de Stefan
Deéanski (de 1404/5) à Camblak: ("le nom de Camblak figure sur tous les manuscrits que nous avons
consultés"), corroborée par l’analyse interne du texte de l’office; pour les rapports textuels entre la
Vie… et l’Office de Stefan ainsi que sur la Vie synaxaire (abrégée), voir Petroviç, Kqiàevni rad,
p. 73 n. 7, 183-187, 188-196, 197-204. Sur l’office akatist du roi Stefan Deéanski (Ije tyzoimenity
vhnqonwsqy nareceny byfsty moucenice vhnqonwsce Steçane) par Longin le Zographe (XVIe s.,
manuscrit Rs 736 daté de 1537, de la Bibliothèque Nationale de Belgrade), voir Biljana JovanoviçStipéeviç, "Sluàba akatistu Stefana Deéanskog Longina Zografa", Arheografski prilozi
12 (1990), p. 93-127; D. Robinson, "The Development of the Serbian Liturgy in the 13th — 15th
centuries", in Prouéavaqe sredqovekovnih juànoslovenskih rukopisa (Etudes des manuscrits
médiévaux sud-slaves), Belgrade 1995, p. 365-367.
136 Cf. ISN II (D. Bogdanoviç), p. 139; Radojiéiç, Tvorci i dela, p. 180-182; Turdeanu, La
littérature bulgare, p. 153-154; Rusev, "GrigoriÖ Camblak…", p. 331. En dehors des textes sur
Stefan Deéanski, Camblak est aussi l’auteur de de l’office de Sainte Petka (Petroviç, Kqiàevni
rad, p. 197sq.).
137 Trad. serbe : Stare srpske biografije XV i XVII veka (Les biographies serbes anciennes des XVeXVIIe siècles), III, Camblak, Konstantin, Pajsije (traduction L. Mirkoviç, introduction P. Popoviç),
Belgrade, 1936, p. 3-40.
138 Sur la bibliographie des travaux relatifs à Camblak, voir Petroviç, Knjiàevni rad Gligorija
Camblaka u Srbiji (Les travaux de Grégoire Camblak en Serbie), Priètina, 1991, p. 13-32
139 Sur la littérature hagiographique à Byzance, en Serbie et en Bulgarie, cf. Ibid., p. 98-133.
140 J. £afarik (éd.), "§itije Stefana Uroèa III - od Grigorija Mniha" (Vie de Stefan Uroè III de
Grégoire le Moine), Glasnik Društva Srpske Slovesnosti (plus loin DSS) , 11 (1859), p. 35-94. Cet
ouvrage se singularise des autres écrits du genre. La Vie de Stefan par Camblak a été l’hagiographie
dynastique la plus lue après la Vie de Saint Sava par Teodosije, ce dont témoignent le grand nombre
de copies conservées en Serbie et dans d’autres pays. Sur la tradition manuscrite et les éditions de la
Vie de Stefan, voir D. Petroviç, Knjiàevni rad Gligorija Camblaka u Srbiji, cit., p. 93-97, 179-180.
141 Dans la plus ancienne copie de la Vie de Stefan par Camblak (datée vers 1433, Recueil N° 99 des
Archives de Deéani), l’auteur est désigné comme ayant été higoumène du monastère de Deéani, cf.
Petroviç, Knjiàevni rad, cit., p. 71-89 n. 21.
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été composée par le Continuateur anonyme de Danilo II. Composée plus en fonction d'un
culte local que d'un culte dynastique et officiel, l'intérêt de cette Vie vient de ce qu'elle
permet de suivre l'évolution d'un important culte royal dans des conditions nouvelles d'une
époque bien différente de celle qui fut marquée par le règne de la dynastie némanide.
La tradition scripturaire de la Vie de Stefan Deéanski par Camblak est plus riche et
plus prolixe en copies que ce n'est le cas de la plupart des autres ouvrages et auteurs du
Moyen Age serbe. Nous nous contenterons donc de citer les principaux ms de cet ouvrage,
dont surtout les plus anciens.
1) Le plus ancien ms de cette deuxième vie de Stefan Deéanski est inclu dans un
recueil de la première moitié du XVe siècle (filigrane de 1433), appartenant au monastère
de Deéani (N° 99), et comprenant en tout 288 feuillets. Outre la vie (f° 31a-94b) et l'office
consacré à Stefan Deéanski, ce recueil contient les vies et les offices de Saint Georges de
Cappadoce et de Saint Nicolas, ainsi que l'office de Saint Sava par Teodosije;
2) Le ms d'Odessa (Bibliothèque universitaire d'Odessa "Maxime Gorki", code : F
87, N° 8/34), ff°126a-157a, apporté depuis le Mont Athos en Russie en 1517.
3) Le ms de Bucarest (Académie Roumaine des Sciences, N° 306), sur papier,
XVe siècle, est un recueil de textes de 474 ff°, la Vie de Stefan Deéanski est incluse (ff°
218a-258b), en plus de l'office et de la vie synaxaire de Stefan Deéanski. Ce ms avait été
utilisé par Schaffarik pour son édition du texte. Une copie de ce ms avait été faite par A.
Vukomanoviç au milieu du XIXe siècle.
4) Le ms de Rila est une copie faite sur papier en 1479 par Vladislav Gramatik, la
Vie de Stefan Deéanski occupe les ff° 699a-712a (Musée National de Sofia, Rilski
manastir, cod. N° 4/8/61). Il a été publié en édition phototypique, avec une édition critique
du texte et une traduction bulgare142.
5) Le ms de la Laure de la Trinité-St. Serge (actuellement dans la Bibliothèque
d'Etat de Moscou, cod. F 304/Troic-Serg./ N° 686/1847), fait partie d'un recueil contenant
les vies des saints serbes et bulgares. La copie faite par A. I. Gorski en 1836 (actuellement
dans JAZU, cod. II a 88), a servi à l'édition de Kukuljeviç-Sakcinski de 1857, ainsi que
pour l'édition de Schaffarik.
6) Dans un recueil (fin XVe-debut XVIe s.), dit de Grujiç (daté selon Moèin entre
1550 et 1560) ff° 327a-370b, avec quelques feuillets en désordre, contenant une partie de
l'office de Stefan Deéanski (Musée du Patriarcat de l'Eglise Orthodoxe de Serbie,
Collection de Grujiç, N° 91).
7) Dans le recueil de Chilandar (N° 479), avec l'office, la Vie… occupe les ff° 89141a.
8) Dans le recueil de Belgrade (début du XVIe s.), qui était conservé dans la BNB
(N° 378 [21]), avec l'office, détruit lors du bombardement allemand du 6 avril 1941.
9) Même chose que pour le précédent, N° 384 (264). Les variantes par rapport à
l'édition de Schaffarik ont été publiées par St. Novakoviç, Starine JAZU, XVI (1884), p.
108-112.
10) Dans un recueil de Chilandar (N° 486), troisième quart du XVIe siècle. Le
texte de la Vie… est incomplet, comportant notamment une grande lacune au milieu, ainsi
que de fréquentes interventions des trois scribes, y compris les notes en marge du texte.
11) Dans le Recueil de Volokolam (ff° 409a-470b) N° 208 (620), orthographe
russe du XVIe siècle, monastère de Volokolamsk, Russie.
142 Camblak (Grigorije), §itie na Stefan Deéanski ot Grigorii Camblak [Vita de Stefan
Deéanski par Grigorije Camblak] édition et études, Davidov (A.), Danéev (G.), Donéeva-Panaiotova
(N.), Kovaéeva (P.), Genéeva (T.), Sofia 1983.
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12) Dans un autre Recueil de Volokolamsk (ff° 346a-385b) N° 214 (629),
orthographe russe du XVIe siècle, monastère de Volokolamsk.
13) Dans un troisième Recueil de Volokolamsk (ff° 263a-327b) N° 230 (655),
orthographe russe du XVIe siècle, dans la bibliographie ancienne ce ms est daté du XVe
siècle.
Les copies incomplètes et autres extraits ne sont pas pris en compte ici. C'est dans
l'édition publiée à Sofia** (qui donne une liste de ms incomplète), qu'on pourra trouver une
liste de ces copies partielles. Il serait trop long et peu utile de faire état de tous les
remaniements plus ou moins tardifs de la Vie de Stefan Deéanski par Camblak, comme
celui publié en 1643.
1) Recueil comprenant la Vie et l'office, deuxième quart du XVe siècle, Deéani N°
99 (anc. N° 134/315), ff° 2a-30-b (incomplet).
2) Srbljak, fin XVe-milieu XVIe siècle, Chilandar, N° 479, ff° 27a-48b.
3) Ménée pour le mois de novembre, 1551, collection Matica Srpska, Novi Sad,
cod. PP 289, ff° 72a-83a.
4) Ménée pour les mois d'octobre et novembre, 1588, monastère de Cetinje, N° 22.
5) Ménée pour les mois de novembre, XVIe s., Musée du Patriarcat (Belgrade), N°
174.
Dix autres ms datés du XVIe au XVIIe siècle contiennent cet office de Stefan
Deéanski par Camblak.
Le Discours sur la translation des reliques de sainte Parescève
Ce texte de Camblak se trouve souvent intégré dans les nombreuses copies des
ouvrages du patriarche de Bulgarie Euthyme sur sainte Parascève, dont il représente un
prolongement chronologique.
Le plus ancien ms est celui de Zographou au Mont Athos (cod. 103, II r 6), daté du
milieu du XVe siècle, orthographe bulgare. Edition : I. Ivanov, Bßlgarski starini iz
Makedoniä, Sofia 1931, p. 433-436.
Le deuxième ms, daté de 1483, d'orthographe serbe, se trouve actuellement dans le
monastère de Ryla en Bulgarie. Première édition est celle de Kaluànjacki143; une deuxième
est due à I. Ivanov144.
Les autres copies sont du XVIe et du XVIIe siècles.
Les stichères sur la translation des reliques de la sainte Parescève
La seule copie connue de ce texte de Camblak est celle du Ménée de fête de
Boàidar Vukoviç, publié par Dj. Trifunoviç, in Zbornik Vladimira Moèina, Belgrade 1975.
MARKO, EVEQUE DE PEÇ
La Vie du patriarche Jefrem145, anachorète d'origine bulgare à la tête de l'Eglise
143 E. Kaluàniacki, Zur älteren Paraskevalitteratur der Grieachen, Slaven und Rumänen, Vienne,
1899, p. 432-436.
144 I. Ivanov, Bßlgarski starini iz Makedoniä, Sofia 1931, p. 433-436.
145 Ed. Dj. Trifunoviç, "§itije svetog patrijarha Jefrema od episkopa Marka" (La Vie du patriarche
Jefrem par l’évêque Marko), Anali Filoloèkog Fakulteta, 7 (1967), p. 67-74.
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serbe (1375-1379 et 1389-1392), fait partie de ces hagio-biographies des archevêques et
patriarches qui font pendant aux hagio-biographies des rois et autres souverains de Serbie.
Marko (né en 1359/60 dans les environs de Peç), évêque de Peç (1390/92-après 1411), fut
le disciple de Jefrem pendant vingt-trois ans, depuis son entrée dans la vie monacale jusqu'à
la mort du patriarche, le 15 juin 1400. Composé par cet auteur dont on connaît plusieurs
autres textes de moindre importance (dont l'acolouthie de Jefrem)146, cette Vie s'assimile au
genre hagiographique du synaxaire plutôt qu'à une Vie de type développé. C'est en fait une
Vie-synaxaire élargie et en partie versifiée qui a une fonction liturgique et qui s'insère dans
l'office des matines après la sixième ode du canon. On suppose cependant que cette Vie fut
composée initialement en prose avant d'avoir été versifiée pour être incluse dans
l'acolouthie du saint patriarche147. Dépouillée de citations savantes, relativement riche en
informations biographiques et historiques, c'est un texte fort abondant au sujet de
l'expérience spirituelle du saint, composé avec une grande maîtrise et un sens poussé de
l'équilibre entre la forme et le contenu. La narration est concise, claire, sans digressions
alourdissantes et fort cohérente148. Jefrem y est décrit comme un grand prélat, non pas en
tant que gestionnaire des affaires de l'Eglise, mais avant tout comme un saint homme, un
hésychaste, un ascète et un guide spirituel accompli. A la différence du Continuateur
anonyme de Danilo II et d'autres auteurs de la fin du XIVe et de la première moitié du XVe
siècle, qui s'accordent dans la condamnation inconditionnelle de l'œuvre de Duèan, Marko
parle du schisme entre l'Eglise de Constantinople et celle de Serbie (1354-1375) en termes
neutres et posés. Ecrivant onze ans après la bataille de Kosovo, l'évêque Marko parle de la
bataille mémorable en termes moins exaltés que la plupart des autres textes de l'époque,
sans s'écarter cependant de l'interprétation communément admise pour comprendre cet
événement lourd de conséquences avec une causalité fort caractéristique de l'époque. Le
mauvais tournant historique du Kosovo est la conséquence de "nos péchés", alors que
l'issue se trouve dans le repentir et l'expiation, dont le martyre du prince Lazar est un
exemple édifiant.
La Vie du patriarche Jefrem est conservée dans deux ms :
1) Le plus ancien est inclu dans un ménée de fête (février-mars), daté de 13801390, qui était conservé dans le Patriarcat de Peç (évacué du Kosovo en 1995 avec les
autres archives, bibliothèques et pièces de musée). Ce ménée, dit de Danilée (Peç 14),
renferme un ajout rédigé au début du XVe siècle, comprenant la vie et l'office du patriarche
Jefrem. Très proches dans le temps de leur rédaction originelle, ce sont les plus anciennes
copies connues de ces textes.
2) La deuxième copie est beaucoup plus récente puisqu'elle est datée de 1525
(Srbxak Narodne biblioteke Srbije, Rs 18). En dehors de la vie qui tient lieu de
synaxaire accompagnant l'office du patriarche Jefrem, sont inclus dans ce volume les
offices de Sava Ier, Siméon-Nemanja, des archevêques Arsène, Jevstatije et Nikodim, ainsi
que les vies synaxaires de Sava, Siméon et Arsenije. L'édition d'après cette copie est due à
146 L’acolouthie de l’archevêque Nikodim, le Synaxaire de Gerasim et de Jefimija (ses parents qui
ont avec plusieurs de leurs enfants embrassé la vocation monacale), puis l’inscription de ktètor pour
l’église de Saint Georges, cf. D. Bogdanoviç, £est pisaca XIV veka (Six auteurs du XIVe siècle),
Belgrade, 1986, p. 163-210.
147 Bogdanoviç, £est pisaca XIV veka, cit., p. 45-46.
148 M. Kaèanin, Srpska knjiàevnost u srednjem veku (La littérature serbe au Moyen Age), Belgrade,
1975, p. 324, 326.

183

Djordje Trifunoviç (Anali 7, 1967, p. 67-74), et a servi à son tour à la traduction de
Bogdanoviç.
L'office du patriarche Jefrem
On en connaît trois copies, la plus ancienne étant datée de 1411-1425 (SANU, N°
25), incluse avec les offices de Sava et Siméon par Teodosije dans le ménée de fête
(février-août) ; dans le ménée de Danilée, avec la vie (début XVe siècle).
L'office de l'archevêque Nikodim
existe en deux copies. La plus ancienne (dernier quart du XVe siècle, Peç 78),
ainsi qu'une copie plus récente qui avait fait l'objet de publications dans le Srbljak, de
même que de la traduction.
Le synaxaire de Gerasim et de Jefimija
était inclu en annexe dans le ménée de mai, juin et août (Peç, N° 50) copié en
1399. D'après le colophon, ce ms, perdu depuis, aurait dû être un autographe de Marko.
CONSTANTIN DE KOSTENEC, DIT LE PHILOSOPHE
Constantin de Kostenec est le représentant le plus important de la littérature
savante en Sebie au XVe siècle. D'origine bulgare149, de même que Camblak, il est né vers
1380, probablement dans le village de Kostenec, du district de Pazardàik, en Bulgarie. Il
avait fait ses études auprès d'Andronic, disciple du patriarche bulgare Euthyme, au
monastère de Baékovo. C'est sans doute pour se mettre à l'abri, au cours de la guerre civile
pour la succession ottomane du début du siècle, qu'il vint en Serbie entre 1410 et 1413,
pour y être très bien accueilli par le despote serbe, de même que bien d'autres émigrés de
l'époque. Homme très instruit et cultivé, aux talents multiples, Constantin fut employé en
conséquence par son nouveau protecteur, grand ami des arts et des lettres au demeurant. Il
fut envoyé en mission diplomatique auprès de Tamerlan, de Mûsâ et de Mehmed, et
voyagea en Terre Sainte. A Belgrade, il fut le "maître", responsable de l'enseignement dans
ce qui fut sans doute la première école supérieure de cette ville importante nouvellement
acquise par le despote Stefan. Après la mort du despote Stefan, il trouva un nouveau
protecteur dans la personne du césar Ugljeèa (seigneur de la région de Vranje). Il mourut
peu après 1439150.
Traité des lettres (Skazanie o pismeneh)
Auteur d'un volumineux traité de philologie en quarante chapitres écrit à Belgrade
entre 1423 et 1426, Constantin s'employa à faire valoir la nécessité de régulariser et
149 Il est à noter cependant qu’on lui attribue au moins trois ou quatre nationalités différentes (dont
grecque, valaque, serbe, bulgare).
150 Turdeanu, La littérature bulgare, p. 155-159. Une partie de l'importante bibliographie sur
Constantin le Philosophe se trouve chez: Kaèanin, Srpska kqiùevnost, p. 394-395; ISN II
(D. Bogdanoviç), p. 331; Gordana Jovanoviç, "Despot Stefan Lazareviç i Resavska èkola", in
Resavska èkola…, p. 73-76.
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d'épurer l'orthographe et la grammaire dans un esprit conservateur guidé par le retour aux
normes orthographiques cyrillo-méthodiennes traditionnelles151. Parlant de l'origine de la
langue littéraire slave, créée grâce aux efforts des frères de Thessalonique, il fait une nette
distinction entre le bulgare, le serbe et le russe, en précisant que ce dernier avait eu leur
préférence dans leur entreprise didactique et culturelle152. Son orientation philologique est
inspirée du classicisme linguistique en vogue à Byzance, qui avait trouvé son application en
Bulgarie sous l'instigation du patriarche Euthyme. Parlant de l'importance d'une
orthographe correcte et de la nécessité de révision des livres d'Eglise, critiquant "le manque
de souci pour les saintes écritures" en Serbie (ch. 3), Constantin affirme que ce savoir faire
n'existe qu'en "région de Tarnovo" (capitale de Bulgarie), ce qui indique bien l'origine et
l'orientation de son esprit de reforme linguistique. Cette volonté de réforme d'épuration
grammaticale et orthographique n'est que le point culminant du travail de grande envergure
qui était en cours dès la deuxième moitié du XIVe siècle, portant sur la révision des textes
et des traductions ecclésiastiques, dans un souci de pureté dogmatique et de prévention
contre les dévoiements des enseignements hérétiques. Un nombre considérable de nouvelles
traductions d'œuvres de genres différents avait été fait à cette époque-là. Polyglotte,
connaissant le turc, l'hébreu et surtout le grec (ainsi que le roumain et le russe), Constantin
avait traduit un commentaire du Cantique des cantiques153 et adapté un écrit géographique
de topographie des Lieux Saints154. Le traité philologique de Constantin, skazani&e
iz&avl&eno w pismenexß (Traité des lettres), eut peu d'effet sur la réforme normative de
l'écriture qui, sous le nom d'école (scriptorium) de Resava, allait produire un grand nombre
de rédactions considérées pendant des siècles comme étant les meilleures références. C'est
du point de vue de la littérature et de l'histoire des mentalités que cette œuvre ambitieuse est
particulièrement intéressante : on y trouve un témoignage des mentalités et des concepts
moraux serbes de l'époque, critique et plein de réalisme, écrit dans le but d'inciter à une
large activité de réforme de l'enseignement et de l'écriture155.
En dissertant sur l'origine de la langue liturgique et littéraire slave (le slavon), il est
intéressant de noter que Constantin donne une nette préférence au russe au détriment du
bulgare et serbe. Il dit notamment que : lorsque les protomaîtres slaves (Constantin et
Methode) voulurent traduire les livres saints en langue slave, il est évident qu'ils ne
151 On avait longtemps attribué la version abrégée de ce traité à Constantin, avant que les recherches
récentes n’attribuent ce travail à un élève de Constantin qui aurait vécu dans la deuxième moitié du
XVe siècle, cf. K. Kuev et G. Petkov, Sßbrani sßyineniä na Konstantin Kosteneyki,
Izsledvane i tekst, Sofia 1985, p. 250-253. Cette version a bénéficié d’une édition partielle:
V. Jagiç, "Kniga Konstantina Filosofa i grammatika o pis´meneh´", Razsuùdeniä
üùnoslavänskoÖ i russkoÖ starinÙ o cerkovno-slavänskomß äzÙk™, t. I, St. Pétersbourg,
1885-1895.
152 Cette considération de Constantin indique qu'il avait dû se servir de sources qui nous sont
inconnues, cf. K. Kuev et G. Petkov, Sßbrani sßyineniä, p. 73sq.
152 Cette considération de Constantin indique qu'il avait dû se servir de sources qui nous sont
inconnues, cf. K. Kuev et G. Petkov, Sßbrani sßyineniä, p. 73sq.
153 Commentaire dû à Théodoret de Cyr (Ve s.): Dj. Trifunoviç, "Tumayeqe "Pesme nad pesmama"
od Teodorita Kirskog u prevodu Konstantina Filosofa", Zbornik za slavistiku 2 (1971),
p. 86-105.
154 C'est une sorte de "proskynitarion", guide de voyage pour les pèlerins, cf. Trifunoviç, Azbuénik,
p. 296-300.
155 ISN II (D. Bogdanoviç), p. 331-332; Olga Nedeljkoviç, "Pravopis "resavske wkole" i
Konstantin Filosof", in Stara Kqiùevnost, Belgrade 1972, p. 484-492; P. Iviç, "Suètina i
smisao Resavske èkole", in Resavska èkola i despot Stefan Lazareviç, Despotovac 1994, p.
65-67.
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pouvaient pas le faire en bulgare "même si certains disent que ce fut fait en cette langue".
Car "comment pourrait-on exprimer les subtilités helléniques, ou syriaques, ou hébraïques,
en une langue si épaisse (rude), de même qu'ils ne pouvaient pas le faire par la voix
(langue) haute et étroite". C'est pourquoi ils choisirent "la plus subtile et la plus belle langue
russe, à laquelle fut adjointe l'aide du bulgare, du serbe", et diverses autres langues slaves.
En parlant de l'œuvre de Constantin (Cyrille), il dit que ce dernier "avait sélectionné des
hommes instruits venant de toutes les tribus et connaissant les lettres grecques et la langue
slave", c'est pourquoi, explique-t-il, les lettres slaves ne sont désignées ni comme bulgares,
ni comme serbes, mais comme slaves "car appartenant à toutes ces tribus, mais aux Russes
en premier lieu".
Contrairement à l'opinion de Jagiç et de Daniéiç, qui lui attribuaient une datation
respectivement du XVe et du XVIe siècle, il a été établi à l'aide des études de filigranes, de
paléographie et d'ornements décoratifs, que le seul ms du Traité des lettres n'est pas
antérieur aux années quarante du XVIIe siècle. Ledit ms, désigné aussi comme ms "de
Karlovac", est actuellement conservé dans la Bibliothèque du Patriarcat de Belgrade.
La traduction du commentaire du Cantique des cantiques par Théodoret de Cyr
(Ve siècle) attribuée à Constantin, est contenue dans un recueil (probablement du XVIe
siècle), conservé dans le monastère de Nikolje, près de Bijelo Polje en Serbie. Cependant,
cette copie ne reflète pas entièrement les principes énoncés par Constantin sur
l'orthographe156.
Une deuxième traduction "Smotrenie Vaseljene" avait longtemps été attribuée à
Constantin comme son écrit original. Il s'est avéré qu'il s'agit en réalité d'un des nombreux
proskinitaria byzantins, avec de nombreuses descriptions des lieux saints, ainsi que de pays
lointains et inconnus. L'attribution à Constantin même en tant que traducteur a été contestée
dernièrement157.
Biographie du despote Stefan Lazareviç
C'est sous le règne du despote Djuradj Brankoviç, que Constantin écrivit, entre
1433 et 1439, à l'instigation du patriarche Nikon et des magnats de la cour, son œuvre
principale : l'hagio-biographie du despote Stefan Lazareviç158. Au premier abord, cette
œuvre biographique se rapproche, plus qu'aucune autre dans la littérature médiévale serbe,
de la méthode historiographique. Cet ouvrage de Constantin de Kostenec se rapproche
davantage d'un Nicéphore Grégoras que des chroniqueurs. La culture hellénique et l'œuvre
de Plutarque ont exercé une influence certaine sur Constantin159, auteur de la dernière
156 Dj. Trifunoviç, "Tumayeqe "Pesme nad pesmama" od Teodorita Kirskog u prevodu
Konstantina Filosofa" (L’exegèse du "Cantique des cantiques" de Théodoret de Cyr), Zbornik
za slavistiku 2 (1971), p. 86-88.
157 C'est une sorte de "proskynitarion", guide de voyage pour les pèlerins, cf. Trifunoviç, Azbuénik
srpskih sredqevekovnih kqiùevnih pojmova (Lexique littéraire du Moyen Age serbe), Belgrade
1974/90, p. 175.
158 Ed. : V. Jagiç, "Konstantin Filosof i njegov ùivot Stefana Lazareviça despota srpskog"
(Constantin le Philosophe et sa Vie de Stefan Lazareviç, despote serbe), Glasnik SUD, 42 (1875), p.
223-328 ; G. Svanne, Konstantin Kosteneykii i ego biografija serbskogo despota Stefana Lazareviéa
(Constantin de Kostenec et sa biographie du despote serbe Stefan Lazareviç), Starobulgarska
literatura, 4 (1978), p. 21-38 ; nouvelle édition de l’œuvre de Constantin de Kostenec : K. Kuev G. Petkov, Subrani suéineniæ na Konstantin Kosteneéki (Les œuvres réunies de Constantin de
Kostenec), Sofia, 1985, 574 pp.
159 "Cette biographie représente […] la meilleure réalisation littéraire des Slaves méridionaux, au
Moyen Age, tant par son contenu que par sa forme", et "une source historique de toute première
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grande biographie princière serbe.
La Vie du despote Stefan Lazareviç (1389-1427) par Constantin de Kostenec160, un
homme de lettres bulgare qui avait fui en Serbie (vraisemblablement entre 1410 et 1413)
devant la conquête ottomane, est sans doute l'une des créations les plus remarquables dans
la longue succession des hagio-biographies des souverains serbes. Par sa narration
descriptive, ses références classiques, par sa reconstitution historique assez précise et
compétente, c'est davantage une chronique du règne de son héros qu'une hagio-biographie
traditionnelle. La volonté expresse de placer le despote Stefan dans une perspective de
continuité de la sainteté dynastique, ainsi que la volonté à peine moins clairement affichée
de servir d'argument pour une canonisation éventuelle de son prince, ont un côté qui peut
paraître paradoxal par rapport à ses modifications d'approche littéraire. Ecrite moins de
quarante années après celle du roi Stefan Deéanski, la Vie du despote Stefan se trouve à
bien des égards aux antipodes de l'ouvrage de Camblak. Les schémas hagiographiques
cèdent la place à un portrait assez fidèle et singulièrement réaliste par rapport aux images
plus au moins hiératiques de rois saints. C'est le portrait d'un prince éclairé, pragmatique et
vertueux d'une manière plus chevaleresque que monacale.
Ces transformations considérables dans la narration d'une biographie officielle
portent l'empreinte de l'esprit du temps et des bouleversements profonds qui se font jour
dans la société serbe de la première moitié du XVe siècle. La période des troubles à la fin
du XIVe siècle, celle qui a précédé le règne du despote et marqué ses débuts, était en effet
une période de transition. Les troubles de succession dynastique, la déliquescence du
pouvoir central, un climat d'insécurité croissante et le début de la conquête ottomane, une
urbanisation rapide et le pouvoir de l'argent relayant progressivement le pouvoir foncier,
auront finalement raison de l'époque némanide, empreinte de la symphonie des deux
pouvoirs au détriment du rôle privilégié de l'Eglise161.
Incluant des changements fort significatifs, cette évolution ne devait cependant pas
se confirmer par la suite, et la biographie du despote Stefan Lazareviç reste une exception
dans la littérature dynastique et officielle. L'Etat serbe n'avait plus que quelques dizaines
d'années de plus en plus difficiles à traverser avant d'être submergé par la conquête
ottomane en 1459. Le dernier souverain important du XVe siècle, le despote Djuradj
Brankoviç (1427-1456), n'a jamais eu la moindre biographie, officielle ou non. Les faits
essentiels de l'histoire serbe étaient depuis la fin du XIVe siècle relatés par les Annales et
les Généalogies des souverains.
Cette biographie existe en deux versions : la version brève et la version intégrale.
La biographie est conservée dans les copies du XVe au XVIIe siècle. L'édition de Jagiç est
faite d'après la copie de XVIe-XVIIe siècle (Bibliothèque universitaire d'Odessa), faisant
partie d'un recueil manuscrit que l'évêque du Monténégro Petar Petroviç avait donné en
importance, non seulement pour l’histoire serbe, mais aussi pour l’étude des événements […] dans la
péninsule des Balkans pendant l’époque en question", selon I. Dujéev, "Rapports littéraires entre les
Byzantins, les Bulgares et les Serbes aux XIVe et XVe siècles", in L’Ecole de la Morava et son
temps, Belgrade, 1972, p. 97 ; voir aussi, Id., "Les rapports hagiographiques entre Byzance et les
Slaves", in Medievo bizantino-slavo, cit., vol. 3, p. 267-279.
160 V. Jagiç (éd.), "Konstantin Filosof i njegov ùivot Stefana Lazareviça despota srpskog", cit., p.
223-328 ; G. Svanne, Konstantin Kosteneékii, cit., p. 21-38 ; nouvelle édition de l’œuvre de
Constantin de Kostenec : K. Kuev - G. Petkov, Subrani suéinenija na Konstantin Kosteneéki, Sofia,
1985.
161 Il est intéressant de rappeler à ce propos que la crise de l’Eglise serbe coïncide dans le temps avec
ce qui fut la plus grande crise de la papauté au Moyen Age, à la fin du XIVe et au début du XVe
siècle.
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cadeau au philologue polonais Andàej Kuharski à l'occasion de la visite de ce dernier à
Cetinje. Dans l'introduction de son édition Jagiç fait état de l'orthographe serbe de ce ms (p.
226).
Cet ouvrage a été traduit en serbe moderne par Lazar Mirkoviç en 1936162.
Nikon le Hiérosolymitain (milieu XVe s.)
Nikon, dit le Hiérosolymitain, fait partie de ces écrivains du Moyen Age serbe sur
lesquels peu d'informations nous sont finalement parvenues, tels que Domentijan, par
exemple, l'un des auteurs de tout premier ordre du XIIIe siècle. En 1441 Nikon était
hiéromoine (moine-prêtre) et prieur de l'église Saint Georges sur la petite île de Gorica
(Brezavica, Beèka)163, au sud-ouest du lac de Skadar164. Nikon doit son surnom de
Hiérosolymitain à son séjour en Palestine, au Sinaï et en Egypte du temps de Grégoire IV,
patriarche de Jérusalem (1398-1412)165. A cette époque il aurait été le star´c´ (gérwn),
guide spirituel du monastère serbe des Saints Archanges à Jérusalem166.
Un volumineux recueil, le £estod´nev´ ($*Exah$meron) qui doit son titre à
l'Hexaéméron de Saint Basile le Grand167, suivi d'un choix de textes essentiellement
patristiques, avait été composé, dans les années 1439-1440 (6948), par celui qui avait
l'habitude de signer Nikon le Hiérosolymitain. Placé après la formule de circonstance
("gloire à Dieu…", etc.) la date et la signature de Nikon, semblable à celle du Recueil de

162 S. Hafner, Studien zur altserbischen Dynastischen Historiographie (Südosteuropäische Arbeiten
3), Munich 1964, p. 44sq.
163 Le toponyme Beèka est un dérivé du mot latin basilica, cf. C. Jireéek, Die Romanen in den
Städten Dalmatiens während des Mittelalters I (1901), p. 51; dans une description du sanÏaq de
Skadar de 1614, faite par Marian Bolica, l'île est désignée sous le nom de "Bescagoritza", cf.
£. Ljubiç, "Marijana Bolice Kotoranina opis Sandzakata Skadarskog od godine 1614", Starine JAZU
XII (1880), p. 176; Olga Zirojeviç, Crkve i Manastiri na podruyju peçke patrijarwije do
1683 godine, Belgrade 1984, p. 58.
164 G. £krivaniç, Imenik geografskih naziva sredqovekovne Zete, Titograd 1959, p. 35, avec
carte 1: 500 000.
165 Sur Nikon le Hiérosolymitain, voir Dj. Sp. Radojiéiç, "Drei Byzantiner, alt-serbische
Schriftsteller des 15 Jahrhunderts", in Akten des XI. Internationalen Byzantinisten Kongresses 1958,
Munich 1960, p. 505-507.
166 F. Miklosich, Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, Vienne 1858,
p. 133-135, 415-417, 425, 463-464; Dj. Sp. Radojiéiç, "Izbor patrijarha Danila III i
kanonizacija kneza Lazara", Glasnik SND XXI (1940), p. 63; Dj. Trifunoviç, "Dve poslanice
Jelene Balèiç i Nikonova "Povest o jerusalimskim crkvama i pustiqskim mestima"",
Kqiàevna istorija V/18 (1972), p. 296. Sur ce monastère serbe de Jérusalem, fondation du roi
Milutin (1282-1321), voir N. Duéiç, "Srpski kraxevski manastir u Jerusalimu", Godiwqica
NY 9 (1887), p. 235-242; V. Nedomaéki, "Manastir arhan$ela Mihaila i Gavrila u
Jerusalimu", Zbornik za Likovne Umetnosti (plus loin LUMS) 16 (1980), p. 25-70.
167 L’hexaéméron (commentaire de la Genèse) est un genre littéraire très répandu en Serbie. Les plus
connus sont ceux de Basile de Césarée, Jean Chrysostome, Philon d'Alexandrie, de Jean l'Exarque (cf.
N. Dj. Jankoviç, Astronomija u starim srpskim rukopisima, Belgrade 1989, p. 29-34;
R. Aitzetmüller, Das Hexaemeron des Exarchen Johannes I-VII, Graz 1958-1975; M. D. Grmek, Les
sciences dans les manuscrits slaves orientaux du Moyen Age, Paris 1959, p. 12; Id., "La science chez
les Slaves du Moyen Age", in Histoire générale des sciences t. I, sous la dir. de René Taton, Paris
1966, p. 559), Georges de Pisidie (traduit en slavon-serbe en 1385), Siméon Logothète, Siméon
Magistros, etc. Sur les hexaémérons au Moyen Age serbe, voir D. Dragojloviç, "Heksaemeroni u
sredqovekovnoj srpskoj kqiùevnosti", Kqiùevna istorija VIII/30 (1975), p. 165-181.
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Gorica168, indiquent explicitement l'identité de l'auteur : Slava syvrùitel & o Bogou vy vhki
vhkwm, amin. V lht < o > - §-q-m-i-. Smhreni Nikwn Fer$salim¢q¢ (En l'an 1440.
L'humble Nikon le Hiérosolymitain)169. A l'époque où il rédigeait le Recueil de Gorica
(1441/42), Nikon était le confesseur d'Hélène Balèiç170, fille du prince Lazar (†1389),
d'abord épouse de Djuradj II, maître de la Zéta (1385-†1403), puis (1411) de Sandalj Hraniç
(†1435), grand duc de Hum (Herzégovine). Il est vraisemblable que Nikandar le
Hiérosolymitain, témoin qui, le 25 novembre 1442 à Goréani, avait rédigé le testament
d'Hélène Balèiç: "par la main de mon père spirituel Nikandar le Hiérosolymitain"171 n'est
autre que Nikon. Il aurait simplement revêtu, entre le 31 août 1441 et le 25 novembre 1442,
"le grand habit"172, ce qui implique le changement de prénom monacal pour un autre,
commençant par la même lettre, comme c'était habituellement le cas173.
Les deux recueils du milieu du XVe siècle, le £estodnev et celui de Gorica,
même partiellement et tout à fait insuffisamment étudiés, révèlent en Nikon un homme très
cultivé, érudit et d'une orientation orthodoxe traditionnelle, hésychaste et ascétique.
L'érudition de Nikon est véritablement encyclopédique pour l'époque : il s'intéresse de près
aussi bien aux choses de ce monde, géographie, mesures, etc., qu'aux exercices spirituels et
aux canons monastiques.
Le texte de Nikon : "Récit sur les églises de Jérusalem et les lieux du désert" se
distingue par un style particulièrement vivant, imagé et tout à fait personnel. "C'est un
lyrisme très pensé, chargé d'impulsions avec des allusions subtiles. Un texte difficile à
suivre dans la mesure où sa compréhension requiert une bonne connaissance de l'histoire et
de la géographie bibliques. C'est aussi un texte poétique cohérent et de haut niveau, où
chaque information d'un récit de voyage acquiert la forme d'une figure de style et le rythme
d'une prose rhétorique"174.
Dans sa réponse à l'épître d'Hélène, "Nikon atteint les sommets de l'art dans le
style rhétorique des "Pletenije sloves", construisant à l'aide de notions concrètes, l'image
abstraite d'un créateur candide désirant, "au moyen du sein spirituel, déverser le plus pur
lait de l'enseignement évangélique"175.

168 Sur le Recueil de Gorica, voir D. Bogdanoviç, in ICG II/2, p. 372-380; en particulier, p. 373
(signature de Nikon).
169 Lj. Stojanoviç, Stari srpski zapisi i natpisi I, Belgrade 1902 (réimpression, 1982), p. 88;
Dj. Sp. Radojiéiç, Izbor patrijarha Danila III i kanonizacija kneza Lazara, Glasnik SND
XXI (1940), p. 63-64 n. 47.
170 ICG II/2 (D. Bogdanoviç), p. 372-373.
171 "Testamento de Dona Jella de V. Sandagli", copie du chancelier serbe Nikèa Zvijezdiç dans la
collection: Testamenta Notariae, 1437-1445 fol. 151, des Archives d’Etat de Raguse; éditions:
M. Puciç, Spomenici sr´bski II, Belgrade 1858, p. 121; Miklosich, Monumenta serbica, p. 415417; Lj. Stojanoviç, Stare srpske povexe i pisma I/1, Belgrade - Sr.Karlovci 1929, p. 394-397;
St. Stanojeviç, Studije o srpskoj diplomatici, Glas SKA 123 (1928), p. 508-509.
172 Cf. Radojiéiç, Izbor patrijarha Danila III, p. 63.
173 Sur le changement de prénom lors de l’entrée en religion ou lors de l’adoption du grand schème
(méga scÔma) dans la Serbie médiévale, notamment pour les rois, princes et membres de leurs
familles: Rad. M. Grujiç, "Promena imena pri monaèequ kod sredqevekovnih Srba", Glasnik
SND XI (1932), p. 239-240.
174 Istorija Crne Gore, (plus loin ICG) II/2 (D. Bogdanoviç), p. 377-378.
175 Cf. Trifunoviç, "Dve poslanice Jelene Balèiç", p. 29.
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C'est ainsi que la dernière Vie de Siméon-Nemanja fut composée en 1441/2, par un
moine érudit, Nikon le Hiérsolomytain176, qui écrivait pour le compte de la princesse
Hélène Balèiç, fille du prince Lazar. C'est une compilation de Stefan le Premier Couronné et
de Teodosije pour l'essentiel, mais composée dans un esprit nouveau par rapport à ces
prototypes — celui de la séparation de l'hagiographique et de l'historique. C'est ainsi que
cette Vie de Nemanja est presque entièrement dépouillée de ses parties historiques au profit
d'une synthèse hagiographique, faite d'un portrait hiératique, complètement sublimé, du
fondateur de la dynastie némanide.
Un autre texte, court mais d'une grande profondeur théologique, La profession de
foi de Nikon177, mérite d'être retenu parmi les écrits fondamentaux de la période.
Dimitrije Kantakuzin (CANTACUZENE) (deuxième moitié du XVe s.)
Deux autres écrivains importants sont originaires de Novo Brdo, Vladislav
Gramatik et Dimitrije Cantacuzène (1435-fin XVe)178.
La Vie, accompagnée d'un éloge (v. 1340), de saint Jean de Ryla († 946), est l'un
des plus importants écrits hagiographiques composés par le patriarche Euthyme179. Faisant
suite aux versions et remaniements plus anciens, le thème hagiographique de saint Jean de
Ryla connaîtra d'autres additions et compilations, comme l'Eloge (v. 1469), de saint Jean de
Ryla par Démétrios Cantacuzène180, puis la Vie de saint Jean de Ryla, version remaniée
avec le récit de la translation de ses reliques (en 1469), par Vladislav le Grammairien
(l'autographe de 1479)181.
176 Etude, édition critique du texte et traduction française : B. Bojoviç, L’idéologie monarchique
dans les hagio-biographies dynastiques du Moyen Age serbe, Rome, 1995, p. 209-300.
177 " Ispovedanje vere u Svetu Trojicu " [la confession de la foi en la Sainte Trinité], nouvelle
traduction, Vidoslov n°13, 2001, p 4.
178 Cf. G. Danéev, Vladislav Gramatik - kniùovnik i pisatel, Sofia 1969 ; Dj. Sp. Radojiéiç,
"Un Byzantin, écrivain serbe : Démétrios Cantacuzène", Byzantion XXIX-XXX (1959-1960), p. 7787 (= Mélanges Ciro Gianelli) ; Dj. Trifunoviç, Dimitrije Kantakuzin, Belgrade 1963. Sur le
Recueil de Vladislav Gramatik, voir V. Moèin, Çirilski rukopisi Jugoslavenske akademije, Zagreb
1955, p. 61-67. Sur le plus ancien manuscrit du Recueil de Vladislav Gramatik (entre le 21 novembre
1455 et le 11 novembre 1456), intitulé : Vladislav dïaky pisa knfg$ sï&o wt Novoga Bryda, voir
B. Rajkov, "Sbornikßt na Vladislav Gramatik ot 1456 g.", Paleobulgarica — Starobßlgaristika XV (1991), p. 39-49 ; R. Petroviç, "Kriptonim Vladislava Gramatika u Novoj
Pavlici", Baètina 3 (1992), p. 167-181. Sur les écrits de Dimitrije Cantacuzène et de Vladislav
Gramatik, voir le recueil de leurs textes en traduction serbe moderne avec introduction, commentaires
et histoire des textes, Jasmina Grkoviç-Major, Spisi Dimitrija Kantakuzina i Vladislava
Gramatika, in Stara srpska kqiàevnost u 24 kqige, vol. 14, Belgrade 1993.
179 Ivanov, Buµlgarski starini, cit., p. 370-383 ; Id., "§itija na sv. Ivana Rilski, s uvodni beleàki"
(Vies de st. Jean de Ryla, avec les notes d’introduction), extrait de Godiènik (Université de Sofia), t.
32/13 (1936), 108 pages ; I. Dujéev, "Euthyme de Tirnovo", DHGE 16/90, (1964), p. 75-77.
180 J. Ivanov, "§itija na sv. Ivana Rilski, s uvodni beleàki", Godiènik (Université de
Sofia), t. 32/13 (1936), p. 86-102 ; Dj. Sp. Radojiéiç, "Un Byzantin, écrivain serbe : Démétrios
Cantacuzène", Byzantion 29/30 (1960), p. 77-87 ; Dj. Trifunoviç, Dimitrije Kantakuzin, Belgrade,
1963 ; I. Dujéev, "Démétrios Cantacuzène, écrivain byzantino-slave du XVe siècle", in Medievo
bizantino-slavo cit., vol. III, p. 311-321.
181 Edition du texte vieux-slave : S. Novakoviç, "Prilozi", p. 265-303 ; Kaluàniacki, Werke, cit., p.
405-431 ; voir aussi P. Nikov, "Vladislav Gramatik. Prenasjane moètite na sv. Ivana Rilski ot
Tuµrnovo v Rilskija monastir" (Vladislav Gramatik. Translation des reliques de st. Jean de Ryla de
Tuµrnovo au monastère de Ryla), dans Buµlgarska istoriéeska biblioteka 1/2 (1928), p. 156-187 ; et
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La Vie de saint Jean de Ryla (v. 875/80-945), le saint protecteur de la Bulgarie, a
connu de nombreuses versions et remaniements. La plus accomplie est sans doute celle
composée par le patriarche Euthyme182. Après avoir raconté la vie du saint, Euthyme
s'emploie à décrire les miracles de ses reliques qui ont été transférées de Ryla à Sofia à
l'époque du tsar Pierre (927-968), puis de Sofia à Esztergom en 1183, pour être ramenées à
Sofia en 1187 et finalement à Tuµrnovo après 1195. La Vie se termine par une prière au saint
invoquant son intercession pour obtenir la miséricorde divine.
La rédaction amplifiée par Vladislav le Grammairien183 a été faite à l'occasion du
dernier transfert des reliques, de Tuµrnovo à Ryla en 1469. L'Epilogue que ce lettré, le diacre
Vladislav le Grammairien, composa en l'honneur de cette ultime translation des reliques fait
également partie d'une autre rédaction de la Vie du saint, incluse dans un volumineux
Sbornik, connu dans la version de 1479, ainsi que dans celle du Panégyrique de Mardarije
de 1483184. L'Epilogue de Vladislav est une relation de la translation rapportée par un
contemporain, qui avait pu être un témoin oculaire de ces solennités. Ce texte présente un
caractère autonome de notes ou de récit d'un voyage185. Parlant de la restauration du
monastère de Ryla par le césar Hrelja, l'auteur recourt à quelques références historiques, y
compris sur les batailles de la Marica et de Kosovo, puis de la chute de Tuµrnovo186. L'écrit
de Vladislav est donc connu dans les rédactions différentes de la Vie du saint, mais
également sous forme de texte autonome, dont des copies sont connues en Moldavie et en
Russie187.

surtout Borjana Hristova, Opis na Rukopisite, p. 64-109, 165-177.
182 Cette version de la Vie de st. Jean de Ryla a été identifiée dans sept manuscrits, cf. Turdeanu, La
littérature bulgare, cit., p. 75 ; éd. Kaluàniacki, Werke, cit., p. 5-26.
183 L’essentiel de l’œuvre de traducteur, de compilateur et d’auteur de Vladislav est regroupé dans
ses 4 volumineux recueils (rédigés en 1456, 1469, 1473 et 1479), comprenant plus de 4300 pages
manuscrites avec quelques 250 textes en tout (Jasmina Grkoviç-Major, dans Spisi Dimitrija
Kantakuzina i Vladislava Gramatika (Les textes de Démetrios Cantacuzène et de Vladislav
Gramatik), Belgrade, 1993, p. 23sqq. ; Borjana Hristova, Opis na Rukopisite na Vladislav Gramatik,
Veliko Turnovo, 1996). De tous les écrits de cet érudit du XVe siècle, la seule œuvre originale est
justement celle consacrée à st. Jean de Ryla, connue aussi sous le nom de "Récit de Ryla". Par la
thématique de cet écrit Vladislav le Grammairien appartient à la littérature bulgare, ce qui n’est
aucunement en contradiction avec son origine serbe (né à Novo Brdo au Kosovo, vers 1425, il passa
la plus grande partie de sa vie dans le monastère de Matejéa dans les monts de Crna Gora de Skoplje).
Dans le Sbornik de 1473, Vladislav le Grammairien dit avoir fait sa "traduction depuis le manuscrit
grec en langue serbe" (koito prevede ot grßcki rßkopis na srßbski ezik), cf. I. Boàilov, Stara
Bulgarska literatura 3. Istoriéeski s’éinenija, Sofia, 1983, p. 113.
184 Edition : Kaluàniacki, Werke, p. 405-431 ; B. St. Angelov, "Stari slavjanski tekstove. Nova
redakcija na povesta za Ivan Rilski" (Les textes slaves anciens. Une nouvelle rédaction de la Vie de
Jean de Ryla), dans Izvestija na Instituta za Buµlgarska literatura 9 (1960), p. 247-255. Sur les deux
versions de cet écrit et la question de leur attribution, voir Jasmina Grkoviç-Major, art. cit., p. 23-27
(avec bibliographie).
185 Cf. J. Ivanov, Starobßlgarski raskazi, Sofia, 1935, p. 72 ; sur la "Rilska povest na Vladislav
Gramatik za prenesneto na moètite na sv. Ivan Rilski ot Turnovo v Rila",autographe de 1479 ; copie
de Mardarie Rilski (1483) ; copie du XVIIe s., du monastère de Zograf, cf. Borjana Hristova, Opis na
Rukopisite, p. 89, 165-177.
186 I. Boàilov, Stara Buµlgarska literatura cit., vol. III, p. 92-93.
187 Borjana Hristova, op. cit., p. 11sqq., 110-119.
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VIES BREVES ET OFFICES DES SAINTS DESPOTES BRANKOVIÇ
Les nouveaux centres littéraires serbes dans la Hongrie méridionale, où la
population serbe ne cessait d'augmenter au cours du XVe siècle, et où une partie de la
noblesse et d'autres élites trouvèrent un refuge éphémère devant la vague ottomane avec, à
leur tête, les despotes titulaires de la dynastie des Brankoviç, perpétuèrent la tradition
culturelle et littéraire en créant de nouvelles œuvres liturgiques pour le culte des saints
dynastiques. Les Brankoviç, qui se réclamaient d'une origine némanide, renouent avec la
tradition de la littérature dynastique, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, alors que
les derniers états féodaux et leurs enclaves encore épargnées après la chute du despotat,
sont irrémédiablement submergés par le flot ottoman. C'est par les acolouthies et les vitae
de type synaxaire (ou "prologue") vouées aux cultes des derniers despotes Brankoviç de
Srem (le despote Stefan (†1477) ; Maxime188 archevêque de Valachie, puis métropolite de
Belgrade ; l'ex-despote Georges Brankoviç (†1516); le despote Jovan (†1502) et la despine
Angelina189 (†1516 ou 1520)), que la tradition190 littéraire liturgique médiévale est
transplantée au nouveau monastère de Kruèedol, érigé en 1509, pour devenir le mausolée
des quatre nouveaux saints191.
On ne connaît pas d'hagiographies "développées" des Brankoviç despotes de Srem.
Ce sont des textes hymnographiques, des acolouthies et des vitæ liturgiques brèves, des
Vies brèves, jiti&e de type synaxaire qui furent créés en fonction de leurs cultes.
L'acolouthie192 de Stefan Brankoviç a été écrite, dans le plus pur style rhétorique des XIIIXIVe siècles, dit "guirlande de mots", entre 1486 et 1502, alors que ses reliques se
trouvaient dans l'église Saint Luc à Kupinovo, devenue l'une des résidences des Brankoviç
depuis le despote Djuradj. La Vita de type synaxaire est, par contre, d'un historicisme qui va
au détriment de la rhétorique, traditionnelle dans ce genre littéraire193. Inspirée de
sentiments patriotiques, renfermant un grand nombre de données biographiques et
historiques, l'acolouthie194 de l'archevêque Maxime est écrite en 1523, sept ans après sa
mort. Sa Vita synaxaire est plus historique que celle de Stefan, en se rapprochant davantage
encore du genre narratif des Annales ; elle fait partie des vitae synaxaires les plus longues.
C'est, en fait, une brève histoire des Brankoviç de la Hongrie méridionale, derniers descendants, selon l'auteur, de la sainte lignée des Nemanjiç. Les acolouthies du despote Jovan
(milieu du siècle) avec un nombre considérable d'éléments biographiques, celle de la
despina Angelina (vers 1530) et celle consacrée aux quatre saints Brankoviç (milieu du
188 A. Vukomanoviç (éd.), "%ivot arhiepiskopa Maksima", Glasnik DSS 11 (1859), p. 125130; S. Novakoviç, "%ivot arhijepiskopa Maksima," in Id., Primeri kqiàevnosti i jezika
staroga i srpsko-slovenskoga, Belgrade 19043, p. 346.
189 Edition de la vita synaxaire: Marija Stefanoviç, "§itija Majke Angeline", Arheografski
prilozi 8 (1986), p. 133-138.
190 Bogdanoviç, Istorija kqiùevnosti, p. 240-244; ISN II (D. Bogdanoviç), p. 496.
191 Le culte de la Mère Angelina, fille du seigneur albanais Arianit Comnène de la région d'Elbasan
et épouse du despote Stefan Brankoviç, devenue moniale après la mort de son époux, est encore très
vivace dans le Srem (Vojvodina) bien que les Ottomans, pour enrayer son expansion, aient brûlé ses
reliques au début du XVIIIe siècle: cf. Pavloviç, Kultovi lica kod Srba, p. 152-155.
192 Ecrite entre 1486 et 1491, cf. I. Ruvarac (éd.), "Povesno slovo o knezu Lazaru, despotu
Stefanu Brankoviçu i knezu Stefanu £tixanoviçu", Letopis MS 117 (1874), p. 108-121.
Publication du texte slavo-serbe avec traduction en serbe moderne, dans Srbxak 2, Belgrade 1970,
p. 409-463; Dj. Trifunoviç, O Srbxaku, Belgrade 1970, p. 324-327.
193 ISN II (D. Bogdanoviç), p. 496-497.
194 Ed. Srbxak 2, p. 465-499; Trifunoviç, O Srbxaku, p. 328-330.
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siècle), se distinguent par leur teneur littéraire ; un grand nombre d'entre elles peut être
considéré comme étant parmi les plus beaux195 textes de ce genre hymnographique
byzantino-slave de la littérature serbe. Le synaxaire de la Mère Angelina, la despine, est
très bref, écrit avec mesure et donne un nombre limité d'informations événementielles, alors
que l'on ne connaît pas de synaxaire du despote Jovan. Les deux saints fondateurs de
l'idéologie nationale, Saint Siméon et Saint Sava, sont très présents dans ces textes votifs,
perpétuant ainsi la tradition némanide dans l'après-Moyen Age196.
Longin le Zographee (1996)
L'un des rares auteurs du XVIe siècle dont on connaisse le nom, Longin dit le
Zographe, est né dans le deuxième quart du XVIe siècle. Avant de se faire moine au
monastère de Peç en 1577, il avait essentiellement exercé son savoir et ses talents de
peintre, d'où sans doute le surnom de Zographe. En tant que peintre de thèmes religieux, il
avait exécuté des peintures d'icônes sur bois et de fresques au Patriarcat de Peç (1561), ainsi
que pour les monastères de Graéanica, de Studenica, de Banja de Priboj (1571), de
Milièeva, de Deéani (avec sa plus ancienne signature en 1572, puis en 1577), de Piva
(1573), de Lomnica (1578), ou il a exécuté des icônes, y compris sur toile, ainsi que des
peintures murales. Cette peinture d'église est dans la continuité de la tradition médiévale,
Longin est aussi l'un des premiers restaurateurs d'iconographie (Studenica 1569). Cette
activité artistique s'interrompt à la fin des années quatre-vingts du XVIe siècle. La peinture
de Longin réapparaît après une longue pause, notamment en 1596 à Deéani (icônes de
Sainte Marie d'Egypte et de Saint Théodore), mais, cette fois-ci empreinte d'une influence
sensible de l'iconographie russe, ce qui permet de supposer un séjour en Russie. L'icône
monumentale (1577) du saint roi Stefan Deéanski, avec les scènes illustrant sa vie, est une
œuvre particulièrement importante car elle témoigne d'une bonne connaissance des hagiobiographies royales serbes du Moyen Age dont notamment celle de Grégoire Camblak
(début XVe siècle). Une assez longue inscription figure sur cette icône, témoignant du
talent littéraire de son auteur.
Lors de cette période, Longin écrivit aussi de la poésie liturgique, ce qui le place
au sein du cercle fort restreint des écrivains serbes du XVIe siècle. En 1596 il compose un
Acathiste du Protomartyr et archidiacre Stefan (Etienne) (13 kontakion et 12 ikos), dont on
possède l'autographe inclu dans un Recueil liturgique (Akatistnik) de Deéani. Il s'occupe en
même temps de l'enluminure des livres d'église (Evangéliaire, N° 4 des Archives SANU) et
en tant qu'excellent connaisseur de la littérature ecclésiastique, corrige des traductions et
des textes d' autres auteurs. Vers la fin de sa vie, il devient membre de la communauté
monastique de Sopoçani où il meurt vers la fin du XVIe siècle197.
L'Acathiste de Stefan le Protomartyr est un ouvrage liturgique de belle facture,
empreint de l'originalité et du talent de son auteur. La relation du martyre est exposée en
une versification claire et aisément compréhensible malgré quelques emprunts linguistiques
russes. Ce sont les interventions de l'auteur par rapport au récit tiré des Actes des Apôtres
qui offrent le plus d'intérêt quant au contenu narratif, y compris celles de nature locale,
195 ISN II (D. Bogdanoviç), p. 497.
196 Bogdanoviç, Istorija kqiùevnosti, p. 243. Sur les despotes Brankoviç de Srem, voir
Y. Radonitch, Histoire des Serbes de Hongrie, Paris-Barcelone-Dublin 1919, p. 45-56; Duèanka
Diniç-Kneàeviç, "Sremski Brankoviçi", Istraàivanja 4 (1975), p. 5-44.
197 Mirjana £akota, "Zograf Longin, slikar i knjiàevnik XVI veka", in Stara knjiàevnost, sous la
direction de Djordje Trifunoviç, Belgrade 1965, p. 533-540.
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voire autobiographique198, qui sont de nature à jeter la lumière non seulement sur la
personnalité de l'auteur, mais aussi et surtout sur l'environnement culturel d'une époque
dont on connaît si peu de choses. C'est le douzième ikos qui offre le plus d'intérêt en ce sens
puisqu'il met en relation le Protomartyr Stefan avec Saint Siméon-Nemanja le Myroblyte
(1165-1196), fondateur de la dynastie Némanide, ainsi qu'avec le saint roi serbe Stefan
Deéanski (1321-1331), dit le Mégalomartyr. Le premier saint serbe y est évoqué par une
évocation de la couronne ("réjouis-toi, couronné vénérable, en considérant Siméon le
serbe"), le deuxième en tant qu'homonyme (grand louangé à ton homonyme Stefan
Deéanski"). La description détaillée des tortures infligées au martyr, de ses obsèques
solennelles, ainsi que de miracles "maritimes" survenus lors de la translation de la dépouille
du saint, ne fait pas partie du récit exposé dans les Actes des Apôtres.
L'œuvre hymnographique de Longin montre une intention persistante de faire la
synthèse entre l'art iconographique et la poésie liturgique. Le plus remarquable est le fait
que cette interaction s'exerce dans les deux sens. Non seulement la peinture de Longin est
souvent inspirée par ses lectures hagiographiques et liturgiques199, mais aussi ses vers sont
empreints d'images iconographiques.
LE PATRIARCHE PAJSIJE JANJEVAC (OU PAJSIJE DE PEÇ) — XVIIe siècle
Né à Janjevo (Kosovo), vers le milieu du XVIe siècle, le patriarche Pajsije (16141647) était, selon un chroniqueur, disciple du patriarche de Serbie Jean (1592-1614). En
1612 il fut ordonné, par le patriarche de Serbie Jean, métropolite de Novo Brdo et de
Graéanica. Après la mort de Jean en captivité (exécuté sur l'ordre de la Sublime Porte) à
Constantinople, le 14 octobre 1614, Pajsije fut élu patriarche de Peç au Concile de l'Eglise
de Serbie à Graéanica200.
Pris en tenailles entre les répressions ottomanes et les intransigeances du
prosélytisme de la curie romaine et de l'empire d'Autriche, il se tourne vers la Russie
orthodoxe et slave pour ouvrir la porte à son influence culturelle201. Des trente-trois années
de son pontificat sur les 44 diocèses de l'Eglise de Serbie, on garde de nombreux
témoignages dans les chroniques et dans les multiples notices (zapisi) manuscrites. A
l'image de plusieurs de ses prédécesseurs, il entreprit un pèlerinage en Terre Sainte vers la
fin de sa vie (1645-1645), pour mourir quelques temps après son retour, le 2 octobre 1647.

198 "Rejouis toi, ô inspirateur de saintes visions picturales de mon art"
"Rejouis-toi, car j’ai peint de nombreuses fois avec joie ton saint visage".
199 S. Petkoviç, Zidno slikarstvo na podruéju Peçke patrijarwije 1557-1614 (La peinture
murale sur le territoire du Patriarcat de Peç 1557-1614), Matica Srpska, Novi Sad 1965.
200 I. Ruvarac, O peçkim patrijarsima od Makarija do Arsenija III (1557-1690) (Sur les
patriarches de Peç de Macarie à Arsène III (1557-1690)), Zadar 1888, p. 59-67, 308-309; R.
Novakoviç, "O datumu izbora Pajsija za patrijarha" (Au sujet de la date d’élection de Païssié
comme patriarche), Prilozi za kqiùevnost, jezik, istoriju i folklor (Contributions à la
littérature, la langue, l’histoire et le folklore), XXXII, 1/2, Belgrade 1956, p. 77-86.
201 J. Radoniç, Rimska kurija i juùnoslovenske zemxe od XVI do XIX veka, (La Curie
romaine et les pays slaves du Sud du XVIe au XIXe siècle), Srpska akademija nauka (Académie
serbe des sciences), édition spéciale, CLV, odexeqe druwtvenih nauka (section des sciences
sociales), nouvelle série, 3, Belgrade 1950; S. Dimitrijeviç, "Prilozi raspravi "Odnowaji
peçskih patrijarha s Rusijom u XVII veku"" (Contributions à la controverse sur les "relations des
patriarches de Peç avec la Russie au XVIIe siècle"), Spomenik Srpske kraxevske akademije,
XXXVIII, Belgrade 1900, p. 59-60.
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Amateur éclairé de livres et de manuscrits anciens, Pajsije déploie une activité de
restauration et de copie du patrimoine scripturaire. De même qu'au XVIe siècle Longin le
Zographe avait été l'un des pionniers de la sauvegarde et de la restauration du patrimoine
pictural, le patriarche Pajsije excelle dans la perpétuation de la tradition littéraire et
théologique. Ainsi, c'est vraisemblablement à son instigation que fut copié en 1619 le
fameux Typikon de Studenica, fait d'après l'autographe de Saint Sava.
Son attachement aux livres anciens le conduisit tout naturellement à créer luimême les rares ouvrages littéraires originaux de son époque. C'est à un âge fort avancé, "en
tant que vieillard centenaire" qu'il rédigea en 1642 la Vie, puis l'Office du tsar Uroè (13551371), dernier souverain avec qui s'éteignit la dynastie némanide en Serbie202. L'office a été
composé sur le modèle des acolouthies des martyres. Il comprend des parties (kondakion, et
tropaire), composées beaucoup plus tôt (peu après 1595). Le tsar Uroè est désigné dans cet
office comme martyr, ayant subi de multiples sévices et injustices, ainsi que comme "très
bienheureux" (Preblaàeni). Il y est souligné notamment qu'il souhaitait imiter Saint SiméonNemanja et Saint Sava, ce en quoi il a réussi, qu'il est un ornement du pays serbe, etc.
En dehors de ces deux ouvrages principaux, Pajsije est l'auteur d'un office de
Stefan le Premier Couronné (moine Simon), ou du moins d'une partie de celui-ci. Il s'agit de
Stefan (grand joupan de 1196 à 1217 et roi de Serbie de 1217 à 1228), fils du grand joupan
de Serbie Stefan (Siméon) Nemanja (1165/6-1196), ayant pris le nom monastique de
Simon. Le tsar Uroè Ier est honoré comme martyr. Pajsije a dédié à saint Simon un office et
une vie synaxaire (1628/1629) et au saint tsar Uroè un office, une vie synaxaire et une
biographie (1641). Certains spécialistes lui attribuent aussi un éloge à la mémoire du
despote Stefan £tiljanoviç203.
La réactualisation du culte des souverains serbes du Moyen Age est le trait
marquant de l'œuvre littéraire de Pajsije204. En 1582 les reliques du tsar Uroè furent
exhumées à Nerodimlje (Kosovo) dans le diocèse que dirigeait Pajsije avant son élection au
trône de patriarche, c'est-à-dire deux cent dix ans après la mort du jeune empereur. Une
douzaine d'années plus tard, en 1594**, les reliques de Saint Sava, premier archevêque et
saint patron de l'Eglise de Serbie, furent incinérées sur l'ordre de Sinan Paèa205. Ces
événements eurent un impact important sur les chrétiens des Balkans à une époque marquée
par la plus grande insurrection populaire des XVIe-XVIIIe siècles, avant celle qui allait

202 I. Ruvarac, %itie cara Urowa od PaÖsiä, peçskog patriärha (1614-1646) (La vie du roi
Uroè par Païssié, patriarche de Peç (1614-1648), Glasnik Srpskog uéenog druwtva (Messager de
la société scientifique serbe), XII, Belgrade 1867, p.209-232.
203 T. Jovanoviç, "Kratko povesno slovo o svetom Stefanu Wpixanoviçu" (Court discours
historique sur saint Stéphane Äkiljanoviç), Manastir Wiwatovac. Zbornik radova (Le monastère
Äièatovac. Recueil des travaux, Srpska akademija nauka i umetnosti, Balkanolowki institut,
Matica Srpska, Druwtvo istoriéara umetnosti Srbije, Belgrade 1989, pp.73-77.
204 T. Vukanoviç, Kult Cara Urowa (Le culte du roi Uroè), Skoplje 1938; $. Sp. Radojiéiç,
"Pajsije s pridvornim slavi cara Urowa" (Pajsije avec sa curie fait louange de la sainte
mémoire du tsar Uroè) Letopis Matice Srpske, 389, 5, Novi Sad 1962, pp.460-464; L. Pavloviç,
Kultovi lica kod Srba i Makedonaca (le culte des saints chez les Serbes et les Macédoniens),
Narodni Muzej Smederevo, (Musée populaire de Smederevo), édition spéciale, livre 1, Smederevo
1965, p. 111-116.
205 R. Novakoviç, "Podaci o godini spaxivaqa mowtiju sv. Save u "Brankoviçevom
letopisuè" i u Pajsijevom "%itiju cara Urowa"" ((Renseignements sur l’année de
l’incinération des reliques de saint Sava dans la "Chronique de Brankoviç et dans la "Vie du roi Uroè"
de Païssié), Prilozi za kqiùevnost, jezik, istoriju i folklor (Contributions à la littérature, la
langue, l’histoire et le folklore), XXII, 1/2, Belgrade 1956, p.255-262.
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ébranler le pouvoir ottoman à l'aube du XIXe siècle.
Même si l'intention de l'auteur était bien de placer cet ouvrage dans la continuité
des hagio-biographies des archevêques et des souverains serbes du Moyen Age, celle du
tsar Uroè diffère sensiblement de ses antécédents littéraires. La Vie de celui qui était
jusqu'alors le dernier souverain némanide resté sans la moindre biographie n'est pas un
ouvrage exclusivement hagio-biographique : moins étendu que la plupart de ses précédents,
il commence par un bref précis historique destiné à expliquer "d'où et de qui sont issus les
Serbes", une sorte de généalogie des Nemanjiç, un rappel sur le tsar Duèan (1331-1355),
père du jeune souverain. Son prétendu meurtre par le soi-disant honni roi Vukaèin, le
principal "apport" historico-littéraire de Pajsije, allait donner de la matière à l'esprit et à la
méthode critique de la jeune historiographie serbe du milieu du XIXe siècle. Pajsije évoque
ensuite la fin tragique de Vukaèin, mort dans la grande défaite serbe de la Marica (1371),
puis parle du prince Lazar (généalogie), de l'invention des reliques du tsar Uroè et de
l'incinération de celles de Saint Sava. L'introduction et la conclusion donnent les
motivations habituelles de l'auteur lorsqu'il s'agit d'expliciter la création de ce genre
d'ouvrages. Très bon connaisseur de la littérature médiévale serbe, Pajsije se réfère aux
hagio-biographies, aux généalogies des rois et archevêques, aux Annales du royaume206.
D'une valeur historiographique fort limitée207, anachronique par rapport à la
création littéraire de son temps, l'œuvre de Pajsije se rattache à une époque révolue et, d'une
certaine façon, à la tradition épique vernaculaire. L'imaginaire légendaire supplante la
théologie politique de l'historicisme médiéval serbe. L'idéologie de la symphonie des deux
pouvoirs complémentaires est remplacée par une notion naissante du peuple historique dont
la mémoire collective est perpétuée par la continuité non plus d'un Etat féodal mais par la
permanence d'une Eglise nationale.
La Vie du tsar Uroè a été publiée d'après un ms daté de 1642 (année de sa
rédaction originelle), désigné sous le nom de "Copie de Velika Remeta". Une autre copie a
été exécutée au monastère de Jazak en 1748, avec des interpolations plus ou moins
importantes. Une autre copie, avec l'office du tsar Uroè, fait partie de la collection des ms
du monastère de Kruèedol.
L'édition de Ruvarac est faite d'après ces ms, mais sans la Généalogie, publiée
séparément.
L'office a été maintes fois reproduit dans les différentes éditions de Srbljak208,
comprenant seulement le canon du tsar Uroè, avec des variantes selon les éditions
(Belgrade, Rimnik, Moscou). Dans le typikon de l'Eglise de Serbie, l'office du patriarche
Pajsije est marqué par le signe de croix ainsi que d'un demi-cercle rouge.
La traduction en serbe moderne des ouvrages du patriarche Pajsije a été publiée à
plusieurs reprises, la plus récente étant celle préparée par Tomislav Jovanoviç209.

206 Dj. Slijepéeviç, "Pajsije, arhiepiskop peçski i patrijarh srpski kao jerarh i kqiùevni
radnik" (Païssié, archevêque de Peç et patriarche serbe comme hiérarche et écrivain), Bogoslovxe,
VIII, 2, Belgrade 1923, p.123-144; 3, p.241-283 et comme livre à part.
207 P.S. Protiç, %itija srpskih svetaca kao izvor istorijski (La vie des saints serbes comme
source historique), Belgrade 1897.
208 Dj. Trifunoviç, "Belewke o delima u Srbxaku", O Srbxaku, Studije, Srpska kqiùevna
zadruga, Belgrade 1970.
209 Patrijarh Pajsije, Sabrani spisi (Les œuvres complètes), Biblioteka Stara srpska
kqiùevnost u 24 kqige (Bibliothèque de la vieille littérature serbe en 24 livres), livre 16,
Prosveta-Srpska kqiùevna zadruga, Belgrade 1993, p.166. Traduction, préface et commentaire
par T. Jovanoviç.
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***
La pensée théologique serbe trouve son mode d'expression spécifique dans
l'œuvre, aussi bien littéraire que juridique et spirituelle, des deux fondateurs de la dynastie
némanide. Elle correspond à la naissance de l'Etat serbe médiéval, au moment historique de
son affirmation en tant que puissance nouvelle des Balkans qui se pose comme héritière
mais aussi comme concurrente de Byzance. L'autocéphalie de l'Eglise serbe, puis
l'organisation de l'Eglise locale ont permis une christianisation plus profonde et durable du
peuple, qui s'exprime par l'attachement à l'établissement et à la célébration des cultes
(dynastiques mais aussi des saints), ainsi que par l'effort constant de développer le
monachisme dans une forme spirituelle juste. La théologie du jeune Moyen-Age serbe ne
peut se concevoir sans cet effort des saints fondateurs pour christianiser en profondeur une
société qui s'approprie la foi par une célébration de ses propres saints.
Les hagiobiographies dynastiques qui suivent, confirment cette tendance : le roi
est le guide spirituel du peuple, non pas comme un prêtre, mais parce qu'il se soumet à la
volonté de Dieu, qu'il vit dans l'ascèse et recherche la sainteté. C'est la symphonie des deux
pouvoirs qui est exprimée ici, mais une symphonie en partie vétérotestamentaire, où le roi,
à l'égal de David, conduit un peuple qui a une place particulière auprès de Dieu-théologie
spirituelle mais théologie politique aussi, dans la rédéfinition de la hiérarchie des Etats qui
régit le monde selon les Byzantins.
Le XIVè siècle voit l'éclosion d'une littérature plus intime aux côtés de la
continuation des genres déjà existants. Les épîtres qui revêtent le caractère de conseils et
exortations spirituels, les exemples d'une littérature savante, les efforts de philologie
dénotent une évolution intéressante d'une pensée théologique qui n'est pas ignorante des
grands courants intellectuels de l'Europe de l'époque. La disparition progressive de l'Etat
serbe médiéval introduit cependant une rupture dans le caractère de la littérature
théologique : le cycle du martyrologe du Prince Lazar, les réécritures des auteurs des XVè
et XVIè siècles, marquent une sublimation de la figure du saint roi, comme une sorte de
désincarnation, une perte d'historicité au profit d'une expérience plus intime de la sainteté,
ou d'un imaginaire légendaire. La tendance reflète en tout état de cause un repli face au razde-marée ottoman, et une réorientation des efforts de survie : l'identité se préserve dans
l'Eglise, dans la mémoire collective qui est relayée par la poésie épique, dans un champ
intellectuel qui ne relève plus de l'Etat ou des cercles officiels mais de la sphère du clan, de
la région, du village, de la famille.
Cette remarquable unité de la pensée théologique, de l'idéologie de l'Etat, de la
floraison du monachisme, de la richesse de la création littéraire et de la christianisation plus
profonde de la société dans l'Etat médiéval serbe, laisse un souvenir nostalgique et le
sentiment d'une perte de sens, sans que ce sens soit clairement ajourd'hui défini et analysé.
L'éclatement des différents courants de la création littéraire, la dichotomie entre les élites et
le peuple, accentués pendant la période turque, l'appauvrissement de la culture ecclésiale et
la distinction progressive entre une foi populaire et une foi des savants, ont durablement
marqué l'histoire la pensée théologique serbe et plus largement l'Eglise. Une redécouverte
dépassionnée du patrimoine médiéval mérite les efforts et des historiens et des théologiens.
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Бошко И. Бојовић
ХАГИОГРАФСКИ И ДРУГИ ЦРКВЕНИ ТЕКСТОВИ
СРПСКОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА
Слично као и у другим хришћанским земљама средњег века, у Србији
преовлађује хагиографска књижевност наративних текстова животописа светих.
Оваплоћењем Христовим, сједињавањем Божанске и човечанске природе у његовој
Богочоовечанској личности, хришћански антропоморфизам испољава се кроз
хагиографску књижевност и иконографску ликовност. Као словесни и ликовни израз,
они потичу од своје познолитургијске функције. Карактеристична за српску
књижевност средњег века, развијена житија жанровски потичу од позноантичких
биографија, које су одраз херојског идеала античког грчко-римског хуманизма.
Хришћанство преображава тај антички антропоцентризам у теоантропоцентрични
модел кроз imitatio Christi - подражавања Христа као Богочовечанске синтезе
преображене људскости осмишљене узрастањем у висину раста Христовог. Стога је
хагиографија најважнији и најрасрострањенији жанр хришћанске књижевности, као
што је иконографија најраспрострањенији вид хришћанске, у првом реду православне
уметности.
Теолошке расправе, као теоријски облик концептуализације богословске
мисли, у првом реду припадају грчко-византијском културном кругу, мање
латинском, до појаве схолaстике и њене спекулативне теоретике. Хеленскохришћанска дихотомија, као једно од основних обележја византијске културе и
писмености, једва да је имала одјека у евангелизованим земљама континенталне
Европе. Тај необично плодни и изазовни дијалог грчког језичког простора, у касније
христијанизованим културама, био је често осуђиван као рецидив хеленског
паганизма. Док је тај дијалог подстицао толеранцију колико и артикуларизацију
верских појмова, као настали ehsnihilo, остали делови хришћанског света Европе
задовољавали су се неопозивом искључивошћу догмата.
У ширем оквиру хагиографске књижевности, која је у православним
словенским земљама дала значајне доприносе, српска књижевност средњег века
издваја се богатством, разноврсношћу и континуитетом владарских житија и
биографија. Од почетка XVII до краја XV века, али и касније, та књижевна врста дала
је снажно обележје српској култури, државној и црквеној идеологији, културном
обрасцу и историјском идентитету српских земаља, свеколиког српског књижевног
простора.
Као књижевни и изворно литургијски допринос, житијна и литургијска
црквена књижевност основица је сабора светих, који као окосница свештене историје
добија касније богослужбене збирке Србљака - литургијског зборника сабора светих
Срба пред престолом Творца.
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БОГОНАДАХНУЋЕ У СПИСИМА
О СВ. ЋИРИЛУ И МЕТОДИЈУ
Апстракт: Рад је посвећен истраживању феномена богонадахнућа у
делима о светим Ћирилу и Методију. У свим тим делима (житија, похвале, службе,
канони) истакнута је идеја о благодатном дејству Духа Светога на словенске
апостоле, чиме је и њихово учење постало богонадахнуто.
Кључне речи: Свети Ћирило и Методије, богонадахнуће, Премудрост,
Свети Дух, сладост учења.
Богонадахнуће је феномен који је неодвојив од стваралаштва и благодати, а
тајна стваралаштва се разоткрива у библијско-хришћанској историји Божјег стварања
света. Оно се дефинише као ванредно, непосредно, натприродно и харизматично
дејство Светога Духа на писце, којим се писци уздижу и освећују за писање
божанских истина, користећи притом своја знања и способности (Милин 1991: 52).
Дух Свети манифестује Реч коју Отац изговара и која постаје тело, остајући, како
каже Павле Евдокимов, сакривен, тајанствен, нем и нечујан (Евдокимов 1997: 158),
јер он неће говорити о себи (Јов. 16,13).
На богонадахнућу је заснован ауторитет Светога Писма, из кога и проистиче
однос патристичке књижевности према стваралаштву. Порука Светога Писма је
неодвојива од Божје речи (Лк. 5,1), од његовог откривења Светим Духом,1 који је
говорио кроз пророке (2 Петр. 1,20-21) и који је надахњивао писање Светог Писма (2
Тим. 3,16): ''Све је Писмо богонадахнуто, и корисно за учење...''
Оно је
богочовечанска књига, јер је Бог, односно Дух свети, први аутор, док су
богонадахнути писци учествовали у стварању књига Светога Писма (види: Милин
1991: ).2
1 Идеја о стваралачкој благодати Духа Светога веома је присутна у старој српској
књижевности. Овде наводимо само неколико карактеристичних примера.
Доментијан: ''Јер ни светим апостолима нашим учитељима не даде Бог што написано, но место
писања обећа им дати благодат Духа.''
Теодосије: ''Јер његова реч беше свагда тако рећи Духом Светим као сољу растворена.''
Архиепископ Данило: ''Зато и ја молим најмилосрдније Твоје човекољубље да ми се да реч за
отварање уста мојих, дарована ми Твојим светим и животворним Духом.''
2 Мисао о Богу као аутору и уметнику свега нарочито је, када је српска књижевност у питању,
присутна код Даниловог Ученика у Житију архиепископа Данила Другог: ''А уметник свега,
Бог, даде му такав разум многообразан, да се прослави многим добрим делима и да зна приче и
вештине уметности, у сваком делу земаљском. Јер све што замолише очи његове од Господа,
не лиши се ничега.'' На другом месту: ''Тако му је све било од Божјег надахнућа и благодати...''
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Христос у јеванђељима кроз алегорије говори о стваралачком позвању и о
човековом стваралаштву и његовим талентима, уз поруку да је свакоме дато
различито стваралачко служење. Семе које падне на плодно тло много плодова
донесе. То значи да таленти који су човеку дати од Бога треба да буду обогаћени, а не
закопани у земљу. Берђајев сматра да је читаво учење апостола Павла о разноврсним
човековим даровима, у ствари, учење о човековом стваралачком позвању (Берђајев
2000: 138). Стваралачки чин се, према овом аутору, може првенствено описати
терминима благодати, благодатне опседнутости и надахнућа.
Извор стваралачке благодати и надахнућа је, као што само видели, Дух
Свети. То схватање јасно је изражено и у списима о Св. Ћирилу и Методију,
нарочито у Похвали св. Ћирилу Климента Охридског: ''Премудрост Божија сазда у
срцу његовоме храм свој, и на језику његовоме, као на херувиму, почиваше ваздан
Дух свети, делећи дарове свакоме према јачини вере његове.''(Климент Охридски
1964: 123).
Овде је истакнуто неколико идеја, које повезују два кључна појма: на једној
страни је Премудрост Божја, чије је станиште срце Ћирилово, а на другој је Дух
Свети, који почива на његовом језику. Али, као да писцу није било довољно
наглашавање везе језика и Духа Светога, него је том језику додао анђеоске атрибуте,
нагласивши још једном да су стваралачки дарови еквивалентни јачини вере.3
Феномени премудрости и богонадахнућа су старозаветне провинијенције и
то писац Похвале истиче: ''И тако се изли благодат Божија у уста његова, као што је у
премудрости рекао Соломон: ′у усне премудроме улази надахнуће, закон и милост
носи на језику, и тиме занавек печати злохулна уста јеретичка′ '' (Климент Охридски
1964: 124).У Житију св. Ћирила, као примери старозаветне богонадахнутости, истичу
се Данило и Мојсије. За Данила се каже да је говорио са Божијим надахнућем,
(Климент Охридски 1964: 92), а Мојсије је у молитви ''надахнут Духом светим'': ''И
како је Мојсије, надахнут Светим Духом, у својој молитви казао раширених руку: 'У
грому хриди и гласу труба не јављај нам се више, Господе милосрдни, него се усели у
нашу утробу и одузми нам наше грехове' '' (Климент Охридски 1964: 76).
Паралелно са богонадахнућем, у делима о Св. Ћирилу и Методију, присутан
је и сродан мотив Премудрости, који се развио од античких муза до хришћанске
Премудрости. Занимљив је сан из Ћириловог житија, према којем се Константин,
стасао за женидбу, одлучује, да поред солунских девојака, изабере за сапутницу
Софију, Божанску мудрост. Светозар Радојчић сматра да су ова епизода и
Константинова молитва, у којој се он моли за ''мудрост, која је поред твог престола'',
могли утицати и на фигуру ''мудрости поред престола'' из чувене фреске Покајања
Давидовог у охридској Св. Софији (Радојчић 1966: 133-134).
Тај мотив је карактеристичан за новозаветне личности и свете оце и учитеље
Цркве, али се везује и за старозаветне личности. Каракеристична је представа цара
Давида у Минхенском псалтиру. У сцени Давида са музом, девојка је добила и дивна,
велика крила и постала анђео. У том виду приказивана је на минијатурама и
фрескама XIV и прве половине XV века (Максимовић 1983: 101). Иконографска
представа Трпезе Премудрости у српском сликарству прве половине XIV века
потпуно се приближава атмосфери књижевног стварања. Карактеристична је
представа у олтару Грачанице на којој, као на ''књижевној трпези'' архиепископа
3 Свете речи се у библијској и уопште у хришћанској симболици називају храном анђелском,
што је истакнуто и у Похвали Симеону и Сави Теодосија Хиландарца: ''Јер, храном анђелском
Свето Писмо речи назива.''
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Данила,4 доминирају насликане речи као симбол својеврсног књижевног причешћа. У
Даниловој цркви Богородице Одигитрије у Пећи сваког јеванђелисту инспирише
Премудрост, истог изгледа као у Грачаници, што наводи на закључак да је Данило
утицао на настајање грачаничке и пећке представе (Радојчић 1982: 228).
Идеја о Ћириловој стваралачкој изабраности присутна је и у Похвалном
слову св. Ћирилу и Методију: ''...богозарним сјајем ума будући, постаде сасуд
изабрани Светоме духу, те зрачећи свима учењем философским, неисцрпна ризница
поста. И као извор испуњавајући сву васељену, напоји жедне речи Божије, као што
рече сам Господ Бог наш Исус Христос: ′Ономе који верује у мене, као што књиге
зборе, реке из нутрине потећи ће водом живом, то ће рећи дарови животворнога
духа.′'' (Климент Охридски 1964: 188-189). А онда писац посебно наглашава: ''Јер он
(Дух Свети, прим. аутора) ускипте у њему, изли се на усне његове и сву васељену
слашћу узвесели, сејући реч свакоме народу према разуму његову. Бејаше му дат дар
духовни, као апостолу, да на разним језицима беседи'' (Климент Охридски 1964: 189).
Ово је алузија на догађај Педесетнице, односно Силазак Светога Духа на апостоле,
када је апостолима дат дар говорења различитим језицима: ''И испунише се сви Духа
Светога и стадоше говорити другим језицима, као што им Дух даваше да казују''
(Дјела 2,4). Ту благодат су имала, и словенски апостоли Свети Ћирило и Методије
(види: Трифуновић 1987: 76-80).5
Слична идеја је истакнута и у Канону св. Ћирилу и Методију:
''Ти источи росу Божијега духа,
примивши је од Бога, свети.
Као гром загрме по разним странама,
сејући реч незнабошцима.'' (Климент Охридски 1964: 209).6
Благодат Духа Светога чешће се приписује Ћирилу, али имамо и примере
истовремено облагодаћења Свете браће (Климент Охридски 1964: 195). За Светог
Ћирила везани су илустративни примери из Похвале и Службе. Стихови из Похвале
подсећају на иконографска решења, на којима доминира река надахнућа као извор
воде живе:
''Благосиљам светлозарну твоју нутрину,
из које се за све земље источи вода животна,
силазећи с висина путем твојих молитава.
Благосиљам светлозарне твоје ноге,
којима си обишао као сунце око целога света,
просвећујући богонадахнутим учењем''. (Климент Охридски 1964: 129)
Блиска овом литерарном опису јесте иконографска представа Учење св.
Јована Златоустог (Лесново, око 1346). Из сегмента неба слеће персонификација
4 Види фусноту 8.
5 Идеју да благодат Духа Светога није дата само апостолима промовише и Теодосије
Хиландарац, говорећи о Светоме Сави: ''Јер не даде се благодат Светога Духа једино
апостолима, него и свакоме који живи по благодати. ''
6 Та реч примљена од Бога, преко Духа Светога, божанског је, а не људског порекла: ''И зато и
ми захваљујемо Богу без престанка, што сте ви реч Божију, коју сте чули од нас, примили не
као људску реч, него као реч Божију - као што заиста и јесте...'' (1 Сол. 2,13).
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Духа Светог на главу Јована Златоустог, који, погнут над писаћим столом, бележи
речи инспирисане са неба. Од писаћег стола тече поток небеске воде животворне, са
којег ће се напајати ствараоци, односно сликари (Радојчић 1975: 144). Сматра се да
ова фреска сведочи о примату који је овде, у односу на сликарство, дат књижевности
као плоду Божанског надахнућа, кроз присуство апостола Павла и алегорије
Премудрости (Габелић 1998: 164).
Идеја учитељства Св. Ћирила присутна је у Служби, а његово
''богонадахнуто учење'' оптекло је целу васељену, у којој је он посејао ''пресветло
семе Божје'' (Климент Охридски 1964: 137. и 140). Носилац богонадахнутог учења је
и свети Методије који се на земљи јавио као други Илија, ''све јереси сажижући
богонадахнутим учењем'' (Трифуновић 1963: 209). Кроз поређење Методија са
пророком Илијом богонадахнућу се придају неочекиване особине, пренете, наравно,
на духовни план.
У оквире поимања богонадахнутости спада и тумачење Божанске природе
изговорене или преведене речи, чији је најчешћи квалификатив сладост. И само
учење словенске браће одликује се сладошћу, односно има Божанске особине: ''И
стога - која ће то уста изрећи сладост учења његова?'', пита се писац Похвале
(Климент Охридски 1964: 125). Такав је и језик Ћирилов: ''Његов је језик сладостан и
реч му је истинита; те пречисте усне процветаше у премудрости као цвет, његови
пречисти прсти духовне оргуље подигоше и златозарним писменима украсише''
(Климент Охридски 1964: 127).
У лепези метафора, везаних за богонадахнуће и стваралаштво, нарочито се
истичу оне везане за лексему мед, као што су: лоза медоточна, саће медовно и
слично. Мед у хришћанској симболици представља симбол учења Божјег и
Божанског уопште.7 Према мишљењу Александра Наумова, ''наглашавање
материјалног додира са Божанском речју веома је честа појава у јудеохришћанској и
даље у византијско-словенској уметности. Тај контакт се представља нпр. симболима
и метафорама, као што су: бисер, злато, драго камење, као вода извора, река,
кладенац, чаша, као киша, роса, млеко, хлеб, мед, семе, жито, плод, цвет, као мирис,
светлост и др.'' ( види: Наумов 1979:13-19). Писац Ћириловог житија наглашава да је
Свети Ћирило све насладио ''меденом слашћу из светих књига'' (Климент Охридски
1964:89), а у Похвали Ћирилу и Методију истиче се да су њихове речи ''саће
медовно'', којим су насладили сву васељену (Климент Охридски 1964:203).
Оваква симболика је карактеристична и за многе писце националних
средњовековних словенских књижевности, а у српској литератури ефектно финале
добија у једној Доментијановој сложеници, која Савином језику приписује Божанско
порекло. За Саву Доментијан каже да је говорио медословесним језиком,8 а то значи
да је био достојан наследник Св. Ћирила и Методија и њиховог језика, те да је пио са
7 Симбол је библијског порекла. Налазимо га у Псалмима, Књизи пророка Језекиља,
Откривењу св. Јована. Псалми: ''Како су слатке језику мојему ријечи твоје, слађе од меда
устима мојим'' (119,103). Књига пророка Језекиља: ''И рече ми: сине човјечји, нахрани трбух
свој, и цријева своја напуни овом књигом коју ти дајем. И поједох је, и бјеше ми у устима
слатка као мед'' (3,3). Откривење Св. Јована: ''И отидох анђелу и рекох му да ми да књижицу. И
рече ми: узми је и поједи је; и загорчаће ти утробу, али у устима твојим биће слатка као мед''′
(10,9).
8 Однос према Слову и Божанским речима објашњава и Константин Филозоф (XV век) у
Повести о словима: ''...јер нам пристоји да се словом хранимо, будући да нас је словесним
Творац саздао.''
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истог извора божанског надахнућа.9
Сви феномени стваралачког порекла, везани за Свете Ћирила и Методија,
упућују на учитељство Свете браће, што је карактеристика делатности најзначајнијих
светих отаца Цркве, оформљена и кроз иконографске представе. По угледу на
Христа, они су учитељи целе васељене, а ученици њихови нови апостоли: ''Пошто су
свесно крст на раме примили, сву васељену обиђоше испуњавајући поуку. Али у
оним земљама у које нису стигли, било због задржавања на путу, било због мноштва
других околних земаља, ту су се ови појавили као сунчани зраци, светлошћу
богоразумља осветљавајући сав свет, и по њиховим стопама иђаху и истим духом
напојени бејаху од Бога, и исте речи бејаху проповедници и нови апостоли, који нису
на туђем темељу своје дело саградили, већ су од почетка писмо замислили и
уклопили га у нов језик'' (Климент Охридски 1964: 196).
Дух Свети је кроз нове пророке проговорио на новом свештеном језику, по
речима јеванђилиста Марка, на којег се, између осталог, позива Свети Ћирило,
борећи се са тројезичницима: ''И рече им: ′идите по свему свијету и проповиједајте
јеванђеље сваком створењу. Који повјерује и крсти се биће спасен, а који не вјерује
биће осуђен. А знаци онима који вјерују биће ови: именом мојим изгониће демоне;
говориће новим језицима′ '' (16, 15-17).
Писци дела о Светоме Ћирилу и Методију (житија, похвале, службе)
посветили су посебну пажњу њиховом богонадахнућу, као дару Духа Светога,
придружујући их и на тај начин најзначајнијим оцима и учитељима Цркве. Благодат
Духа Светога просијала је на новим апостолима.

9 Као извесну парадигму поимања симболике меда у српској црквеној књижевности можемо
узети мисао архиепископа Данила, у којој се књижевност пореди са трпезом: ''Јер отворићу
уста моја, и напунићу се Духа од трисветлога Божаства, и поставићу вам, свечасни у Господу
сабрани зборе црквени, трпезу, не хлеба, ни вина и мириснога меса, но трпезу пуну и украшену
књижевним јелима, слађу од меда и саћа.''
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Dragiša Bojović
DIVINE INSPIRATION IN THE TEXTS ON ST. CYRIL AND METHODIUS
Divine inspiration is a phenomenon which cannot be separated from the creative
process and blessing, while the secret of the creative process is revealed in the BiblicalChristian history of divine creation. This inspiration is defined as an extraordinary,
immediate and charismatic influence of the Holy Spirit on writers, where they become
elevated and sanctified for writing down divine truths, a process in which they use their
own knowledge and skills.
In all the works on St. Cyril and Methodius the idea prevails that they became a
vessel of the Holy Spirit and the source for all those thirsty for God's words. Many literary
ideas correspond to iconographic motives. The paper therefore points out this relationship,
and also the relationship to similar motives in Serbian clerical literature.
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ЛИК СВЕТОГ САВЕ У ДВЕМА ДУБРОВАЧКИМ
КОМЕДИЈАМА ИЗ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Апстракт: У трагању за ликом и личношћу највећег свеца српског
православља у дубровачкој културној историји донекле је запостављен XIX век.
Док су ранија времена Св. Саву и помене о њему везивала за подручје под
српским земљама, лик свеца се у овом добу, у литератури и уопште културном
наслеђу, јавља у самом Дубровнику, као део укорењене свести о његовом
саучествовању у духовном, религиозном животу православног, али и католичког
света.
У двема комедијама, сачуваним само у рукопису, Св. Сава је, заједно са Св.
Влахом, а уз одлучујућу подршку Бога, темељни бранитељ нових времена, чији су
критичари оличени у представнику папског Рима - Св. Петру.
Кључне речи: Св. Сава, Св. Петар, Св. Влахо, Дубровник, комедија, сатира
У вредном трагању за ликом и личношћу највећег свеца српског
православља у дубровачкој културној историји приметно је занемариван XIX век.
Стога није ни уочено да, док су ранија времена Св. Саву и помене о њему везивала за
подручје под српским земљама, лик свеца се у овом добу, у литератури и уопште
културном наслеђу, јавља у самом Дубровнику, као део укорењене свести о његовом
саучествовању у духовном, религиозном животу православног, али и католичког
света.
Сликовити приказ овога је графика са самог краја века, из 1900. године, под
називом "Српска дубровачка омладина дум Ивану Стојановићу", великог
дубровачког сликара Марка Мурата, која над Дубровником, у облацима, на месту
предвиђеном за небеске заштитнике, приказује заједно дубровачког парца Светог
Влаху и светитеља српског Светог Саву.
Да је личност и лик Светог Саве био присутан у свести Дубровчана у XIX
веку указују и друге чињенице. Тома Ивановић је у свом делу Правовјерство
старијех младијем Дубровчаном на изглед, које је штампано у Дубровнику 1808.
године, уз животописе Св. Влаха и Св. Трифуна, саставио и житије Св. Саве, Антун
Фабрис, уредник листа "Дубровник", у више наврата је био у прилици да на
страницама овог гласила пише о Св. Сави као српском народном просветитељу "кога
и католичка црква убраја међу свеце"1.
У двема адеспотним комедијама, сачуваним у рукопису, Св. Сава је, заједно
са Св. Влахом, а уз одлучујућу подршку Бога, темељни бранитељ нових времена,
чији су критичари оличени у представнику папског Рима - Св. Петру.
1 Antun Fabris, Intolerancija, "Dubrovnik", 1899/5.
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Подизање православног саборног храма у Дубровнику 1877. године, трећег
по реду у веку који је тек био званично дозволио боравак православних у Граду,
морало је, поред осталих, изазвати, а што је било карактеристично за Дубровник и
тога доба2, и шаљиво-сатиричну стиховану реакцију. Тако је и забележио
савременик, пишући о настанку песме "У пригоди отворења влашке цркве": "Ова је
сатира изашла мало дана након освештања православне цркве у Дубровнику,
новембра год. 1877, и у много преписа била је поштом разаслата, колико
православнијем, толико и католицима."3
Сачувани преписи доказују наведене речи савременика. Бројни су, наиме,
преписи песме "У пригоди отворења влашке цркве", између осталог, и у оставштини
Милана Решетара у Прагу.
Међутим, врло брзо следио је прави дубровачки одговор на ову сатиру, у
виду шаљиво-сатиричне игре под насловом Комедија нова прид вратима од раја4.
Текст ове комедије се, такође, налази у Решетаревој оставштини, у рукопису под
збирним насловом Сатире дубровачке, као и у другим преписима, на пример у
Архиву СПЦ у Дубровнику. За проширенији одговор на постојећу критику нових
времена, која су подразумевала и толерантнији став према православном
становништву, можемо сматрати Трећу нову комедију прид вратима од раја, чији се
један од преписа такође налази у Решетаревој збирци рукописних дубровачких
сатира5.
Ради подсећања, требало би рећи да је и позориште у Дубровнику у другој
половини XIX века следило европско позориште, које се прилагођава потребама и
укусима публике и представља место за забављање грађанства.
Наиме, овај век променио је обичај постављања представа у Дубровнику
само у време поклада: италијанске трупе долазиле су у Град често на читаву сезону,
играјући пред Дубровчанима чак по четрдесет драма, али чешће комичних опера и
оперета. И аматерске дружине Дубровчана често су наступале у комадима са темама
из домаће историје, као и делима чији су аутори били савременици - суграђани (Иван
Аугуст Казначић написао је оперету6, а познато је да су извођена и два драмска дела
Луке Стулија). Биле су честе и музичке академије.
Комедије су такође релативно брзо асимиловале актуелне политичке и
социјалне проблеме, па отуда у овим делима има трагова збивања из савременог
живота и "дневне политике"7.
2 О томе, од новијих истраживањима, требало би поменути: Stanislava Stojan, Berneskna poezija
u Dubrovniku na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće, "Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u
Dubrovniku", XXXI (1993), 133-148.
3 Архив Српске православне цркве у Дубровнику
4 "Пређашња сатира дала је повод овој", објашњење је испред текста Комедије нове прид
вратима од раја (Архив СПЦ у Дубровнику).
5 Текст Нове шене у Олимпу, која тематски представља јединство са двема шаљивосатиричним играма, а налази се међу Решетаревим сатирама, нећемо овога пута разматрати
пошто међу њеним ликовима нема светога Саве. Ипак би требало рећи да је знатно краћа,
односно да се састоји се само из једне сцене, а да је предмет расправе Бога, св. Петра, св.
Влаха и св. Цецилије нова власт у Дубровнику која занемарије музичке свечаности.
6 С. Стојан о Казначићевом делу Funereli e danze пише да је то кратка стихована фарса, без
иједне праве драмске ситуације, с површно и овлаш оцртаним ликовима и с наивном
лепршавошћу и једноставним дијалозима (Stanislava Stojan, Ivan Аugust Kaznačić, Dubrovnik,
1993, 90-93).
7 Петар Марјановић, О комедијама и народним комадима друге половине 19. века у: Комедије и
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Пошто је у пожару 1817. године изгорело старо позориште, смештено у
дубровачком Орсану, представе су већ од 1823. извођене у Старом театру, кући
Влађа Гоце, у Зузериној улици (претходни назив Између Влаха), која је и по томе и
названа, док је од 1864. почео са радом Бундићев театар8. При прославама
православних Срба у Дубровнику разноразне
шаљиве игре извођене су у
просторијама "Слоге", а касније и у адаптираној згради Старог театра, као и у
Бондином театру, од стране аматерских група, чији су чланови припадали обема
хришћанским конфесијама.
Међутим, без обзира на овако разгранат позоришни живот, нема вести да су
наведене две комедије извођене. Вероватно су, ради свог донекле полемичког
садржаја, само читане, као и многа рукописна дела сличног садржаја тога доба.
Док се за Комедију нову каже да је непосредно настала по подизању
Благовештењске цркве, дакле или крајем 1877, или почетком 1878. године после
текста Треће нове комедије стоји да је написана "свршетком августа мјесеца 1879-те".
Такав хронолошки ред, сем ових података и одређења у наслову, доказује и
једноставна анализа текста.
Комедија нова прид вратима од раја конципирана је у седам неједнаких
сцена ("шена"): прва има 154 осмерца, друга 68, трећа 6, четврта 7, пета 10, шеста 2, а
последња, седма, 56 стихова. Прва "шена" описује дијалог између Св. Петра и Бога. У
другој сцени, њима се придружују Св. Влахо и Св. Сава, да би на крају Св. Петар
остао сам. Кратка трећа сцена доноси одлуку Св. Петра, а за стих дужа, следећа
сцена, приказује његов разговор на вратима пакла. Током 10 стихова пете сцене,
Петар исказује своје даље намере, док у најкраћој, шестој, сусреће се са Сотоном.
Седма сцена представља договор Петра са Сотоном.
Трећа нова комедија прид вратима од раја је развијенија од претходне, али
је конципирана на исти начин: састоји се од седам "шена", такође неједнаке дужине.
У првој, (19 стихова) Свети Петар је сам на сцени, чита новине и коментарише вести
о гресима који су захватили Дубровник, а у другој (117) на вратима раја стиже
Стијепо Скурла9. У трећој сцени (197 стихова) се, у тренутку сукоба Петра и Скурле,
појављује Свети Сава, а у четвртој (163), у сличној ситуацији, Свети Влахо. У петој
сцени (53 стихова) им се придружује и сам Бог, који успева да обезбеди Скурлин
улазак у рај. Шеста сцена, од 32 осмерца, јесте монолог Св. Петра, а седма (30
стихова) описује његов дијалог са Луцифером.
Комедија нова је три пута краћа од Треће нове комедије. Њена главна радња
везана је за љутњу Св. Петра због подизања цркве и уопште због толерисања
православља у Граду. У Трећој новој комедији радња је развијенија - Св. Петар
реагује на много више новина у Дубровнику, које су наведене као тачке у тексту
објављеном у "Католичкој Далмацији". Међутим, међу 16 "пуната", већи део њих
народни комади 19. века, Српска књижевност, Драма, 12, Београд, 1987, 5-57.
8 Milan Rešetar, Stari dubrovački teatar, "Narodna starina", 2, Zagreb, 1923, 97-106.
9 Стјепа Скурла (1832-1877), дубровачки каноник и учитељ веронауке, писац је књиге Mo}nik
Stolne crkve dubrova~ke (1868), али и монографије Свети Влахо бискуп и мученик од Сеаста,
дубровачки обранитељ (1871), као и уредник четвртог годишта алманаха "Дубровник забавник
Штионице дубровачке" (1876) и приређивача више теолошких издања. Уводећи га у ову
комедију, аутор се држао правила из традиције дубровачке књижевности - да се суграђани
узимају за личности литерарних дела само после њихове смрти, која је, према наведеном
датирању, непосредно претходила настанку Треће нове комедије прид вратима од раја. Стиче
се утисак да је анонимни аутор на овај начин желео да Скурли, иначе, по тврђењу савременика,
вредном и скромном љубитељу домаће књижевности, сачини својеврсни панегирик.
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односи се на православне. Поред тога, уведен је и лик Стијепа Шкурле, који
преузима улогу онога кога првог засипа бес Св. Петра.
Насупрот другим ликовима, у Трећој новој комедији, у односу на претходну,
знатно је развијенија појава Светога Саве. Наиме, у Комедији новој, Св. Сава се, иако
је присутан на сцени, у пратњи заштитника Града, Св. Влаха, иако Бог њему упућује
срдачне поздраве, а Петар му љутито добацује грдње, оглашава само у полустиху,
речима: "Бог је реко". У Трећој новој комедији Св. Сава је активан учесник у одбрани
нових времена. Он се појављује у тренутку физичког сукоба Петра са Шкурлом да га
опомене:
Santo padre скомунике
Ти знаш добро да прибави
Ко на попа руку стави.
Он брани Дубровник од напада, објашњавајући мудрост и вештину Св.
Влаха:
А Влахо га сам исправи.
И знаш како? За главаре
Давајућ му свеђ товаре
Док се грјешни пук развиди,
Пропаст своју док увиди,
Тер покаран молит стане
Да се Влахо на њ већ гане...
После мноштва негативности везаних за Град, Сава похваљује:
Ако ти су неприлике
Има других ки су од дике:
Радничко је Друштво дика
Славног нашег Дубровника
Свети Влахо њега штити
Чланове ће умножити.
Сава, такође, показује посебну сабраност и толерантност. Поводом расправе
о савременом свештеству, које се критикује, Петар пита: "Да л' попови јесу твоји
бољи него ови моји? " Сава разборито одговара: "Попови су tanto basta / Сви су Оче
иста паста". И у другим приликама делује помирљиво, настоји да не разљути већ
љутог Петра, сугеришући Скурли да тачке из новинског текста, које звуче
полемично, прескочи: "За да фине псоват, клети", каже ох Скурли, "Спјевај пунат сад
десети".
Кад, пак, други покушавају да објасне Петру да није у праву у погледу
традиционално овештале негативне историјске улоге православних у Дубровнику,
Св. Сава се оглашава потврдом, или захваљује на разумевању.
Баш ти фала, попе Ст'јепо
Конфусто си то прил'јепо.
(Влаху) Моје стадо јест гр'јешило
Али чисто није било
Баш ни твоје, o collega.
Обе комедије се завршавају заједничким одласком Бога, Св. Влаха и Св.
Саве, уз слављење нових времена:
Доспјело је презирање,
И братичско клеветање,
Да брат брата љуби, штује,
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Ово звоно проглашује.
Ова црква св'јету каже,
Да се братац с братом слаже,
Да је слога наша слава,
Кажемо ти ја и Сава.
Врхунац представља обраћање Влаха Богу речима:
И да слога тврђа буде,
(Допуштења сикур твога),
Ја ћу Саву града мога
Учинити, con procura,
За другога протетура10.
Помирљиви тон, који поред Св. Саве и Св. Влаха коначно успостави учешће
самог Бога који на Петрове нападе одговара очински благо и надмоћно
подсмешљиво, преовлађујући је. То посебно потенцира подсећање да је "ура од
обједа", односно одлазак, после свега, Бога на ручак, у обе комедије, док се, у
позадини, оглашава хор анђела у славу божанске моћи.
Последње, пак, две сцене, и у једној и у другој комедији, мада посвећене
планирању Петрове освете, због изразитијих комичних елемената, који нису ретки
када се везују уз Сатану и ђавола уопште, као и слабих домета, којима тежи та освета,
постављене су као мање важне. Наиме, Петар од Сатане тражи, као врхунску освету,
сатиричну песму:
Хајде дакле и ти чини,
Један од њих да учини,
Шизматичним прот власима
Сатирицу у версима,
У ком тако нек с' избљује,
Да им фесту сву отрује,
И неслогу да посије,
Међу вјере оба двије.
Комедија нова прид вратима од раја завршава се сликом Сатане, који,
силазећи у град, "брбори" почетне стихове песме "У пригоди отворења влашке
цркве...": "Кити ми се, кити...", док се у другој комедији чак актери и не договоре
чиме ће се осветити, него се то оставља као евентуална тема следећег сличног дела
истог аутора11.
Већ је примећено да је злоупотреба католичке цркве, нападана у историји
позоришта у комадима са реформаторским или протестанским тенденцијама12, чему
можемо додати и ове комаде као покушај да се афирмише не само друга хришћанска
конфесија у самим вековима строгокатоличког Дубровника, него и да се упути на
толерантност која је долазила са новим временима. Мора се приметити да је аутор
врло промишљено ушао у њихово састављање: приметну тежњу ка бурлескном и
сатиричном, са примесама вулгарности и неукуса (који су, мора се то рећи, били
уобичајени за шаљиво-сатиричне посланице тога доба), користио је, као значајне,
предахе или растерећења, која су долазила после готово документаристичких, али
10 Комедија нова прид вратима од раја.
11 " Ако буде што враг прођето а Петар ставио in effetto, бићете авизани", пише на крају
комедије аутор потписан са "Ведробрђанин".
12 Rajmon Lebeg, Komično u duhovnom i svetskom pozorištu, у: Dragan Klaić, Pozorište i drame
srednjeg veka, Novi Sad, 1988, 345-368.
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јетких и огорчених замерки на нова времена. Уз све то, уочљив је просветитељски
циљ, чиме се дело приближава новим тенденцијама у тадашњој литератури13, а којег
је аутор оба дела надмоћно и у сваком стиху свестан14.
Код формирања лика Св. Саве аутор је уздржанији и формалнији: недовољно
га познаје и задржава се на општим местима, док је нешто слободнији и живописнији
у нападима на Св. Саву од стране Св. Петра15. Међутим, очито је да је за састављача
комедија најважније сврставање овог српског свеца уз заштитника старог
Дубровника, његове државности и културне традиције16, али и као бранитеља, уз
моћне савезнике, Св. Влаха и Бога, као и католичког свештеника Стјепа Скурле,
новонасталих дубровачких времена.

13 Zdenko Lešić, Teorija drame kroz stoljeća, I-II, Sarajevo, 1977, 1979.
14 Пошто је овако изричито и доследно изнео своје ставове, не би требало да буде спорно да се
аутор обеју комедија може пронаћи међу тадашњим истакнутим интелектуалцима Дубровника,
вероватно из круга Срба католика, који је сем овога сигурно имао и своје "литерарније" и
признатије, свакако потписано дело. Он је био добар и вешт версификатор, познавалац старе
дубровачке литературе и традиције као и дубровачког колоквијалног говора, значи
староседелац, али и, вероватно, активни учесник у национално-политичким па и новинским
надмудривањима карактеристичним за последње деценије 19. века.
15 Тако Петар, између осталих грдњи, помиње и Савин земаљски живот:
Док на земљи становао
Није друго хала знао
Нег' fraccare delle grasse
Хајдуковат, кидат носе...
16 Dunja Fališevac, Sveto za profano: sveti Vlaho kao politički simbol u književnosti staroga
Dubrovnika, у: Dubrovnik otvoreni i zatvoreni grad, Zagreb, 2007, 133-156.
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Irena Arsić
THE CHARACTER OF ST. SAVA IN TWO COMEDIES
FROM LATE 19TH CENTURY DUBROVNIK
In search of the character and personality of the greatest Serbian Orthodox saint in
the cultural history of Dubrovnik, 19th century has been somewhat neglected.
While in the earlier times St. Sava was mainly mentioned in the Serbian lands, in
this period, his character is found in the literature and, more broadly, the cultural heritage of
Dubrovnik itself, part of the rooted awareness on his importance for the spiritual and
religious life of both Orthodox and Catholic worlds.
In two comedies preserved only as manuscripts, decisively helped by God, along
with St. Vlachos, St. Sava is the true defender of the new age, and his critics are embodied
in the representative of the papal Rome - St. Peter.
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УДК 271.2-36: 929 Методије,
Архиепископ Моравски

Олга В. Лосева
Москва - Россия

ЖИТИЕ РАВНОАПОСТОЛЬНОГО МЕФОДИЯ,
АРХИЕПИСКОПА МОРАВСКОГО, В СОСТАВЕ
ДРЕВНЕРУССКОГО ПРОЛОГА
Апстракт: Данная статья посвящена исследованию краткого жития
равноап. Мефодия, архиепископа Моравского (11 мая) в составе второй
(пространной) редакции нестишного Пролога. Проложные жития Кирилла и
Мефодия остаются одними из наименее изученных из агиографических текстов,
посвященных славянским первоучителям. В данной статье впервые отмечено
наличие двух вариантов проложного жития равноап. Мефодия и проведен анализ
имеющихся разночтений. Другой задачей стало решение вопроса, какой из этих
вариантов является первоначальным, так как древнейшие списки обоих вариантов
относятся к довольно позднему времени — первой четверти или трети XV века.
Оказывается, что деление на варианты краткого жития равноап. Мефодия четко
совпадает с предложенным нами делением Прологов второй редакции на группы в
зависимости от содержащихся в них текстов русского происхождения. Таким
образом, в Прологах первой группы содержится первый вариант краткого жития
равноап. Мефодия (в заглавии которого святой именуется епископом Моравским), в
Прологах второй группы — второй вариант жития (в заглавии которого Мефодий
называется также и учителем Русским). Так как вторая группа Прологов возникла в
результате редактирования, осуществленного в третьей четверти - конце XIII
века, то к этому времени следует отнести и появление второго варианта краткого
жития равноап. Мефодия.
Kлюочевые слова: агиография, пролог, жития, текстология
Краткое житие равноап. Мефодия (11 мая) было составлено специально для
пространной (второй) редакции Пролога, созданной в Древней Руси в третьей
четверти XII века. В качестве основного источника было использовано пространное
Житие Мефодия из майской Четией Минеи, древнейший список которой сохранился
в составе Успенского сборника конца XII - начала XIII века (Л. 102 б - 115 г).
Составителем также привлекались Чудо Сильвестра, папы Римского (2 января) из
учительного раздела Пролога1 и Житие равноап. Кирилла (Константина) Философа
из пространной редакции Пролога.
Несмотря на то, что проложному житию равноап. Мефодия, архиепископа
Моравского, посвящено специальное исследование2, остался неотмеченным тот факт,
1 Темчин С. Ю. Прение римского папы Сильвестра I с раввином Замбрием и кирилломефодиевская традиция // Palaeoslavica. 2002. Vol. 10. N 2. P. 229-247.
2 Куев К. Проложните жития за Кирил и Методий в Ленинградските книгохранилища //
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что среди списков данного жития отчетливо прослеживаются два варианта.
Древнейшие списки обоих вариантов относятся к первой четверти или первой трети
XV века. Первый вариант представлен в Прологах ГИМ Усп. № 3 перг., 1410-1425 гг.
(Л. 112 г - 113 б), РНБ Погод. № 615, 1455-1462 гг. (Л. 200-200об), РНБ Погод. № 603,
конца XV в. (Л. 227 в - 228 в), ГИМ Увар. № 614, 1491 г. (Л. 112 г - 113 б), РГАДА Ф.
181 (РО МГАМИД) № 713, конца XV - начала XVI вв. (Л. 129 б-г), РНБ Погод. №
614, первой четверти XVI в. (Л. 211 в - 212 в) и в более поздних рукописях3. Второй
вариант жития содержится в Прилуцком Прологе первой четверти XV в. (Л. 104 а-б)
и в Прологах РГБ Больш. № 188 первой половины XV в. (Л. 99 б-г), РНБ Погод. №
602 конца XV - начала XVI в.(Л. 189 б-г), а также в более поздних списках, например,
в БАН Ф. 31 № 34.2.2 XVI в. (Л. 213 в - 214 б).
Наиболее существенные разночтения между обоими вариантами проложного
Жития равноап. Мефодия сводятся к следующему:
Вариант 1: ГИМ Усп. № 3 перг.

Вариант 2: Прилуцкий Пролог

¬ïêTïà Ìîðàâüñêàãî

åïïTà Ìîðàâüñêà è ¹÷òë ðyñüñêàãî

êíçåìü âú ñëîâýíý a

êíçåìü ñëîâýíüíûìú

èçâû÷å ÿçûêü ñëîâýíüñêûè

¶çâû÷å ñëîâýíüñêîìy ÿçûêy

---

¶ ñëîâåñà áyêîâíàÿ ñëîæèñòà ñú áðàòîìü

è øåäú íà Àë¹ìüáåñê¹þ ãîðy

¶ øåäú â ìàíàñòûðü

ïîñëà öðü áðàòà ¬ãî Ê¹ðèëà âú êîçàðû

öðü ïîñëà áðàU åãî Êþðèëà äà ïðåïðèòü æèäû

äà ïðåïðèòü æèäû
ñèëîþ ÕâTîþ âñ ëþä·è ¹âåðèñòà

è âñ ëþäè ¹âýðèñòà

ïðîñõ¹ áîëãàðý ¹÷èòåë æå è

ïðîñõy ... âîëîñè íàñòàâíèêà

íàñòàâíèêà или болгаре наставника
(Погод. № 615, 603, 614, 620)
ïîñëàâú Ìîðàâ¹ âú ãðàD Êàîíú

ïîñëà â Ìîðàây

êíçü ìîðàâñêûè

êíçü

¬äèíü ïðèèäå ïîñðåäý èõú

åäèí ïðèäå

ÿêî îïîë÷èøàñ õ¹ëàìè íà ñò¹þ âýð¹

îíè æå õyëõy âýðy ÕâTy

ñëîâåñû

ðý÷üìè

ÿêî ñë âåíü âîèíü

ÿêî âî·íú

íèêàêî æå íå ïîãðýøàøå . è ÿêî

¶ ïðåïðý ÿ Ìåôåäüè

à

ïðåïðýíè áûøà § Ìåôåäèÿ

Palaeobulgarica. 1985. № 1. С. 8-36.
3 В ГИМ Син. № 246 второй половины XIV в. дата 11 мая утрачена.
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Первый вариант озаглавлен "память преподобного отца нашего Мефодия,
епископа Моравского" (ГИМ Усп. № 3 перг., Л. 112 в), во втором варианте добавлено
"учителя Русского" (Прилуцкий Пролог, Л. 104 а). В первом варианте уточнены
местонахождение монастыря, в котором принял постриг Мефодий — на горе Олимп
в Вифинии — и адресация миссии Кирилла — "в козары" (что согласуется с
Пространным Житием Мефодия и Похвальным словом4). Наиболее интересно, что
при перечислении народов, просвещенных солунскими братьями, в первом варианте
указаны славяне, хазары, моравляне и болгары, а во втором варианте вместо болгар
говорится о влахах: "ïðîñõy ... âîëîñè íàñòàâíèêà" (Прилуцкий Пролог, Л. 104 б). В
пространном Житии равноап. Мефодия в Успенском сборнике, послужившем
источником проложного жития, болгары не упоминаются ни разу, тогда как о влахах
говорится как о проповедниках христианства в Великой Моравии: "и суть в ны
вошли учителе мнози крестияни, из влах, и из грек, и из немец"5. Однако о проповеди
среди болгар рассказывается в проложном житии равноап. Кирилла (14 февраля)6. По
всей видимости, оттуда же составителем проложного жития 11 мая были почерпнуты
сведения и о граде Каоне. Во втором варианте сделана вставка об изобретении
Кириллом и Мефодием славянского алфавита, неудачно помещенная в рассказ о
княжении Мефодия у славян в юношеском возрасте. В пространном Житии Мефодия
изобретение алфавита относится к периоду после призвания братьев в Моравию
князем Ростиславом: "и абие оустроивъ писмена и беседоу съставль"7.
Указанные разночтения свидетельствуют о серьезной редакторской работе,
осуществленной спустя некоторое время после составления пространной редакции
Пролога.
Какой же из двух вариантов следует считать первоначальным? Проведенный
нами анализ состава Прологов пространной редакции показал, что они делятся на два
типа8. Примечательно, что в Прологах первого типа содержится первый вариант
краткого жития равноап. Мефодия, в Прологах второго типа — второй вариант.
Среди устойчивых признаков, позволяющих разделить Прологи пространной
редакции на два типа нами указывались следующие:
Житие свт. Кирилла
Туровского (28 мая)
"Слово от Жития прп.
Феодосия
Печерского" (3 мая)

Прологи I типа
Житие отсутствует

Прологи II типа
Житие присутствует

В Слове упоминаются
имена туровских князей
Святополка II Изяславича,
Ярослава Святополчича и
Георгия Ярославича;
завершающая Слово
Похвала прп. Феодосию
состоит из 5 хайретизмов

В Слове вместо туровских
князей упоминается
Георгий-Ярослав Мудрый;
похвала прп. Феодосию
Печерскому состоит из 7
хайретизмов

4 Успенский сборник XII-XIII вв. М., 1971. Л. 104 г, 110 г.
5 Там же. Л. 105 а.
6 Куев К. Указ. соч. С. 23.
7 Успенский сборник XII-XIII вв. Л.105 б.
8 Лосева О. В. Две стадии формирования второй редакции Пролога (предварительные
наблюдения) // Древняя Русь. 2006. № 1 (23). С. 59-62.
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Сказание о
перенесении мощей
свт. Николая
Чудотворца (9 мая)
Слово о черноризце,
исходящем из
монастыря (10 мая)
Сказание об
обретении мощей свт.
Леонтия, еп.
Ростовского (23 мая)
Слово о празднике
Всемилостивого
Спаса и Пресвятой
Богородицы (1
августа)

помещен вариант А
"легендарного" Сказания о
перенесении мощей

включен
отредактированный вариант
Б этого Сказания

Включен первоначальный
вариант этого Слова

Включен переработанный
вариант Слова

Включена первая
(ростовская) редакция
этого Сказания

Включена вторая
(владимирская) редакция
этого Сказания

Слово отсутствует

Слово присутствует

Устойчивое соответствие первого варианта Жития равноап. Мефодия
первому типу Пролога заставляет считать этот вариант жития первоначальным, тогда
как второй вариант жития, присутствующий в отредактированных Прологах второго
типа, можно отнести к более поздней стадии формирования Пролога (третья четверть
- конец XIII в.), связанной с Ростовом9.

9 Там же. С. 62-63.
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Olga V. Loseva
THE LIFE OF ST. METHODIUS, EQUAL-TO-APOSTLES, ARCHBISHOP OF
MORAVIA, IN OLD RUSSIAN PROLOGUES
This article deals with the two versions of the Life of St. Methodius, archbishop of
Moravia, included in the Prologue. St. Cyril and Methodius are the most significant figures
in the Slavic culture. That's why the creation of the new versions of their Lives reflects the
political trends of the epoch (for example the legend about the mission of Saint Brothers to
Bulgaria).
The author examines which of the two versions is original and determines the time
of their emergence.

221

222

Crkvene studije, Ni{ / Church Studies, Nis

5-2008, 223-226
UDK 271.2-528

Зоран Ранковић
Православни богословски факултет, Београд - Србија

О АНТИФОНИМА НА "УСАПШОЈ ЛИТУРГИЈИ"
Апстракт : У раду ће се дати текст антифона на "усапшој литургији".
Они су писани у Ирмологиону из 17. века који се чува у библиотеци Патријаршије у
Београду. По својој структури ови антифони су саобразни старијем типу
антифона.
Кључне
речи:
Ирмологион,
литургија,
антифони,
светогорска
провенијенција
У рукописном фонду Патријаршијске библиотеке у Београду, под
сигнатуром Рс 2, чува се један рукописни Ирмологион, који је Д. Богдановић уврстио
у Каталог ћирилских рукописа1. О овом Ирмологиону Богдановић је навео следеће
податке : "Ирмологија, срп., поч. XVII в. Папир, VII + 129 листова, 130 х 90 мм".
Овим подацима овом приликом додајем моја запажања о овом рукопису. Величина
текста је 110 х 70 мм, текст је писан у једном ступцу и заузима 15-32 реда до листа 84
а од листа 85 - 17 редова. Овај део, од листа 85 до краја, настао је можда у XVI веку.
Писмо је полууставно с елементима брзописа, величина слова је 2 мм, мастило црно,
тамно браон и киновар. Неисписани су листови : I-VII, 32v, 37v-66v, 84v. Текст је
писало више писарских руку, можда 9-10, потврђена је замена полугласа са a.
Садржи маргиналне записе богослужбеног садржаја.
Моју пажњу привукао је богослужбени текст који носи наслов na us#pë{oi
l<i>(t)rg¿i, који се налази на листовима 33-36. После наведеног наслова следи
текст три антифона, стих по входу, упутство о певању тропара и кондака уснулима,
затим текст два прокимена пред читање зачала из Апостола - први прокимен
уснулима а други Богородици, и следи текст апостолских зачала. Апостол уснулима
представља зачало 160 (1 Кор 15, 20-28) а Богородици зачало 240 (Фил 2, 5-11). Део
богослужбеног текста под горњим насловом завршава се кратким текстом Причасна.
Оваква структура упућује на закључак да је овај текст писан за литургију, и
то за ону литургију која се служи у дан када се врши молитва за уснуле. Како је
субота дан посвећен Богородици и молитвама за уснуле, можда се може рећи да се
овај текст односи на литургију суботе. За познавање богослужбених кретања у
српској цркви нарочито је, из текста под горњим насловом, значајан текст антифона
са входним стихом. У редовима који следе навешћу потпуни текст антифона и стиха
по входу (реч је о тзв. малом входу на литургији) а потом и коментар. Текст је
приређен по следећим начелима : сачуване су разлике између великих и малих слова,
оригинална интерпункција, титле изнад слова с бројном вредношћу, као и пајерци;
скраћенице су разрешене тако што су надредна слова спуштена на своја места и
1 Д. Богдановић, Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI - XVII века), Београд 1982,
стр. 44, инв. бр. 438.
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стављена у полукружне заграде, док су реконструисана слова стављана у стреласте
заграде.
Na us#p{oi l<i>(t)rg¿i anëtif…(n)<#>, aâ.
Bl<a>go &(s)<t#> ispovqdatise g<ospode>vi, m<o>(l)<i>tvami b<ogorodi>ce sp<a>se
sp<a>si nas#:
Bl<a>go &(s)<t#> ispovqdatise g<ospode>vi, i pqti imeni tvoem+
m<o>(l)<i>tvami b<ogorodi>ce sp<a>se sp<a>si na(s)<#>:
Vxzvqwati zautra m<i>l<o>(s)t# tvo$, i istin+ tvo$ na v#sako vrqme,
m<o>(l)<i>tvami b<ogorodi>ce sp<a>se:
Яko pravedën# g<ospod># b<og># na{# i nqst# nepravëdi v# n&m#, m<o>l<i>tvami
b<ogorodi>ce sp<a>se sp<a>si nas#:
Slava , m<o>l<i>tvami b<ogorodi>ce sp<a>se sp<a>si na(s)<#>:
i n<i>(n)% : m<o>l<i>tvami b<ogorodi>ce sp<a>se sp<a>si nas#:
antif…(n)<#>, vâ. go lika :
G<ospod># v#c<a>rise i v# lqpot+ se …ble~e, …blq~ese g<ospod># v# sil+ i
prqpo%sase. m<o>l<i>tvami s<ve>tyi(h)<#> tvoi(h)<#> sp<a>si na(s)<#> g<ospod>i:
Ibo utvr#di v#sel&nën+$ %`e ne po(d)vi`itse, m<oli>tvami s<ve>tyi(h)<#>
tvoi(h)<#> sp<a>si ny g<ospod>i:
Ibo svq(d)<q>n¿a tvo% uvqri{ese §qlo. dom+ tvoem+ po(d)oba&t# s<ve>tyny
g<ospod>i v# dl#got+ d<#>n¿i, m<oli>tvami s<ve>tyi(h)<#> tvoih# sp<a>si ny
g<ospod>i:
Slava. m<oli>tvami s<ve>tyi(h)<#> tvoi(h)<#> sp<a>si g<ospod>i:
i n<i>n%. Edinorodëny s<y>n#:
antifon# gâ. go lika .
Pr¿idqte v#zra(d)½mse g<ospode>vi, i v#skliknem# b<og>u sp<a>sitel$ na{em+,
sp<a>si ny s<y>ne b<o>`¿i za pokoi prqstavl#{ihse po$w¿ih ti, alël¿l(g)¿a:
Prqdvarim# lice ½go v# ispovqdani, i v# ‰alëmqh# v#skliknqm# ½m+. sp<a>si ny
s<y>ne b<o>`¿i za pokoi prqstavl#{ihse po$wi(h) ti, alël¿l(g)¿a:
Яko b<og># velei g<ospod>#. i c<a>r# velei po v#se zemli, sp<a>si ny s<y>ne b<o>`¿i
za pokoi prqstavl#{ihse po$w¿ih ti, alël¿lu¿a:
Яko v# rucq ego konëci zeml&. i vysoti gor# togo sut#, sp<a>si ny s<y>ne b<o>`¿i
za pokoi prqstavl#{ihse po$w¿ih ti, alël(l)(g)<¿>a:
Яko togo &(s)<t#> more i t# s#tvori &, i su{+ r+cq ego s#z(d)asta, sp<a>si ny
s<y>ne b<o>`¿i za pokoi prqstavl#{ihse po$wih ti, allil(g)¿a:
I po v#hodq . Pr¿idqte poklonimse i pripadqm# h<rist>u sp<a>sitel$ na{em+,
sp<a>si s<y>ne b<o>`¿i m<o>l<i>tvami b<ogorodi>ce, za pokoi prqstavl#{ihse
po$wi(h) ti, all¿l(g)¿a:
Антифони у хришћанској литургичкој терминологији означавају псалам с
припевом који се пева антифоно, тј. који наизменично произносе две групе појаца2.
Антифоно појање било је присутно у старозаветном богослужењу а посведочено је и
2 Х. Матеос, Псалмопојање и његове врсте.- Видослов, год. 14, Тврдош-Требиње 2007, бр. 40,
стр. 39-56. С француског превео Новак Билић.
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у раној цркви3. У византијске литургије антифони су постепено увођени, прво је
уведен трећи антифон и у његово време вршио се вход4, а касније су уведена и друга
два , због символике броја три, али и да се покрије проскомидија, која је после
премештања са херувимске песме почела да се врши пред вход, у току појања
антифона5. Тада је антифоно певање ограничено на три или четири стиха по избору
из одређених псалама. Три литургијска антифона с одговарајућим припевима
заснована су на псалмима 91, 92 и 94. На 1. антифону припев је "Молитвама
Богородице, Спасе, спаси нас", на 2. антифону : "Молитвама светих твојих, Спасе,
спаси нас" и певао се тропар "Јединородни Сине...". Трећи антифон имао је припев
"Спаси нас, Сине Божији...". У току трећег антифона бивао је вход, а као входни
стих певан је 6. стих 94. псалма - "Ходите, поклонимо се...", с припевом који је исти
као и припев трећег антифона. Ови антифони певани су на свим литургијама, и на
недељним и на свакодневним6.
Касније се догодила једна промена у припевима. Припев првог антифона
остао је исти, припев другог антифона замењен је припевом трећег антифона, а као
припев трећег антифона певан је тропар - васкрсни или празника или светога. Входни
стих остао је исти7.
Први тип антифона називамо "древни", а други, да би се разликовао од
првог, називамо "млађи". Оба типа антифона у употреби су на литургијама на Светој
Гори. За Господње празнике васкрсне псалме замењују месијански, који се пророчки
односе на тему празника8. Касније, по угледу на Господње празнике, установљени су
специјални антифони и за Богородичне празнике. Стихови се обично узимају по
избору, а входни стих није стих трећег антифона, него "Ходите, поклонимо се..."
општих антифона9. Свакодневни антифони утврдили су се у 11. веку10.
Ако сада погледамо структуру антифона рукописног Ирмологиона
Патријаршијске библиотеке видећемо да он одговара оном типу који је именован као
"древни". Можда је и у наведени Ирмологион текст ових антифона доспео
непосредно из рукописа светогорске провенијенције.
Понављам - можда.

3 Православная энциклопедия, Под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,
т. II, Москва 2001, стр. 554-555.
4 Х. Матеос, Јектенија и порекло три антифона.- Видослов, год. 15, Тврдош-Требиње 2008,
бр. 43, стр. 61. С француског превео Новак Билић.
5 Православная энциклопедия, т. II, стр. 556-557.
6 Ј. Фундулис, Литургика, 1, Краљево 2004, стр. 179. Са грчког превео Коста Симић.
7 Православная энциклопедия, т. II, стр.557.
8 О значењу антифона на литургији види : Н. Кавасила, Тумачење свете Литургије, Нови Сад
2002, стр. 78-87. Сс грчког превео С. Јакшић.
9 Ј. Фундулис, Литургика, 1, стр. 180.
10 Православная энциклопедия, т. IX, Москва 2005, стр. 559.
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Zoran Rankovic
ON THE ANTIPHONS "IN THE LITURGY FOR THE DECEASED"
In the manuscript fund of the library of Patriarchate in Belgrade the hermologion
from the 17th century is being preserved (signature Rs 2). Sheats 33-36 contain the text
bearing the title na us#pë{oi l<i>(t)rg¿i. The title is followed by the text of three
liturgic antiphones, verses after the Little Entrance and the reading from the Apostle Book.
The chorus of the third antiphon is rather interesting, as well as the verse after the Little
Entrance containing the following sequence: za pokoi prqstavl#{ihse.
.
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СЛАВЯНСКИЯТ РЪКОПИСЕН СЛУЖЕБЕН ПСАЛТИР
КАТО ОСОБЕН ТИП СБОРНИК
Абстракт. В статията славянският ръкописен служебен псалтир се
разглежда като сборник, с текстовете, предхождащи и следващи катизмите.
Прави се опит за систематизирано представяне на съставите на последованията
въз основа на материал от описите на ръкописите на четири книгохранилища.
Текстовете са предимно богослужебни и поучителни, но има и много, които са
различни по характер. Съчетаването и подредбата им са изключително
разнообразни. Публикацията има за цел да привлече вниманието върху текстовете
от последованията, много от които могат да бъдат обект на отделни изследвания.
Ключови думи: славянски служебен псалтир, акатист, катизми, молитви,
последования, чин, Псалтир, Часослов.
Псалтирът е бил една от първите книги, преведени от Кирил и Методий,
както свидетелства глава XV от пространното житие на Методий: ïüñàëòûðü áî áý
òúêúìî è åâàíãëè¬ ñú àïTëúìü è èçáîðàíûèìè ñë¹æüáàìè öðêâüí¥èìè ñú ôèëîñîôîìú
ïðýëîæèëú ïüðüâý¬. По времето, когато е осъществен старобългарският превод, във
византийското богослужение вече е съществувал определен тип Псалтир,
приспособен за богослужението - текстът е разделен на 20 катизми, присъединени са
библейските песни, вероятно и последованията по катизми (три тропара и молитва).
Най-вероятно именно такъв тип Псалтир е бил преведен у славяните и само той
съществува в славянската ръкописна традиция. С времето са били присъединени и
други текстове - предшестващи псалмите (предисловия) и разположени след тях
(последования). Така псалтирът се е превърнал в сборник, включващ в себе си
вариативен набор текстове. Това е така нареченият служебен псалтир, за разлика от
тълковния, при който се коментира всеки стих и дори полустих (Карачорова 2003:
411-412).
Служебните псалтири биват прост (без последования) и следовен (с
последования). Определението "прост" за Псалтира без последования не е точно всъщност той не е прост в смисъл несложен или неделим. В него също след
катизмите се прибавя определен вариативен набор от текстове, както при следовния.
В статията си за руските печатни псалтири В. Лихачова предлага то да се замени с
"обычайная Псалтырь" (Лихачова 1981:224), което също не е подходящо и едва ли ще
може да се наложи. Като части на "простия" псалтир в най-краткия вариант освен
псалмите и библейските песни се посочват: избраните псалми, често и заупокойни
служби, отделни канони, уставни указания, пасхални таблици (Лихачова 1981: 224225, Алексеев, Лихачова 1987: 73, Алексеев 1999: 22). За основен делитбен признак
между двата типа служебни псалтири се приема наличието на Часослов
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(последования на дневните служби) сред прибавените текстове (Мешчерский 1973:
349-350, Лихачова 1981: 226, Алексеев, Лихачова 1987: 72-73, Алексеев 1999: 22-23,
Карачорова 2003: 412). По този начин в състава на псалтира с последования влиза
простият псалтир в един или друг вариант, Часословът и още различни текстове.
Според Дж. Трифунович псалтирите с последования съдържат освен Псалтира и
Часослов, тропари и кондаци, избрани от всички богослужебни книги, молитвослови,
молитви, поучения, устави и др. (Трифунович 1990: 294). С прибавянето на различни
текстове към катизмите славянският ръкописен служебен псалтир се оформя като
сборник. Подборът им и редът, по който се разполагат, е изключително разнообразен
по преписите. От всички познати текстове или текстови съвкупности, следващи
катизмите, винаги се помества само блокът на библейските песни, но той се приема
като продължение на псалмите (Алексеев, Лихачова 1987: 73, Алексеев 1999: 23,
Карачорова 2005: 27). Дори и печатните псалтири, от които би следвало да се очаква
определена стабилност на съставите, също показват голямо разнообразие на
прибавените текстове (Лихачова 1981).
Разглеждането на един от най-разпространените през Средновековието
писмени паметници - служебния псалтир, като цяло, с предговорните текстове и
последованията, е част от изучаването на славянския псалтир. Необходимо е да се
изучи и опише цялото разнообразие на добавяните към катизмите текстове, а и много
от тях заслужават специално изследване. В настоящата статия се прави опит за
систематизирано представяне на съставите на ръкописния служебен псалтир и
разглеждането му като "особен тип сборник" по определението на В. Лихачова
(Лихачова 1981). Това сполучливо определение е съзнателно заимствано и в
заглавието на статията, за да се направи връзката между ръкописните и печатните
псалтири и да се подчертае необходимостта от паралелното им изучаване.
Публикуваните тук наблюдения нямат претенции за изчерпателност, тъй като се
приема, че ръкописните псалтири са повече от 4000 (Евсеев 1911), а не могат да се
открият два еднакви по състав и ред на текстовете, присъединени към псалмите.
Наблюденията са направени върху материал от описите на няколко ръкописни
сбирки и публикуването им има за цел да привлече вниманието на специалистите
върху изключителното разнообразие на тези текстове и да послужи за основа за
бъдещи изследвания.
Всъщност споменатата статия на В. Лихачова е единственият опит да се
разгледат текстовете, придружаващи псалмите, в руски печатни служебни псалтири.
Тя е насочена повече към указания за описването им и като пример са дадени
разгърнато (постатейно) съставите на изданията на шест прости и два следовни
псалтира. Съставите на ръкописните славянски служебни псалтири са непроучени. В
статията си за покайните последования по катизми въз основа на описа на
ръкописите в сбирката на Хилендарския манастир (Богданович 1978), М. Макроберт
най-общо свежда последованията до: химнографски цикли за службите през цялата
църковна година, за Великия пост или за периода от Великден до Петдесетница,
Часослов или части от него, както и канони и акатисти в чест на Христос, Богородица
и отделни светци (Макроберт 1991: 3). Посочените групи се нуждаят от детайлно
описване, а освен влизащите в тях сред добавките към катизмите има и още много и
най-разнообразни текстове - засега съм картотекирала около 90. Започнах с
изследването и сравнението по преписите на предисловията - там задачата е полесна, тъй като текстовете не са много и вариативността на съставите е сравнително
малка. Публикувала съм наблюденията си върху чина преди започване четенето на
Псалтира (Карачорова 2001b), устава (указ) за четене на Псалтира (Карачорова
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2005а), и група по-рядко срещани предисловия (Карачорова 2006). Много по-сложен
е въпросът с последованията. Както вече беше споменато, съвкупността от текстове
след катизмите се определя като "последования", когато сред тях има Часослов. Това
обаче не се спазва последователно в описите. Случва се псалтирът да се определя "с
последования" по чисто количествен признак - когато след катизмите има повече
добавени текстове. Освен това при изучаването на последованията се оказа, че има
преписи с много развити последования, в които не е включен Часослов. Например в
псалтир от 1585 г. от сбирката на Зографския манастир - сигнатура III.b.20, определен
като "псалтир с последования", има 7 предисловни текста и 59 в последованията, но
няма Часослов (Кодов, Райков, Кожухаров 1985: 36-41). Такъв е случаят и с други два
псалтира от същата сбирка - № 5 и III.в.20 (Кодов, Райков, Кожухаров 1985: 34-35,
36-41), както и Пог. 348 (Иванова 1981: 27-29). Това е много важен за описването на
ръкописните псалтири проблем.
Наблюденията в настоящата статия се правят по материал от описите на
ръкописните сбирки на Зографския манастир (Кодов, Райков, Кожухаров 1985), на
Хилендарския манастир (Богданович 1978), на Народната библиотека "Св. св. Кирил
и Методий" в София (Цонев 1923, Стоянов, Кодов 1964, Стоянов, Кодов 1971,
Христова, Караджова, Вутова 1996), на библиотеката Матица Cрпска в Нови Сад
(Псалтири 1993). По тях се цитират оглавленията на текстовите единици в състава на
последованията или обясненията на авторите за тях. Групирането на текстовете се
основава само по информацията от описите. При посочване на повече от един
препис, оглавлението се дава по първия при изброяването.
В състава на псалтира с последования влизат текстове с различен характер и
от различни жанрове. В. Лихачова най-общо ги дели на богослужебни и поучителни
(Лихачова 1981). При представянето им в настоящата статия е развито и
детайлизирано това деление.
Богослужебни текстове в ръкописните служебни псалтири обикновено
влизат в състава на други богослужебни книги - Часослов, Каноник, Октоих, Триод,
Миней, Молитвеник.
В състава на последованията се поместват различни канони. Най-много са
посветените на Богородица: молебен канон (параклис) за Богородица (Пог. 337, Зогр.
I.д.9, Хил. 80, 81, 83, 85, 88, 89, 92, 93, 95, 99, 120, 155, Карад., БМС II 21, II 22, II
24), êàíwíú áëãîäàðúñòâåíú ïðåñòýè áöý и êàíîí ðàäîñòåíú ïðåñòýè áö[ý] ((БМС II 24);
êàíwí óì¥ëåí·à êú ïðýñòýè áöè (Пог. 337), канон похвален за Богородица, Йосифов
(Зогр.II.в.6, Хил. 80), Богородичен канон "при разлучение от теле инока" (Хил. 95),
Благовещенски Богородичен канон (Хил. 83). В Хил. 125 канонът е посветен на
Богородица и архангел, а в Хил. 97 - на Богородица и св. Никола. На Исус Христос е
посветен êàíw¡O ¹ì¥ëpí·à êü ãó ¶y õ¹ ãëT å (Пог. 337, Хил. 87), както и молебен канон
(Хил. 115). Често се срещат също канон молебен за ангел-хранител от Йоан
Дамаскин (Зогр. 5, Хил 80, 81, 95 - към ангела-хранител са добавени и архангелите
Михаил и Гаврил, БМС I 3, II 24), както и канонът за честния кръст (Рад., Хил. 95, 81,
БМС II 24).
Някои от каноните в псалтирните последования са посветени на отделни
празници или периоди от църковната година - за Велика събота (Хил. 80), Възкресен
канон на Йоан Дамаскин (Хил. 125), êàíwíú ïî âñ âúñêðåñå[í]à ãëà[ñ] à (БМС II 24),
канон за Св. Троица, Митрофанов (Хил. 635), канон "на изход души" на Андрей
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Критски (Хил. 80, 125), êà¡O ïîë¹íîùíèö¥ ãë. ¤ (Рад), а други - на отделни светии:
Йоан Предтеча (Хил. 95, 92, Пог. 337), канон молебен за великомъченик Меркурий
(Хил. 99), канон похвален за великомъченик Георги, творение на Филотей
Цариградски (Хил. 125), за св. Григорий от Велика Армения (Хил. 81), за св. Никола
(Пог. 337), êàíîíü áëãîäàð°íü. àðõàããëà ìèõàèëà. òâîðåí·å âñåëýíñêàãî ñòýèøàãî ïàòðèàðõà
íîâàãî ðèìà êîíñòàíòèíà ãðàäà êyðú èñ·äîðà. ãë¡Tü ä (Пог. 337), ïàðàêëèñú ñò¥[ì]
ñëàâíû[ì]è âðüõîâ±í¥[ì] àï[ñ]ëw[ì] ïåòðó è ïàâëó (БМС II 23), ïàðàêëèñú ñòîìó ñ·ìåîíó è
ñòëþ ñàâý (БМС II 23). В Зогр. I.д.9 са поместени осем молебни канона за св. Георги
на осемте гласа, а канон за всички светии, творение на Мартирий Печорски се среща
в Хил. 95. Има случаи, в които един канон е предназначен за повече празници Светата Троица, архангел Михаил, св. Йоан Предтеча, св. Никола и Света
Богородица (Пог. 337). В БМС II 24 са поместени два канона за причастие: êàíîíà äâà
ïðè÷ùåí·þ. àùå êòî ïðîèçâîëå[ò] è åãäà æå ïîë¹÷èøè äðàæýèøà[ã](î) ïðèwáùåí·à
æèâîòâîðí¥[õ] è òàèí¥[õ] äàðîâàí·è .
Под различни оглавления се помества всекидневен канон за монаха: êàíw¡O
ïýâàåìü ïî âñå äíè ìíèõwN (Пог. 337, НБКМ 461, БМС II 21), êàíwíü ïýâàåì¥ íà âñå äíè
ìíèõ¹ (Зогр. III.в.20), êàíîíú ïî âñå äíè (Хил. 125, 155, БМС II 24).
Често в последованията cе поместват акатисти за различни случаи или с
конкретно посвещение: на св. Богородица (Пог. 337, Хил. 78, 79 - по-късно е
прибавена молитва към акатиста, 81, 82, 85, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 108, 120, 125, 155,
НБКМ 461, НБКМ 837, БМС II 22, II 23), за Успение на св. Богородица с велика
молитва на Калист Ксантопул (Хил. 95), Исусу Христу "Сладчайшем" (Хил. 81),
имену Исусовом (Хил. 99, БМС I 4), ãó íàøåìó ¶ñó õó (БМС II 22), æèâîíîñíîìó ãðîáó è
âúñêð¡OTåí·þ õà áà íàøåãî (Пог. 337, Хил. 95, 99, БМС II 23), за честния Предтеча (Хил.
93, БМС I 4, II 23 - в оглавлението е посочено, че е творение на Йоан Монах), ñë¹Eáà
àêà"·ñò¹ ÷¡Tòíîìó ïðDò÷è è êð¡Tòëü ¶wàííó. êàíî¡O åì¹æå êðàåãðàíåñèå (Пог. 337), на св. Никола
(Пог. 337, Хил. 155, БМС I 4), за честния кръст (Пог. 337 - в оглавлението се посочва
като автор Григорий Синаит, БМС 30, св. апостоли Петър и Павел Пог. 337), ñò¥ìü
àïñëwìú ïåòðó è ïàâëó, è âúñåì ïðî÷·èìú. î

(БМС II 23). В по-късните псалтири се

поместват цели каноници (Хил. 87).
Сравнително рядко в последованията се поместват служби. Обикновено те са
свързани с възкресните богослужения: пасхално бдение (Хил. 79, 85, 87, 98, 635 поместено и слово на св. Йоан Златоуст, служба за Велики четвъртък и петък (БМС
IV 18), служба възкресна на 6-ти глас от Октоиха (Хил. 95), íà÷åëî ñü áãîìü
âüñêð[ñ]í[î]è ñë¹æ'áý (БМС II 22), ïàâå÷åðíþ æå ïîå[ì], âú ñòóþ è âåëèêóþ í[ä]ëþ ïàñõè. è
÷ðå[ç] âñþ ñå[ä]ìèöó БМС II 24) или с ежедневните служби: полунощница НБКМ 456,
íà÷åëî ïîë¹íîùíèö¥ и äð¹ãàà ïîë¹íîùíèöà ïýâàåìàà âü ñ¹áîò¥ (НБКМ 456), íà÷åëî
ïàâå÷åðíèöè âåëèêîè (БМС II 19), íà÷åëî ïàâå÷åðíèöè (Зогр. III.в.20, Хил. 96), íà÷åëî
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âå÷åðíè (Зогр. III.в.20). Среща се и ñë¹Fáà wñùåí·þ âwäý íà íîâ·è ì¡Töå (Пог. 337, Хил. 85,
99). Отделни служби имат конкретно посвещение: великомъченик Меркурий и света
мъченица Екатерина (НБКМ 458), служба със синаксарно житие на Атанасий и
Кирил Александрийски (НБКМ 837), великомъченик Пантелеймон (Хил. 79), ñëóæ'áà
êú ã¹ íàøåìó ¶ñó õó ãë[ñ] ¤ (БМС II 23), за Исус Христос, творение на Игнатий инок от
Студийската обител (Зогр. 5), ñëóæáà êú ïðýñëàâ'íîì[¹] èìåí¥ ¶ñâó (БМС II 19), ñëó¡Eáà êú
ãó íàøåìó ¶y õ¹ (НБКМ 461), Исусу Христу "Сладчайшем" (Хил. 85). Служби с
акатист са: за Богородица (Хил. 83, БМС II 19); за Исус Христос (Хил.79, 80, 108,
НБКМ 456), служба с акатист за погребение и възкресение (БМС I 4).
В състава на последованията към Псалтира често се поместват кратки
химнографски форми.
От тропарите най-често в състава на последованията се срещат ïî íåïîðî÷íàõú
за събота и неделя (Пог. 4, 87, 336, Хил. 94, 98, 108, 120, Карад., НБКМ 831, 833, 835,
843, БМС II 20, II 22, IV 18), само за събота (Пог. 5, БМС II 19), само за неделя (Хил.
81, 85, 88, 92, 95). Често се поместват само определени тропари или комбинации на
тропари с други кратки химнографски произведения: òðîïàðè äíåâí¥ áãîðîäè÷í¥
(БМС II 19), òðîïàð·è âüñêðT¡í¥ (на осемте гласа) (Карад.), тропари, богородични и
кръстобогородични (Хил. 88), òðîïàðè áîãîðîäè÷í¥ è êðñòîáîðîäè÷í¥ (БМС II 19, II 24),
тропари възкресни и богородични и ипакои на осемте гласа (Пог. 337, Хил. 82, 83, 85,
88, 95, 98, 99, 120, 125, БМС II 20, II 22, II 23, II 24, III 41), тропари и възкресни и
богородични (БМС II 19), тропари възкресни и ипакои на 8-те гласа (Зогр. III.в.20,
НБКМ 458, 464, БМС I 3), áîãîðîäè÷íèíú ïî åyãë°ñêîè (БМС II 20), богородични
тропари на осемте гласа (Зогр. III.в.20), троични тропари на осемте гласа (БМС IV
18), троични утринни на "Бог Господ" (Хил. 82), тропари и богородични на "Бог
Господ" (Хил. 120), богородични îñìN¡¥ ãë¡Tîìü. ïýâàåì¥ íà áü ãü (Пог. 337, БМС I 3, II
20, II 22, II 23).
На места те са избрани за през седмицата: тропари и богородични и кондаци
(Пог. 337, Хил. 93, 96, БМС II 20, II 22), тропари и богородични (БМС II 23), тропари
и кондаци (БМС IV 18), тропари, кондаци и светилни (Хил. 88), тропари и светилни
(Зогр. III.в.20), тропари всекидневни (Хил. 155). В други случаи подборът е за
определени дни и периоди: тропари дневни и кондаци в ïîíåäýëüíèêú (БМС II 24),
тропари и стихири за неделите от Великия пост (Карад., НБКМ 1245), тропари и
кондаци от Великден до Петдесетница (Зогр. 13), тропари, кондаци и типикарски
указания от постния и цветния триод (Пог. 5), възкресни тропари за седмицата от
Антипасха до Св. Дух (БМС II 24), възкресни тропари (Хил. 96), тропари и кондаци
за неделните дни през Великия пост (Зогр. 13), тропари през поста на вечерня след
трисветое гл. 4 (БМС I 3), ñ¥ òðîïàð¥ ãëþò° ñå âü ïîñòü åãäà ïîåì àëë·ëy[ã]¶à (БМС II 22),
стихири и канони на първи глас за всеки ден от седмицата (БМС I 3), тропари след 50
псалм на възкресната утринна през Великия пост (Зогр. 5). На места тези подбори са
общи за празници: тропари и кондаци ñò¥è[ì] ì÷íèê[ì] è ïðï[ä]áí¥[ì]. è ñòëå[ì] è
íwâ¥ìú ÷þäîòâîðöå[ì] (от септември до август) (БМС II 24) или са за честването на
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определена памет: тропар и кондак за княз Лазар - 15 юни (Хил. 93, 99). В
последованията на късни ръкописни псалтири се срещат тропарници - по
месецослова (Хил. 81, 88, 157), за Велика Четиридесетница, Пасха и Петдесетница
(Хил. 87).
В някои ръкописни псалтири се срещат извадки от Октоиха или съкратен
Октоих: седмичен (Хил. 82, 83, 87, 155, 157), извод Íà÷åëî ñü áìü wñìîãëTíèê¹ òâîðåí·å
ïðïDáíàãî wöà íàøåãî ¶wàííà äàìàñêèíà (Пог. 337, Хил. 88, 96, БМС I 4), съкратен
(НБКМ 843, БМС I 3, II 4, II 19, II 23), възкресен (Хил. 99).
В състава на последованията се поместват различни светилни: през
седмицата (Карад., Хил. 108, БМС II 20, II 22, II 23), възкресни светилни на Лъв
Деспот (Зогр. III.в.20, БМС II 2), светилни евангелски (Хил. 88), светилни
всекидневни (Хил. 88), стихири: "по непорочних" в събота и неделя (Хил. 78, 79, 80),
ñè© ñò¡að¥ â íåD íà óòðüíè ïî íåïîðî÷íà¡a (Карад.), вечерни стихири покайни (Хил. 95), 20
литийни стихири и слави от химнографския цикъл за св. Георги за 1, 2, 4, 5, 6 гл. за
всеки ден от седмицата (Зогр. I.д.9), разни стихири - молебни за Христос,
Богородица, стиховни седмични (Хил. 93), възкресни стихири и всекидневни стихири
(БМС II 24), â ï(òú)[ê], å í[ä]ëè ïw[ñ](òú), ñò[õ]ð¥. áëãîâýùåí·þ ïðåñò¥ áöà. ãëà[ñ] ¤
(БМС II 24). Сред химнографските текстове в рамките на последованията се срещат
и: степенни и антифони (БМС II 24), възкресни кондаци 1-8 гл. (Пог. 337, БМС II 19),
прокимени възкресни на осемте гласа (БМС II 24), ñòè[õ](è)ð¥ ïýâàåì¥ ïî âñ äíè,
ãëà[ñ] øåñò¥è (БМС II 24), блажени за цялата седмица и дневни апостоли и евангелия
(БМС II 5, II 23, II 24), ирмоси от Рождественските канони на Йоан Дамаскин и Козма
Маюмски (Зогр. 5), стихологии празнични (Хил. 95), àùå ëè åñòü ïîñòü ïîåìü àëë·ëyã·à
íà ãëàñü, âü wõòîèõ (БМС II 22), т. нар. малки догматици, т.е. богородичните на осемте
гласа към стиховните стихири от възкресната вечерня в Октоиха (Рад.), блажени по
гласове и дни (Хил. 93), алелуяри възкресни на осемте гласа (БМС II 24), троични
(Хил. 87, БМС I 3, II 20, II 23), троични припела (Хил. 125), междучасия (Хил. 96),
последования на часовете (Зогр. III.в.20, НБКМ 456).
В състава на последованията често се включва блокът на избраните псалми,
които представляват стихове от различни псалми, съчетани в нови псалми, посветени
на Господските и Богородични празници, както и общи - за светител, архиерей,
апостол, мъченик (Пог. 337, Хил. 89, НБКМ 459, НБКМ 835, БМС II 24) (Барвинок
1911: 185-209, Карачорова 2001а, Карачорова 2001c). Понякога те се придружават от
съответните им припела, написани от монаха Филотей, които се срещат и отделно:
ïðèïýëà ïðýïîäîáí¥ìü îáù·è ñòèõîâü íä (Зогр.III.к.22) (Симедреа 1970, Карачорова
2007).

В състава на последованията се срещат различни молитви. Някои от тях са на
определени автори: Григорий Двоеслов (НБКМ 461), Григорий Синаит ìëòâà êyR

ãðèãîð·à ñ·íàèòà êú ã¹ íàøåì¹ ¶ñ õ¹ (Зогр. III.в.20), Йоан Златоуст (Хил. 93), Паисий
Пустинник - ì(ë). ïðï(ä)áíàãî wöà íàøåãî ïàèñ·à ï¹ñòèí°íèêà. åæå íà â±ñà(ê) äíü ìëÿøå
ñå (Зогр. III.в.20, Зогр. III.к.22), две молитви на Симеон Метафраст - ïî ñòèõîìú и
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òîãîæäå ñ·ìåwíà ïî ñòèõwìü, ñòãî ñ·ìåwíà. íîâàãî áîãîñëîâà ïî ñòèõîìú (Зогр. III.б.6), Йоан
Граматик (Зогр. III.б.6), Софроний Ерусалимски - молитва на Мария Египетска (Хил.
93, Хил. 642). Към тази група трябва да се прибави и известният цикъл молитви за
всеки ден от седмицата на Кирил Туровски: ìëòâû ïðýçü âñ¹ íåDëþ (Пог. 337), ìëòâû
ïýâàåì·è ïî ïðàâèëýa ïî âúñå äí·è (Пог. 348), ìëòâ¥ íà â'ñþ ñåä'ìèöó òâîðåí·å, ñòãî wöà
íàøåãî êv¨ðèëà ìíè[õ](à) òóðîâ°ñêàãî (БМС II 19, II 22) (Николова 1988, Рогачевская
1999). Сред последованията се включват молитви към Исус Христос: молитва
Господу нашему Исусу Христу и молитва умиления Богу нашему Исусу Христу
(БМС II 19), ìëòâà ïðèëýæíà êú ãó íàøåìó ¶ñ õ¡Tó. äà èæå èìàòü è ÷üòýòü íà äíü ïî ãe¡. íå
èìàòü íè çëü ÷ëâêü íè ä·àâîëü îçëîáèòè íè äøó íè òýëw (Пог. 337); към Богородица:
Пог. 87, БМС II 19, две различни ìë áöè (Зогр. III.в.20), молитва след акатиста на
пресветата Богородица от епископ Филотей (БМС II 19), ìëòâà êü ïðýñòýè áöè. åãDà
õîùåøè ñïàòè .ìM¡. (Пог. 337); към ангела-хранител: ìëòâà â°êü ñâîåìó àããëó и ìëòâà
äðóãàà. êü ñâîåìó àããëó ïî â°ñå äí·è ìíèõwN (Пог. 337). В НБКМ 458 има молитва,
озаглавена ìëòâà ¶àêîâà áðàòà ã¡Tíÿ.
Има и молитви за различни случаи и поводи: молитви над болни, в една от
които се споменават множество светии (НБКМ 458), молитва за кисело вино (Хил.
95), ìëòâà § ¹ðîêè ï°÷åëàìü (НБКМ 464), молитва - заклинание (Хил. 95), ìëòâà
âüñàêîìó èíîêó çíàòè èçü ¹ñòü нач. ïðîñòè ìå w÷å ñòû (Пог. 337), нощни молитви към
Христос и Богородица, по азбучен ред (Хил. 87), молитви преди сън (Хил. 96, 155),
молитва за родители (БМС II 19), ì¡M êëúí°øó ñå äðüçîñò·þ íàïðàñíî (Пог. 337), íà §ãíàí·å
âúñàêàãî çëàà (НБКМ 458), молитви за сутрин, вечер и пред изповед (Зогр. 13),
молитви, които се полагат над нещо осквернено, замърсено: ìM¡ àùå âúïàäåòü ÷òî
ñêâðüí°íî ëþáî âú êîp ïèâî, èëè âú ñúñóäü (Пог. 348), ìòâà âñàêîìó. àùå âüïàäåòü ÷òî
ñêâðúííî âú ñüñó[ä]. âú âèíî. âü ìàñëî. èëè âú èíî ÷òî (БМС I 4), ìM¡òâà íàD ñúñóäwN¡
îñêâðüí°ø·èì ñå (Пог. 348, БМС I 4), ìëòâà íà[ä] îñêâðüíøè[ì] ñå áðàøíî[ì] (БМС I 4).
Сред прибавените към Псалтира текстове често се срещат последованията по
катизми - три тропара (третият от които богородичен) и молитва, които се полагат
след всяка от двадесетте катизми при поредното четене на псалмите и имат покаен
характер (НБКМ 82, 83, 96, БМС II 20, III 41). В ранни служебни псалтири те са
разположени след съответната катизма, а по-късно са били събрани в блок и
изтеглени след псалмите, сред добавените текстове (Макроберт 1991). Понякога този
текстови блок е определен като чин: ÷èíú êàêî ïîäîáàåòú ¶íîêîìü ïýòè ¾üëòèðü
(НБКМ 94).
Молитвени текстове влизат и в състава на отделни молитвени правила и
чинове. Против съблазни, изкушения или "смущения" в съня се срещат молитви:
ìëòâè § ñúáëàçíè è åãDà ñúì©ùåíú á©äåøè âú ñúíý (НБКМ 461, Хил. 90), ìòâû §
ñüáëàçíû âðàæ·å åãDà ñüìóùåíü åñè âü ñíý (Пог. 337, Хил. 115), ìîëèòâ¥ åã[ä]à ñúìóùåíü åñè
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(БМС II 19), които на места са събрани в правило: çà÷àëî ïðàâèëó, âíåãäà ñë¹÷èòñ
èñê¹ñèòè ñå êîì¹ âú ñíý § îñêâðúíåí·. ïî äýèñòâ¹ ä·àâwëþ. è âúñòàâú § ëîæà.
òâîðè[ò](è) ñòè[õ]. ñú ¹ìèëåí·å[ì]. ãë (БМС II 24, Хил. 95, 125), последование (Хил. 93,
155, 871) или устав (указ) ñ·è æå ¹ñòàâú âòîð¥è w èñê¹øå[í]è (БМС II 24, Хил. 80).
Поместват се и молитви, свързани с причастието: (Зогр. III.б.6, Хил. 80, 83, 87, 88, 96,
190), молитви след причастие (БМС II 22) и изповедта ìM¡ èçïîâÿäàí·þ (Пог. 337),
ìëòâû ñòãî ïðè÷åùåí·à ñòûèa ïðý÷ò¡Tíûèa è æèâîòâîðåùèa òàèíü, където са включени канон
êú ãó íàøåìó на 6-ти глас и молитви от Йоан Дамаскин, Василий Велики, Йоан
Златоуст и други, свързани с изповедта, между които - ìM¡ ïî ñòèõîN ñòãî ñ·ìåwíà
ìåòàôðàñòà и отпустителна молитва при изповед от патриарх Михаил Асхолон, като
последната е ìM¡ êëúí°øó ñå äðüçîñò·þ íàïðàñíî (Пог. 337) (Иванова 1981: 48), ìëòâà þæå
ãëpòú àðõèåðåè. èëè äõîâíèêú ïðîùåíó, çà ãðýõè âúñå, âîëí·å æå èëè íåâîë°í¥å. è âúñàêó
êëåòâó è çàêëèíàí·å. è âúípã[ä]à ïðè÷åùàòè ñå ïðý÷è[ñ]т¥èõú òàèíú (БМС II 19). На
места молитвените текстове, свързани със светото причастие са включени в състава
на последования и чинове: последование за причестяване с богоявленска вода (Хил.
95), последование за св. Причастие (Хил. 94, 99, 125, БМС II 21), чин за причестяване
със светена вода (Хил. 94).
В състава на последованията се включва и чин или правило, което се полага
преди сън, най-често под оглавление åãäà õîùåøè âúçëåùè ñïàòè. Обикновено
съдържа 6 молитви: молитва към Богородица с нач. Ïð[ý]ñòàà âë[ä]÷öå ãî[ñ]ïîæäå ìèðó,
молитва с вдигнати ръце, нач. Âë[ä]êî ìíîãwìë[ñ]òèâå, ãè ¶[ñ]óñ[å] õå ñíå å ñíîâå áæ·è ...,
молитва на св. Антиох, която се чете всяка вечер, 24 кратки молитви на Йоан
Златоуст за всички часове на деня и нощта, молитва на преподобния отец наш
Паисий Пустинник, молитва на свети Петър Черноризец (БМС II 19). В Пог. 336 и
337 пак под оглавление åãäà õîùåøè âüçëåùè ñïàòè са поместени 24-те молитви на
Йоан Златоуст, и по една от Паисий Пустинник, Григорий Двоеслов и Петър
Черноризец. В Пог. 348 към тях и прибавена и молитвата на св. Антиох, а в БМС II 23
липсва молитвата на Петър Черноризец. В БМС I 3 чинът започва с молитва към
Светата Троица, и включва молитвите на Григорий Двоеслов, на св. Антиох и 24-те
на Йоан Златоуст. В Пог. 336 ÷èíü õîòåùå ñïàòè се състои от три молитви, като
последната е ìò¡Mâà áöè с начало: Áëãàãî öðà áëãàà ìòè. Чинът се среща и под
оглавление ÷èíü åãäà äëüæíî ¬ñòü ñïàòè (Зогр. III.в.20 и БМС I 4). В БМС II 21 има и
÷èíü âüñòàâøå § ñíà ñèöå ãëè âú ñüêðóøåí·è ñð[ä]öà, който в БМС II 23 е онасловен ïî
âúñòàí·è § ñíà ïðàâèëî ìîëàá°íw êü ñâî¬ìó àããëó õðàíèòåëþ äøè è òýëó, ãëTü è. Сред
последованията се включват и други чинове: ÷èíü wïýëî ïîïó (НБКМ 464), ÷èíü
á¥âàåì·è § àðõ·åðåà íàD ãðîáîN ¹ñüï°øèa (трисагион) (Пог. 337), ÷èO òðàïåçíè (НБКМ 456),
÷èíü áèâàþùè ñò¥òè ìàñëî, ÷èíü á¥âàåì¥ ñòãî áãwÿâëåí·à, ÷èíü á¥âàåìè ¹ñîï°ø·ìü íàD
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êîë·âî (НБКМ 458), ÷èíü wñùåí·þ âîäý (Хил. 88, 155, НБКМ 458), ÷èíú á¥âàåì¥
ñâýòè[ò] âîäè íà íî[â](åìáðú) ì[ñ]öú (БМС II 19), чин за освещаване на вода и други
молитви от Требника (Хил. 155). Срещат се и монашески правила - ïîäîáàåò âýäýòè
êàêî íà÷åòè êîìó ïðàâèëî èíîêîìú êåë¶è ñâîåè (Хил. 125), ïðàâèëî ìîë°áíî ìíèõó íà åäèíý ïî
â°ñå ä°íè (Хил. 95, БМС II 19). Пак в рамките на псалтирните последования е
засвидетелствано ïîñëýäîâàí·å w ïðè÷àùåí·è ñò¥ âwä¥. èæå âåëèêàãî wñùåí·, íà
áãîÿâëåí·å (БМС II 24), а в атонски ръкописи - последование за св. Синайска къпина,
което се пее всяка събота вечер (Зогр. III.в.20, Хил. 80, 87).
Друга група от богослужебни текстове, включвани в последованията са
различни набори от апостолски и евангелски четива: за седмицата (Хил. 85, 108), за
светиите общи (Хил. 88), за понеделник (БМС I 3), за Четиридесетница (Хил. 27). На
места се срещат само евангелски четения: 12 възкресни евангелия (БМС II 19, Хил.
87, 93), обикновено придружени от химнографски произведения: възкресни
евангелия със светилни и стихири (Пог. 337), възкресни евангелия и светилни
евангелски (Хил. 99, Карад.), степенни и евангелия възкресни, със светилни и
стихири възкресни, евангелие от Матея (БМС II 24). В БМС II 24 едно от
апостолските послания е съчетано с апостолски четива за всички светии: àïî[ñ]òîëú êú
êîð·í"åíw[ì]. ñå [æ](å) è âñýìú ñòìú БМС II 24. Поместват се и таблици за възкресните
евангелия и апостоли ( Хил. 99, БМС II 19), както и тези, които се четат на литургия
(Пог. 337).
В състава на последованията често се поместват месецослови под оглавление
ïîñëýäîâàíü·å ñüáðàí·à âúñåëýò±íàãî íà÷üíøå § ì¡Töà ñåï±òåNâð·à äà ìT¡öà àâãóñòà. ïðýèìå¬
òðîïàðå æå è êîíDàêè. ïðàçDíèêîìü, è íàðî÷èòèìü ñò·èìü (Пог. 87, 336, НБКМ 464, 465, 832,
1354, БМС I 4, II 19, II 20, II 22, II 23, II 24, IV 18).
Сред последованията се преписват и указания за службите през Великия пост и
Петдесетница: íà÷åëw ñòãî è âåë·êàãî ïîñòà (Карад., Хил. 98, БМС I 4), като в някои
преписи към това оглавление е добавено, че се започва от неделята на митаря и
фарисея: íåDëÿ ÿæå î ì¥òàðè è ôàðèñåè (БМС IV 18), íåDëÿ âú íþæå ÷°òåò ñå ñùåí°íîp åyë·å
ÿæå § ìèòàðè è ôàðèñåè (Пог. 4), ïîñëýäîâàí·å ñòãî è âåëèêàãî ïîñòà íåDëÿ âú íþæå ïðî÷èòàåò
ñå åy[ã]à·å. ïðèò÷à ÿæå î ìèòàðè è ôàðèñåè (БМС II 19), ïîñëýäîâàíèå ñîáðàíèÿ ñòãî è
âåëèêàãî ïîñòà (Зогр. III.в.20). Има и типикарски указания: w æèò·è ñ·èðý÷ü w ïîùåí·è è
ðàçäðýøåí·è âúñåãî ëýòà ¹êàçàí·å (БМС II 20, БМС I 4, Пог. 87), за празника Въведение
Богородично (Хил. 120). Особена група съставят текстовете с указания как да се чете
Псалтирът, един от които Д. Богданович е нарекъл "типик" за Псалтир" (Хил. 90, 98),
¹êàçü ¾àëìîìü âñýìü ñò¥ìü - таблица за псалтирните четива на големите празници
(Рад.), за килийното четене на катизмите w åæå â êåë·è ïýí·è èíîêwN è ìýòåí·àõü, което
започва: ïðè¬õîìü âü ïàëåñòèíè âü ñâîèa êåë·àa ïýòè ¾àë±òèðü (Пог.87, БМС II 20), както и
разяснението на Евсевий Памфил w ðàçäýëpí¶è ¾àëìwì (Хил. 123).
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Друга група текстове сред последованията са правила и поучителни текстове,
предназначени за монаси: ñòãî ìà¿·ìà èñïîâýäíèêà ñêàçàí·å èçâýñòíî. êú ëþáùè[ì] áà
âñý[ì] ñð[ä]öåìú. è ìíwãîáîëýçí¹þùèì° èíîêw[ì]... и èçëîæåí·å w êîëýíîïðåêëîíåí·è[õ] è
w ïîñòý (БМС II 24), посоченото по-горе правило w åæå â êåë·è ïýí·è èíîêwN è ìýòåí·àõü
(Пог.87, БМС II 20), ïîDáàåòü âýDòè êàêîâî ¬¡T ïðàâèëî âü êåë·è (Пог. 337), à ñå äðóã¥
ïîìåíèêü. Àùå êòî õîùåòü äà ïî¬ åãî âü êåë·è (Пог. 87, Пог. 336), çàâýùàí·å âàñèë·à
âåëèêà[ãî] î ïðàâèëý áåçêíèæí¥ìú ¶íîêîìú (БМС II 19), î äøåâíåìü ïðè÷åñò·è (грешно вм.
òðè÷åñò·è) - откъс от съчинение на Йоан Дамаскин, което се среща в монашески
сборници от XIV в. (Пог. 87) (Иванова 1981: 520). В Пог. 337 е поместено ñêàçàí·å
ïîñòüíîå è çàïîâýäè, в което се определя даден срок пост с колко изчитания на
Псалтира, Евангелието или Апостола може да се замени или да се заплати в аспри,
добавени са и десетте Божи заповеди.
Друг компонент на последованията са пасхалиите и пасхалните таблици
(Пог. 337, НБКМ 835, Хил. 96, 99, 125, 135, 157). В Хил. 88 пасхалията от 1523 г. е
сред предговорните текстове.
Група сред псалтирните последования съставят "мъдрите" изречения - на
Симеон Месопотамски и Антоний Велики (Хил. 87), подвижнически изречения - на
маргините (Хил. 92), "римски" изречения (Хил. 87), Максим за любовта (Хил. 87),
под оглавление ìà¿èìü èñïîâåäíèêü - сентенции от църковни отци и от Патерика (Пог.
337).

Единични регистрации сред последованията имат най-разнообразни
текстове: ñëîâî åãäà ñà¹ë ãîíýøå äâäà Рад., житие на св. Йоан Рилски (препис на

Рилската повест на Владислав Граматик, първото проложно житие на светеца) (Зогр.
III.к.22), ñëîâî ñòãî "åwDðèòà êàêî ïîDáàåòü ðóêîþ êð¡Tòèòè è áëT¡âèòè, ÷òî ñ¹òü äîáðîäýòåëè
÷ëêó ... è ÷òî ñ¹òü âðàçè ÷ëâêó и ¶wàí±íà çëàò¹Uñòàãî. ñýDùó òè íà ÷üòåí·è ñëîâåñü áæ·èa (Пог.
337), похвала на апостол Андрей от Прокъл Цариградски (Хил. 453), чудеса на св.
Василий Велики (второ и трето от описаните в житията, а след няколко "статии" са
поместени други чудеса на светеца) (Хил. 453), Диоптрата на Филип Монотроп (Хил.
87), за Яков, брат Господен и за жените, сродници на Господа (Хил. 87), св. Кирил за
седмосветилника (Хил. 87), за света Богородица, какво значи Мариам (Хил. 87), за
имената на светите пророци светите апостоли (Хил. 87), ñ·è èìåíà ã¡Tíà, èìåíà ïðýñòýè
áöè (НБКМ 458), w ñòýìü, èì¹ù·è[ì] àãðèïèí·þ (!). àùå ñëó÷èòñå âú íå[ä](ý)ëþ БМС II
20, синаксар за богослужебния цикъл Велик пост и Петдесетница (Хил. 615),
èñòîðèêèÿ âúêðàòöý î äðüæàíè ëýòü (Хил. 125), опис на манастирското имущество
(НБКМ 835), таблица на златните числа (Рад.), èæå âú .ïä. ¹áîã¥õü. ¹áîæàèøàãî
åyïàêèòà (Зогр. III.в.20), ìîëåí·å êú ãó íàøåìó ¶ñ õy. òâîðåí·å ñòãî ïðåï[ä]áíàãî "åwêòèñòà
wáèòåëè ñò¹ä·èñê·. ñò[õ]ð¥ ãë[ñ] ¤ (БМС II 24), àùå õîùåìú äâèãíóòè ïðýñòóþ
ïàíàã·þ(БМС II 19, Пог. 337), ñïàñè ãäè и äîñòîèíî åñòú на гръцки език със славянско
писмо (НБКМ 835), азбучен акростих (Пог. 337), ñòãî åôðåìà ïîëüç¥ ãëT¡ü ñëîB¡ (Пог. 337),
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èñàêîâî. êëþ÷ü ðàçóì°í·è èñòèíí·èa åæå âü áæ¡Tòüâí¥a ïèñàí·wõü (Пог. 337), полемичен текст
на Никита Ститат за опресноците (Хил. 96).
Проучването на цялото това многообразие се затруднява от невъзможността
да се установи някаква система или повторяемост при реда и съчетаването на
отделните текстове в състава на последованията. Има последования, в които
преобладават молитвите, събрани в блок, други - тропари и стихири, но като цяло
наборът от текстове не се повтаря, те са избирани и съчетавани във всеки отделен
препис в зависимост от различни съображения, цели, нужди и лични предпочитания.
Като пример може де се даде споменатият вече псалтир от XIV в. от Зографската
сбирка, където всички последования са свързани със св. Георги и със службите в
Зографския манастир, чиито патрон е той.
Изучаването на разнообразните текстове, придружаващи катизмите в
ръкописните служебни псалтири, както и разглеждането им като особен тип сборник,
е част от проучването на славянския Псалтир. То несъмнено задава интересни
изследователски задачи.
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Матица Српска РР II 23 (Псалтири 1993: 58-58).
БМС II 24 - Псалтир с последования от XVI в., Нови Сад, Библиотека
Матица Српска РР II 24 (Псалтири 1993: 59-64).
БМС III 41 - Псалтир на даскал Михал от XVII в., Нови Сад, Библиотека
Матица Српска РР III 41 (Псалтири 1993: 65-70).
БМС IV 18 - Псалтир с последования от XVI в., Нови Сад, Библиотека
Матица Српска РР IV 18 (Псалтири 1993: 71-74).
Зогр. I.д.9 - Псалтир с последования от края на XIV в., Света гора, Зографски
манастир, I.д.9 (Кодов, Райков, Кожухаров 1985: 30-32).
Зогр. II.в.6 - Псалтир от средата на XIV в., Света гора, Зографски манастир,
II.в.6 (Кодов, Райков, Кожухаров 1985: 29-30).
Зогр. III.б.6 - Псалми избрани и молитви от втората половина на XIV в.,
Света гора, Зографски манастир, III.б.6 (Кодов, Райков, Кожухаров 1985: 35-36).
Зогр. III.в.20 - Псалтир с последования от 1585 г., Света гора, Зографски
манастир, III.в.20 (Кодов, Райков, Кожухаров 1985: 36-41).
Зогр. III.к.22 - Псалтир с последования от последната четвърт на XVII в.,
Света гора, Зографски манастир, III.к.22 (Кодов, Райков, Кожухаров 1985: 45-47).
Зогр. 5 - Псалтир с последования от втората четвърт на XVI в., Света гора,
Зографски манастир, № 5 (Кодов, Райков, Кожухаров 1985: 34-35).
Зогр. 13 - Псалтир с последования на Кирил Зографски от 1713 г., Света гора,
Зографски манастир, № 13 (Кодов, Райков, Кожухаров 1985: 48-50).
Карад. - Псалтир от втората половина на XIII в. (Карадимов), София,
Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", № 454 и № 1138 (Стоянов, Кодов
1964: 5-6).
НБКМ 456 - Псалтир с последования от XIV - XV в., София, Народна
библиотека "Св. св. Кирил и Методий", № 456 (Цонев 1923: 5).
НБКМ 458 - Псалтир от XV - XVI в., София, Народна библиотека "Св. св.
Кирил и Методий", № 458 (Цонев 1923: 6-7).
НБКМ 459 - Псалтир от 1559 г., София, Народна библиотека "Св. св. Кирил и
Методий", № 459 (Цонев 1923: 7-8).
НБКМ 461 - Псалтир от XVII в., София, Народна библиотека "Св. св. Кирил
и Методий", № 461(Цонев 1923: 9).
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НБКМ 464 - Псалтир от XVII в., София, Народна библиотека "Св. св. Кирил
и Методий", № 464 (Цонев 1923: 11).
НБКМ 465 - Псалтир от XVII в., София, Народна библиотека "Св. св. Кирил
и Методий", № 465 (Цонев 1923: 11).
НБКМ 831 - Псалтир от началото на XVI в., София, Народна библиотека "Св.
св. Кирил и Методий", № 831 (Стоянов, Кодов 1964: 5-6).
НБКМ 832 - Псалтир от XVI в., София, Народна библиотека "Св. св. Кирил и
Методий", № 832 (Стоянов, Кодов 1964: 6).
НБКМ 833 - Псалтир от XVI в., София, Народна библиотека "Св. св. Кирил и
Методий", № 833 (Стоянов, Кодов 1964: 6-8).
НБКМ 835 - Псалтир от XVI в., София, Народна библиотека "Св. св. Кирил и
Методий", № 835 (Стоянов, Кодов 1964: 9-10).
НБКМ 837 - Псалтир от XVI в., София, Народна библиотека "Св. св. Кирил и
Методий", № 837 (Стоянов, Кодов 1964: 10).
НБКМ 843 - Псалтир от XVI в., София, Народна библиотека "Св. св. Кирил и
Методий", № 843 (Стоянов, Кодов 1964: 11).
НБКМ 1354 - Псалтир с последования от началото на XIV в., София,
Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", № 1345, (Христова, Караджова,
Вутова 1996: 10).
Пог. 4 - Псалтир от 1470 г., Санкт Петербург, Руска национална библиотека,
сбирка на Погодин № 4 (Иванова 1981: 31-33).
Пог. 5 - Псалтир от 1616 г., Санкт Петербург, Руска национална библиотека,
сбирка на Погодин № 5 (Иванова 1981: 33-35).
Пог. 87 - Псалтир от последните 70 години на XVI в., Санкт Петербург,
Руска национална библиотека, сбирка на Погодин № 87 (Иванова 1981: 35-41).
Пог. 336 - Псалтир с последования от третата четвърт на XVI в., Санкт
Петербург, Руска национална библиотека, сбирка на Погодин № 336 (Иванова 1981:
41-44).
Пог. 337 - Псалтир с последования от последната четвърт на XIV в., около
1643 г. и края на XVII в., Санкт Петербург, Руска национална библиотека, сбирка на
Погодин № 337 (Иванова 1981: 44-55).
Пог. 348 - Псалтир с последования от XVII в., Санкт Петербург, Руска
национална библиотека, сбирка на Погодин № 348 (Иванова 1981: 27-29).
Рад. - Радомиров псалтир от последната четвърт на XIII в., Света гора,
Зографски манастир, I.д.13 (Кодов, Райков, Кожухаров 1985: 45-47).
Хил. 78 - Псалтир от третата четвърт на XIV в., Света гора, Хилендарски
манастир, № 78 (Богданович 1978: 74).
Хил. 79 - Романов псалтир от средата на XIV в., Света гора, Хилендарски
манастир, № 79 (Богданович 1978: 74).
Хил. 80 - Псалтир от третата (първата?) четвърт на XIV в., Света гора,
Хилендарски манастир, № 80 (Богданович 1978: 74).
Хил. 81 - Псалтир с последования от началото на XV в., Света гора,
Хилендарски манастир, № 81 (Богданович 1978: 74-75).
Хил. 82 - Псалтир с последования от XVI в., Света гора, № 82 (Богданович
1978: 75).
Хил. 83 - Псалтир с последования от втората четвърт на XV в., Света гора,
Хилендарски манастир, № 83 (Богданович 1978: 75).
Хил. 85 - Псалтир с последования от първата четвърт на XV в., Света гора,
Хилендарски манастир, № 85 (Богданович 1978: 76).

239

Хил. 86 - Псалтир с последования от последната четвърт на XV в., Света
гора, Хилендарски манастир, № 86 (Богданович 1978: 76).
Хил. 87 - Псалтир с последования от 1408 г., Света гора, Хилендарски
манастир, № 87 (Богданович 1978: 76-77).
Хил. 88 - Псалтир с последования от 1523 г., Света гора, Хилендарски
манастир, № 88 (Богданович 1978: 77).
Хил. 90 - Псалтир на йерей Прокопий от 1549 г., Света гора Хилендарски
манастир, № 90 (Богданович 1978: 78).
Хил. 92 - Псалтир с последования от първата четвърт на XVI в., Света гора,
Хилендарски манастир, № 92 (Богданович 1978: 78).
Хил. 93 - Псалтир с последования от края на XVI в., Света гора, Хилендарски
манастир, № 93 (Богданович 1978: 78).
Хил. 94 - Псалтир с последования от средата на XVII в., Света гора,
Хилендарски манастир, № 94 (Богданович 1978: 79).
Хил. 95 - Псалтир с последования от 1614 г., Света гора, Хилендарски
манастир, № 95 (Богданович 1978: 79-80).
Хил. 96 - Псалтир с последования от първата четвърт на XVII в., Света гора,
Хилендарски манастир, № 96 (Богданович 1978: 80).
Хил. 97 - Псалтир с последования от края на XVI в., Света гора, Хилендарски
манастир, № 97 (Богданович 1978: 80).
Хил. 98 - Псалтир с последования от средата на XVI в., Света гора,
Хилендарски манастир, № 98 (Богданович 1978: 80-81).
Хил. 99 - Псалтир с последования от втората четвърт на XVII в., Света гора,
Хилендарски манастир, № 99 (Богданович 1978: 81).
Хил. 108 - Псалтир с последования от края на XIV в., Света гора,
Хилендарски манастир, № 108 (Богданович 1978: 84).
Хил. 115 - Псалтир с последования от първата половина на XVI в., Света
гора, Хилендарски манастир, № 115 (Богданович 1978: 86).
Хил. 120 - Псалтир с последования от третата четвърт на XVI в., Света гора,
Хилендарски манастир, № 120 (Богданович 1978: 88).
Хил. 125 - Псалтир с последования от първата четвърт на XVII в., Света гора,
Хилендарски манастир, № 125 (Богданович 1978: 89).
Хил. 155 - Псалтир с последования от първата четвърт на XVII в., Света гора,
Хилендарски манастир, № 155 (Богданович 1978: 95-96).
Хил. 635 - Псалтир с последования от средата на XV в., Света гора,
Хилендарски манастир, № 635 (Богданович 1978: 220).
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Ivona Karachorova
SLAVONIC OFFICIAL PSALTER AS SPECIFIC TYPE OF MISCELLANY
In the article the Slavonic official Psalter manuscript is considered as a literary
miscellany with textual work antecedent and subsequent of the katizmata. An effort is made
for a systematic representation of the constituents found in the series of post assumption
work based on the materials from the inventory of manuscripts of four book depositories.
The textual content generally resembles liturgy and is in essence cautionary, however a lot
of the content is quite various in its themes. Their combination and assortment is
exceptionally diversified. The publication's main goal is to draw the attention towards the
written work from these series - many of which can be subject to separate research.
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ФОРМУЛИ НА ПОСТА И ПОКАЯНИЕТО В СЛАВЯНСКИТЕ
ЕПИТИМИЙНИ ТЕКСТОВЕ: ПОСТЪТ НА ХЛЯБ И ПЕПЕЛ
Абстракт: Статията разглежда рядката покайна формула "пост на хляб
и пепел" в контекста на библейския семантичен код на покаянието и фолклорните
практики на славянските народи. Обсъжда се въпросът откъде тя е могла да
попадне в състава на така наречените "худые номоканунци" в руската писменост,
имайки предвид, че най-ранната иa писмено засвидетелствана поява е в Устюжкия
препис на първия преводен от латински славянски пенитенциал, "Заповеди на
светите отци", от глаголическия Синайски eвхологий. Направен е опит в
методологическо отношение традиционните извороведски и текстологични методи
на славистичната медиевистика да се съчетаят с интеркултурални акценти - един
възможен подход към пенитенциалната книжнина на славяните, в чието
"огледало", по думите на А. Гуревич, се оглеждат многобройни страни на
християнската идентичност.
Ключови думи: западноевропейски и славянски пенитенциали, канонично
право, библейска семантика, славистична медиевистика.
Покайните формули са неизменна съставна част от структурата на църковно
юридическите текстове, в които всеки грях или отклонение от християнската
морално-етична система получава съответстващо по време и вид църковно
наказание-епитимия. Тяхното изучаване разкрива реалните практики за изкупление
на греха и по този начин очертава религиозно-ценностните парадигми, валидни за
дадено общество в даден исторически период. Колкото и на пръв поглед да са
универсални в общохристиянските си измерения, опиращи се на библейските старо и
новозаветни семантични конотации и референции, те са носители на още нещо духа, светоусещането, колективната културна памет на хората, които са ги
практикували. На границата между библейския семантичен код и реалната битова
практика стои рядката покайна формула, на която са посветени настоящите
наблюдения.
Една от най-ранните писмени появи на формулата "пост на хляб и пепел" се
открива в руски препис на първия славянски пенитенциал, влязъл в научно
обръщение с оглавлението Çàïîâýäè ñòûõú wöü. î ïîêààíüè ðàçáîý. ¶ î âñåìü ãðýñý
(нататък ЗСО) -така, както е изписано то на л. 102а в глаголическия Синайски
евхологий, старобългарски паметник от X-XI в.1 Преписът е част от състава на
1 Nahtigal, R. Euchologium Sinaiticum.Starocerkvenoslovanski glagolski spomenik. Ljubljana, I,
1941, II, 1942; Максимович, K. Техника ранних славянских переводов с латыни (на материале
пенитенциала "Заповеди святих отец"). - Byzantinoslavica 2006, 125-152; Суворов, H.C. Следы
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Устюжката Кормчая от края на ΧΙΙΙ - началото на ΧΙV в., ръкопис № 230 от
Румянцевската сбирка на Руската държавна библиотека в Москва. В нея на принципа
на компилирането са събрани църковноюридически текстове и паметници от
различни епохи на славянската писмена традиция2. Според стари и нови научни
изследвания самите Заповеди имат латински оригинал, което означава, че първият
пенитенциален текст, който славистичната медиевистика познава, е преводен не от
гръцки, а от латински. Това дава основание появата на славянския превод да се
свърже с Кирило-Методиевия книжовен кръг, създаден във Велика Моравия и
Панония, и да се търсят литературни и правно-исторически аргументи за
възникването му в широкото разпространение на пенитенциалите като покайната
писменост на Западноевропейското средновековие, чийто апогей съвпада
хронологически с мисията на първоучителите сред западното славянство.
Забележителното в случая е, че формулата се съдържа в едно допълнително 51-во
правило, добавено само в Устюжкия препис, което не само че няма съответствие в
глаголическата и всъщност първичната славянска редакция, но не се опира на
никакъв матричен текст от оригинала на латинския Мерзебургски пенитенциал от
VIII-IX в.3 Именно той е считан за най-вероятния образец, който е използвал
славянският преводач. В тази връзка издателят на Румянцевския препис, Н. Суворов,
казва следното: "...образ поста, указываемый в ней (т.е. в статията - б.м.) настолько
оригинален, что трудно поставить еë в связь с которою-либо из латинских статей"4.
По времето, когато издава ЗСО, изследователят познава само още един случай на
употреба на формулата в издадения от Н. С. Тихонравов текст, за който ще стане
дума по-долу. Правилото е следното:
ízà Àùå êòî êú âúëõâàìú õîäèòü. ãz. ëýU. äà ïîêà¬òü ñ. âz. ÷àñòè õëýáà. à
òðåò¸þþ ïîïåëà äà ÿñòü<$
Днес, благодарение на събраното и издаденото от руските богослови,
филолози и правни историци, формулата ни е известна и по преписи на други,
предимно квазиканонични или апокрифни текстове. Най-напред в двутомното
събрание на Н. С. Тихонравов на "отречената" руска литература тя се открива в
раздела "худые номоканунци" и в техния представител, назован с обобщителното
название Âúïðîøåí·å àïTëêî ãzà w ì©êàõú ¸ î ãðýñýa. ¸ î ïîêàÿí·¸. ¸ îáðýòåí·¸ ìèëîñòè ãíT:
Êàÿ ìóêà ðà´áî¸íèêó. áåñâýòà ò±ìà â íå¸æå îãíü ãîð¸U íå ¹ãàñà. ¸ ðýøà àïTë¸. ÷òî
западно-католического церковного права в памятниках древнего русского права, Ярославль,
1888; Суворов, H.C. К вопросу о западном влиянии на древне-русское право. По поводу книги
проф. А. С. Павлова, Ярославль, 1893; Tsibranska-Kostova, M. Le premier pénitentiel vieux slave
"Zapovedi svetich otec" en tant que modèle de texte. - Scripta@Е-Scripta, 2004, 2, 243-258.
2 Востоков, А. Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музеума, СПб., 1842,
273-279; Срезневский, И.И. Обозрение древних русских списков Кормчей книги, СПб., 1897,
113-135; Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. IX-XIII вв.
М., 1984, 364-367; Розенкампф, Г.А. Обозрение кормчей книги в историческом виде. СПб.,
1829, с.6; Ушаков, В.Е. О языке Устюжской Кормчей XIII-XIV вв. Киров, 1961; Ушаков, В.Е.
Устюжская Кормчая - Slavia 1961, 1, 20-40.; Maksimovič, K. Aufbau und Quellen des altrussischen
Ustjuger Nomokanons. - In: Forschungen zur Byzantinischen rechtsgeschichte. Band 22. Fontes
Minores X. Frankfurt am Main, 1998, 477-508.
3 Köttje, R.. Paenitentialia minora Franciae et Italiae saeculi VIII-IX. Cooperatntibus L. Körntgen et
U. Spengler-Reffen. Turnholti, Typographi Brepols 1994. Corpus Christianorum series Latina, CLVI.
4 Суворов, Н.С. Следы западно-католического церковного права… Приложение 1, с. 28.
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ïîñòà ãðýõó òîìó. êàêî ìîæåU îáðýñò¸ ìëTòü áæz·þ. ¸ ðåc ãzü. äà ïîñòèò ñ. i.z ëýU. õëýáý ÿñòü. âz.
÷àñòè. à . ãz. þ ïåïåëà. à ïîêëîíwB .ðzí.5
Още по-богати данни предлага антологичният по своя замисъл и изпълнение
труд на известния руски канонист Сергей Смирнов "Материалы по истории
древнерусской покаянной дисциплины", който и до днес остава ненадминат в
областта на покайната книжнина на православното славянство6. Макар че авторът по
обясними причини работи предимно с руски писмен материал и прави обобщения
върху руската религиозна обредност и практика, голяма заслуга на работата му е
обективността, търсенето на паралели с гръцката, южнославянската, а на места и със
западнокатолическата покайна култура. Затова не буди изненада фактът, че именно в
публикуваните от Смирнов текстове се натъкваме на петкратната поява на формулата
в различни текстови редакции и, както се вижда, отнесена към различни наказателни
казуси. Това са:
1. Редакцията, озаглавена от издателя "Вопрошание апостольское". Тя е
публикувана по два преписа от ΧV-XVI в., като първата употреба на формулата
съвпада с обнародвания от Н. С. Тихонравов текст. Втората отново не внася нов
момент в изследването ни, тъй като съвпада с изложението на 51-ва статия в
Устюжкия препис на ЗСО. Тези факти категорично водят до извода, че покайната
формула е била здраво обвързана с определени текстови сегменти, които свободно са
преминавали от редакция в редакция и по този начин са разширявали нейното
присъствие.
Åãäà âîïðîøàøå àïTëè. ¹z÷òëÿ ñâîåãî ãTà íàøåãî izñ õzà. w ì¹êàõú ¸ w ãðåñåõú. w
ïîêàÿí·¸ ¸ wáðýòåí¸å ìëTò¸ ãíTÿ. Êàÿ ì¹êà ðàçáî¸íèê¹. §âýùà ãTü áåT ñâýòà òìà â íåìæå
wãíü ãîð¸òü. ¸ íå ¹ãàñàåòú. ¸ ðýøà æå àïTë¸ ¸ ïàêû ÷òî çàïîâýD ãðýõà òîãî êàêî ìîæåòú
w÷¸ñòèòèñÿ. ðåc ãTü äà ïîñò¸òñÿ. iz. ëýU. ¸ äà ÿT õëýáû. ïî.âzz.÷àñòè à.ãz.þ. â ïåïåM wìàêàÿ.
ÀïTë¸ ðýøà. àùå êòî. ê âîëõâîìú õîä¸òü. ðåc. äà ïîñò¸òüT. ãz. ëýU. à ÿñòè .âz. ÷àñòè
õëýáý à. ãz. þ.â ïåïåM wìà÷àÿ.7
2. Отново с наслов Âúïðàøàí·å àïTëêîå, но със значително по-обобщени
функции на формулата като универсално средство за изкупление при убийство,
кражба, магьосничество, идолослужение, прелюбодейство и др., я срещаме в един
въпросо-ответен текст, който също има за свой архетип горната текстова редакция:
ÂñTTïðî. Âúïðàøàí¸å àïTëêîå, à §âýU õTâú åãäà âúñïðîñèøà àïTë¸ ¹÷¸òåë ñâîåC ãTà íàøåC
iñTà õTà. î ì¹êàa ¸ w ãðýñýa ¸ w ïîêàí¸å ¸ wáðýòåí¸ ì¸ëîñò¸ ãíT. ïåðâîå àïTë¸ âîñïðîñèøà
ãëzùå, êà ì¹êà åT ðàçáî¸íèêó, êà ë¸ ãðàá¸òåëþ. ¸ë¸ ¸äîëîñë¹æ¸òåëþ. ¸ë¸ ÷àðîäýþ, ¸ë¸
ïðåëþáîäýþ, ¸ë¸ êëåâåòí¸ê¹ ¸ë¸ îñ¹äí¸ê¹. ¸ë¸ ¹á¸¸öý. §âýU. Ðåc ãTü òýN åñòü ì¹êà òìà
áåT ñâýòà. Â íå¸E wãíü íå ¹ãàñàÿ¸. åæå åT ¹ãîòîâàO äüâîëó ¸ àããëîìú åC, à çàïîâýä¸ ¸N òàö¸¸

5 Тихонравов, Н.С. Памятники отреченной русской литературы. Т.1-2. With a preface by
Michael Samilov. Variorum reprints. London, 1973, p. 311.
6 Смирнов, C. Древне-русский духовник. Исследование по истории церковного быта. М., 1914
(Reprint: Gregg International publishers limited, England, 1970).
7 Смирнов, С. Цит., съч., с. 150.
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ñ¹U, äà íå ÿäU ìT í¸ êîòîðûÿ ñëàñò¸. iz. ëýU íî ñò¸ ¸N äâý ÷àñò¸ õëýáý à òðUåþþ ïîïåë¹. à
ïîêëîO íà äíü ïî.#àz òàE èìýþU wáðýñò¸ ìëTòü á¸zþ, à ïðåëþáîäýåìú, ë¸ ñêîòîN áë¹D òâîðåù¸N,
¸z.ëýU. ïîT.à äåðæàò¸ ¸N òàêîE.ïîêëîO, #àz.8
3. По-различни текстови варианти с приложение на горната формула се
откриват в още два текста от антологията на С. Смирнов.
а) първият е въведен от издателя под названието "Аще двоженец" по
началото на първия казус от редакцията. Вариантът е интересен с това, че опирайки
се върху магьосническите практики, които, както личи от Устюжкия препис, остават
основни референциии за формулата, е значително по-подробен и тълкувателен и че я
обвързва с един друг наказателен модалитет - поста на хляб и вода. Последният е
структурна особеност не само на Мерзебургския пенитенциал, а и на пенитенциалите
от келтски, англосаксонски и франкски тип. В славянската писмена традиция той
навлиза именно чрез превода от латински и така аблативната конструкция in pane et
aqua се предава чрез предложния локатив î õëýáý. (¸) î âîäý. Тази формула остава
типична за два от най-ранните паметници на славянската покайна дисциплина - ЗСО
и Закона за съдене на хората, като във втория допълва светскоправните преводни
текстове от византийската Еклога. Що се отнася до комбинирането на двете формули
в един и същ текст, отново се натъкваме на компилирането и обединяването на
епитимийни текстове, за което несъмнено е повлиял славянският текст на ЗСО.
Àùå êòî õîäèòü ê âîëõâàìú âðPæåí¸ÿ äýM. ¹çëû åìëåòü ïîòâîðíûÿ, äà íå ÿñòü
ìÿñà ¸ ìëåêà ìz äí¸, à ïîòîìú âz ëýU w õëýáå ¸ w âîäý, à ãz å ïîïåëà, ïîíåæå wñòàâëå
âûøíÿãî ïîìîùü ¸ ¸äå ê áýñîìú íà ïðåëåñòíóþ óòýõ¹. Òàêî æå àùå õòî â äîìú ñâî¸
ïðèâîäèòü ÿ. ÂñL, âýðóÿ â ÷àðû, áýñîìú ¹ãîæàåòú, àùå æå êàåòñÿ, íà âz¶ ëýU çàïîâýäü åìó,
à ïîêëîíà íà âñÿL äízü ïî òz, ÿêî ázà wñòàâëå ¸ âýðó ñòz¹þ íà íåâýð¸å ïð¸äåòü9.
б) вторият принадлежи на редакцията "Правило о церковном устроении" и
предлага съвсем различна употреба на формулата:
Àùå ïîQ ïðþ èìýâú ñ êýìú ãíýâàÿñ íå ïðîñòÿ ñÿ ñëóæèòü, ãz ëýU wï¸U w õëåáå ¸ w
âîäý, à òðåòüÿ w ïîïåëý, à ïîêëîíîâú ïî #àz íà äízü10.
От приведените изворови данни може да се направи заключението, че
предвид характера на текстовете, в които се среща, формулата е плод на
взаимодействието на правноканоничните норми и низовата или народната
християнска култура. Всъщност нито един от известните текстове, които я съдържат,
не е по-ранен от XIII-XIV в. Основното поле на нейната референция остава
прибягването до помощта на народни гадатели и магьосници, т. нар. âëúõâè, но по
аналогия тя може да се използва срещу престъпления от всякакъв характер. В
еротапокритичния текст между Христос и апостолите първично тя също е
закрепостена към магьосническите практики, но при преписването на самия текст
действието и е разпростряно и върху други престъпления. Този пример е ценен с
това, че явно обвързва формулата с новозаветната топика и нещо повече - търси в нея
8 Пак там, с. 152.
9 Пак там, с. 65.
10 Пак там, с. 89.
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каноничните и корени и основания. В последния и единствен на фона на другите
случай - грях на духовник, който извършва служба, без да се е помирил с опонент в
съдебен спор или лична разпра, очевидно се касае за вторичност на формулата
спрямо другите и употреби.
Проверка на това, доколко тези разсъждения са основателни, може да се
направи, като се издирят аналогични казуси в епитимийната книжнина и се установи
какъв правноканоничен наказателен състав се практикува в тях. Следващият кръг
въпроси засяга произхода на формулата, откъде и как е попаднала тя в славянските
покайни текстове. По ключовата дума пепел може да се проследи нейната връзка с
три възможни източника на влияние:
а) идиоматиката и топиката в Стария и Новия Завет;
б) историята на покайната дисциплина изобщо и спецификата и в отделните
християнски ареали;
в) фолклорната традиция на славянските народи.
В помощ на изследването биха били и всякакви сравнения със съвременното
битуване на топоса пепел в многоезичната културна традиция на християнството.
1. Присъствието на топоса пепел в пенитенциални по тип формули произтича
от дълбоката му покайна символика в християнството и юдаизма. Корените на тази
семантична конотация са еврейски и за пръв път са ясно изразени в 2 Царств. 13:19,
където изнасилената и опозорена от своя брат и първороден Давидов син Амнон,
Тамар, посипва главата си с пепел и раздира шарената си дреха, символ на царското и
потекло, в знак на скръб и разкаяние от грехопадението. Пепелта като традиционен
покаен символ се открива на много места в Стария и Новия Завет (Прем. 15:10, Иер.
6:26, Иез. 27:30, Иудит 4:11, Втор. 28:24, Йов 42:6, Мат. 11:21, Лук. 10:13 и др.). Найблизък смисъл до изследваната формула се съдържа в 101-ви псалм, където
състоянието на страдание и греховност е отразено в израза "ям пепел като хляб,
питието си със сълзи размесвам" (Пс. 101:10)11. Този псалм приемаме и за
библейската семантична мотивация за формулата. Библейският фразеологизъм
посипвам си главата с пепел, от своя страна, е един от най-универсалните във всички
езици, свързани с християнството и юдаизма (сравни старобългарското ïîïåëîìú
ãëàâ¹ ïîñ¥ïà, гръцкото óðïä{í êáôåðÜóáôï, латинското spargens cinerem capiti). Ето
защо, каквито и да са конкретните произходни основи на формулата - преводни от
готов чуждоезичен образец или възникнали на местната почва на славянски етнос, то
тя е инспирирана от един основен християнски символ на тленността, разкаянието,
греховността на човешкия род и вечния стремеж към изкупление на греха.
2. Втори аспект на проучване представляват фактите за присъствието на
топоса пепел в конкретното практикуване на покаянието. И точно тук се натъкваме на
данни от западноевропейски извори, които не могат да се отминат без внимание.
Става въпрос за забележителния факт, че в римокатолицизма така нареченият чин на
публично (наричано още древно, антично) покаяние съвсем ясно включва
използването на пепелта в покайната обредност и нещо повече - с този символ се
отбелязва началото на поста, т. нар. caput ieiunii12. До края на VI - началото на VII в.,
11 Библия. Издава Св. Синод на българската църква. С., 1982, с. 685.
12 По тези въпроси вж. основно: Talley, Th. J. Origins of the Liturgical Year. New York, 1986,
245-246; Vogel, C. La discipline pénitentielle en Gaule. Des origins à la fin du Vième siècle. Paris,
1952, p.194 ; Le pécheur et la pénitence au Moyen Âge. Textes choisis et traduits. Les éditions du
Cerf. Paris, 1969; En remission des péchés: recherches sur les systèmes pénitentiels dans l’Église
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когато започва постепенното налагане на така нареченото индивидуално или тайно
покаяние, Западната църква практикува покайен чин, много близък до запазения в
Романо-германския понтификал от X в. Именно тук е съхранено и първото писмено
свидетелство за това, че в 40-дневния пасхален период на пост, въздържание и
покаяние се е встъпвало в срядата преди първата неделя на Великия пост. Този общ
период за всички верни християни е практикуван особено строго спрямо грешниците,
които за да изкупят греховете си, променят своя социо-религиозен статус и образуват
обособена общност, различна от тази на верните християни. Тази общност от
грешници подлежи на ред социални, религиозни и морално-етични забрани и оформя
т.нар. ordo paenitentium. Именно в Срядата преди поста на тържествена церемония,
оглавявана от епископа, предварително благословената пепел, получена от
изгорените върбови клонки от последната Цветница, е била посипвана, разпръсквана
или раздавана на всички верни (така нареченото възлагане на пепелта, impositio
cineres, cinerum). С пепел се е отбелязвало не само челото на миряните, но и
тонзурата на свещениците. Символиката и е съпътствала и встъпването в покаен
статус. В този случай тя е комбинирана с друг покаен символ, обличането на така
наречения cilicium - особена дълга груба роба или туника, понякога с железни
приспособления за самоизтезаване, която е отличавала каещия се. В славянската
писмена традиция вторият покаен символ се изразява с лексемата âðýòèùå, от гр.
óÜêêïò 'дреха от груб плат' (Мат. 11:21, Лук. 10:13) "покаяние във вретище и пепел",
лат. in cineri et sacco (silicio) paenitentiam egissent, гр. Tí óÜêê¥ êáp óðïä©
ìåôåíüçóáí. Тези символи от своя страна също наследяват старозаветни топоси
(например, Ест.4:1, където Мардохей не само носи същите атрибути, но и извършва
типичните символни жестове на разкаянието). Връзката между Великия пост,
покайната символика и календарната цикличност на важните християнски празници
в живота на всеки индивид е намерила най-силното си сцепление в езика. По тази
причина и до днес в западноевропейските езици Срядата преди Великия пост се
нарича Пепеляна сряда (сравни фр. Mercredi des Cendres; итал. Il Mercoledi delle
Ceneri, нем. Aschermittwoch, англ. Ash Wednesday). За пръв път възлагането на пепел
върху каещите се се официализира при папа Урбан II в края на XI в. (1091 г.), когато
възниква и названието dies cinerum.
Ако се върнем към славянската пенитенциална формула, засега няма
достатъчно основания да я свържем с латински източник. Първо защото, както
казахме, първичната и референция срещу прибягването до влъхви от Устюжкия
препис на ЗСО не съответства на никакъв текст от латинския оригинал на
Заповедите. В Мерзебургския пенитенциал има статии - 22 и 23 поред, които се
отнасят до магическите дейности на гадатели (авгури) и заклинатели. Те наказват
първите с 3 години пост на хляб и вода, а вторите с 5 години, от тях отново 3 на хляб
и вода. Никъде обаче пепелта не е включена в покайната схема. От друга страна,
latine. (Variorum Collected Studies Series CS 450). Hampshire, GB, 1994, 113-152; Catholicisme.
Hier, aujourd’hui, demain. Encyclopédie en 7 volumes dirigée par G. Jacquemet. Paris, vol. 2, 1949,
790-791. Ясни свидетелства за практиката на Пепеляната сряда се съдържа в едно от найважните исторически съчинения от XIII в. за кръстоносните походи с пряко отношение към
българската история - вж. на бълг. език: Божилов, И. Жофроа дьо Вилардуен. Завладяването на
Константинопол. С., 1985, с.40, където се казва: "в началото на следващите пости, в деня,
когато се взема пепел…"
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разделянето на покаянието на части и троичността на формулата - 2 части хляб, а
третата пепел (или във варианта - хляб, овалян в пепел), напомня една друга
пенитенциална формула, която след руския историк Н. Николски някои съвременни
автори свързват с католическата традиция, преминала от западните славяни в
Русия13. Става въпрос за така нареченото разделяне на греховете на 3 части - за
Господ, за духовното лице и за самия изповядващ се. Обикновено тя се изписва
заедно с комутационните "тарифи", т.е. с предписанията как постът да се замени с
изпълнение на псалми, паричен еквивалент или пък натоварване на трето лице с
наказателната мярка14. Тъй като тази практика се открива в някои западноевропейски
пенитенциали, повлияни от законотворчеството на св. Бонифаций - англосаксонец по
произход и папски легат сред германците в началото на VIII в., то се счита, че
условия за заимстването и е имало именно в западнославянските земи, превърнали се
в контактна зона между Запада и Изтока на християнството.
Въпросът, доколко в славянските писмени паметници с пенитенциален
характер е отразена католическата практика и по какъв начин е проникнала
евентуално тя, е един от най-малко разработваните и все още твърде спорни въпроси.
Изследваният от нас частен проблем не може да го разреши. Той обаче е поредният
повод да се разсъждава дали заимстванията от Запада директно са попадали на руска
почва и каква - пасивна или активно посредническа, е била ролята на
южнославянската и балканската покайна книжнина и култура в естествената
приемственост между "пътуващите" текстове на каноничното право. Въпросът остава
дискусионен и в най-съвременни разработки15.
В славянските епитимийници и изповедни чинове по правило
магьосничеството в различните му проявления е едно от най-тежките престъпления.
Множество статии, близки до визирания в Устюжкия препис казус, санкционират
посещението при влъхви или привеждането им ê ñåáå âú äîìú. Според изследването
на М. Корогодина в тези казуси думата в м. или ж. род âëúõâú, âëúõâà, никога не се
заменя със синоним, а епитимията варира от 6 седмици до 3 или 4 години16. Освен в
13 Корогодина, М.В. Исповедь в Росии в XIV-XIX вв. СПб., 2006, 8-9.
14 Цибранска-Костова, М. Пенитенциален пост и комутации
(някои данни от
южнославянските писмени паметници). - Ïî ñëýäó ó÷èòåëþ. Юбилеен сборник в чест на 60годишнина на доц. д-р П. Пенев. Пловдив, 2006, 68-79. Горната покайна схема привеждаме по
преписа в ГИМ Синод.307: Ñå æå âýæDü w÷å, ÿêî äõzîâíîì¹ ÷åäó, ïîáDàåòü íà .ãz. ÷åñòè ðàçäýëÿòè
ãðýõû. åäèí¹ ÷åñòü íà ïðýìëTòèâààãî ázà. äð¹ã¹þ æå ÷åñòü íà ñåáå, w÷å, òðåò·þ ÷åñòü íà
èñïîâýäàþùàþ ñå; Крушельницкая, Е.В. Епитимийник преп. Кирилла Белозерского как источник
по истории духовнической практики - монастырская культура: Восток и Запад. Составитель
Е.Г. Водолазкин. Санкт-Петербург, 1999, с.209.
15 Една малко популярна, но основополагаща за проблема статия, е тази на Й. Вашица
Církevněslovanský penitenciál českého původu. - Slavia 1960, XXIX, 4, 31-48. Изчерпателна
библиография и личен коментар ще предложим другаде. Вж. още: Schmid, H.F. Pénitentiels
byzantins et occidentaux. - In: Actes du VI Congrès International d’Ė tudes Byzantines. T. 1. Paris,
1950, 359-363; Введение христианства на Руси. Отв. редактор А. Д. Сухов. Москва, 1987, и
особено раздела Западные традиции в русском христианстве (21-54) и посочената там
библиография; Гладкова, О. и др. Древнеруская литература. Восприятие Запада в XI-XIV вв.
М., 1996.
16 Корогодина, М.В. Цит., съч., с.32, 84-85, 205-207. Ето един пример от типичния руски
препис на изповедния чин в Чуд. 5 от сбирката на Държавния исторически музей в Москва,
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епитимийни статии, казусът е много чест в изповедните въпросници, придружаващи
текста на тайнството изповед или покаяние. Един по-строг наказателен състав,
отнесен към казус за влъхвите, се открива в ръкопис Синод. 307 от Държавния
исторически музей в Москва (ГИМ), описван като Требник от 1423 г. Той съдържа
систематичната номоканонична редакция, наричана "Зонар" - ñòõü ñëàâíûõ àïTëü
ïðàâèëà ïã. Този ръкопис е ценен с това, че, съдейки по езиковите и лексикалните
особености, в основата му е залегнал южнославянски протограф. Подобни ръкописи
доказват, че в недалечната от времето на възникването му епоха на славянския юг,
при наличието на държавна власт и институции, са създавани обемни компендиуми с
евхологично и правноканонично съдържание, допълвани с епистоларна и
антиеретическа литература. Такива състави обикновено са се създавали по поръчка и
в по-големи скрипториуми. Свидетелство за това е дори форматът in folio, който
съвсем не е типичен за требниците като цяло, а съответства по-скоро на смесените
юридико-литургически сборници. Именно тук в правило îâ се казва: èæå âëüõâîìü ñåáå
ïðýäàT. èëè èíûìú òàêî âûìæå. âðýìå äøåã¹áüöú è òú çàïîâýD ïð·èìåòü17. Това много
строго наказание, което предвижда не по-малко от 15 години, колкото обикновено се
предписват за убийство, вероятно се дължи на засиленото преследване на
еретическите секти, учения и движения през XIII-XIV в. на Балканите, тъй като
магьосническите дейности се възприемат като ерес, продължение на езичеството, а
самите еретици задължително са преследвани и като магьосници. Текстът посочва
предсказването на бъдещето по пепелта като една от наказуемите практики, наред с
гадаенето по звездите, гледането на боб и ечемик и др.: à åæå âú ð¹êàa å÷ìåíú
ïðèåìëþùè, wíýìü ïðîðèöàþòü íýêàà. äð¹ã¥ ¬æå áîáîìú. äð¹ã¥ ¬E íàD ïåïåëú íàDí¥÷þùå.
ïðîâúçâýùàþòü íýêîÿ õîòåùà á¥òè... Ако допуснем, че в нашата статия думата âëúõâà
се специализира в означението на прорицатели, гадатели, предсказатели на
бъдещето, включително по пепелта, то не би било лишено от основание
предположението, че в случая престъплението и наказанието са били хармонизирани.
Пенитенциалната книжнина като цяло познава този принцип на налагане на
епитимии (например за аборт да се предписва осиновяване на дете, за алчност раздаване на имуществото) и др.
3. Старославянската и старобългарската дума ïîïåëú, ïåïåëú днес е позната на
българските диалекти и в мъжки, и в женски род и означава: 1. Остатък от горене; 2.
Прах; 3. Мястото, където е горял огънят (Велинград, Пещера и др.)18. Фолклорните и
конотации са богати и лесно преминават от полюса на доброто и положителното към
противоложния на зловредното и отрицателното. Така идеята за нечистота и
л.76а: Êú âîëúõâàìú õîäèâú. âúïðàøàòú. ·ë¸ âäîìú âúâîä¸âú. ã. ëýU ñ¹õîÿñò¸.
17 Това правило със същата номерация обикновено се помества в систематичната редакция от
правила Çàêîíè ñèðýc ïðàâèëà ñòzûõ è ázæòâüíèõü àïTëü, групирани в ïzã (ïzä) глави и снабдени с
тълкуванията на ·wàííà ìîíàõà ç¹íàðè. Редица структурни и езикови белези на тази редакция,
които тук не е възможно да коментираме, говорят в полза на южнославянския и произход. Тя
се открива още в ГИМ Хлуд.18, пергаментен Требник от XIV в. с оглавление на л. 46б.
18 Всички данни за значението и разпространението на диалектния материал са почерпани от
Архива на Секцията за българска диалектология в Института за български език - БАН.

252

оскверненост се носи от изрази като паднала в пепел за лехуса, родилка преди
изтичането на 40-те дни след раждането (Крива паланка); поганцка, буганска пепел е
пепелта, събирана от огнището през нечистите, мръсни дни от Коледа до
Богоявление (Костур, Родопите)19; пепел΄ана ж. р. в района на Черешница,
Костурско, наричат некръстеното още дете, което носи върху себе греха на човешкия
род, доколкото именно християнското тайнство кръщение е инициация в праведния и
чист живот; отрицателна конотация е застъпена в глагола пепелясувам 'унищожавам,
съсипвам, опустошавам' (Банско и др.) и така до пейоративния оскърбителен епитет
пепелуша, пепелаш като название на мързелив човек (югозападните македонски
български говори), който присъства дори в името на приказната героиня Пепеляшка,
руското Золушка. В културата на различни народи и общества се наблюдава
трансформацията на негативните конотациии, преосмислянето им на принципа на
общественото табу или апотропейната сила. Така един негативен знак може да
предизвика положителен ефект върху нещо или някого като опит на семиосистемата
да се саморегулира "отвътре". Например поганската пепел, бидейки знак за
нечистота, всъщност помага срещу болести, стопански вредители и плевели;
пепелявата вода отмива блажното и замърсеното от съдове и дрехи и т.н. Пречистващ
и обновяващ ефект има обичаят на Йордановден (Богоявление) върху железен
предмет да се горят чемшировите клонки от Рождество, а получената пепел да се
свети с вода и да се заравя под храсти и овошки за здраве и плодородие. Самото
название на Пепеляната сряда още като Чиста сряда е във връзка с началото на
очистителния период на Великия пост след Сирни Заговезни (така наречения Mardi
gras 'Мазен вторник', който е последният ден преди великопостния период. Известно
е, че в Православието Сирни Заговезни е винаги в неделя и постът започва от
понеделник). На тази пречистваща от греха роля акцентират и кратките ептимийни
текстове, които разглеждаме. Затова и аналогии в именуването спрямо
западноевропейските езици, логично може да има само сред славянските католически
деноминации. Българската диалектна територия пази названията Чиста, Пепеляна
сряда в езика на католическите общности на павликяните на българска територия и в
Банат, където се практикува и ритуалът на пепелеенето - правенето на кръст с пепел
върху челото в този ден. Към казаното трябва да се добави българският народен
обичай пèпелница от района на Странджа, който има две допирни точки с
разглеждания от нас проблем: това е обредно магическо гадаене за намиране на
жених, извършвано от момичета и предвиждащо направата на един ритуален символ
пèпелницата, т.е. питка, която се замесва с брашно, сол и пепел; ритуалът се
практикува именно по време на Мръсните дни и Тодоровата неделя, т.е. свързан е с
постния цикъл20. На езиково ниво връзката между двата елемента на интересуващата
ни формула, хляба и пепелта, откриваме още в названията пепел'авче 'малко хлебче,
питка, опечена в огнище' или пепел'aно колаче (Галичник, Македония и др.).
Като се има предвид всичко това, може да се предположи, че в изследваната
формула "пост на хляб и пепел" са се смесили първичната, исконната покайна
символика на пепелта и фолклорно-обредната пурификационна и магическа
семантика. Защото не бива да се забравя, че в християнското разбиране
19 За конотациите на поган и производните му вж. Мичева, К. Названието поган с неговите
производни и знаците на нечистота в българската тнрадиционна култура. - Българска реч 2005,
3, 57-62.
20 Българска митология. Енциклопедичен речник. Съставител А.Стойнев. С., 2006, с.230 и
посочената там библиография.
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пенитенциалният пост е не просто наказание, а лечение с оздравителен, пречистващ
ефект, по-малко физически и повече духовен акт на възвръщане към изначалната
хармония с Бога. Допълнително доказателство е фактът, че формулата няма
канонична санкция, т.е. не се среща в авторитетните канонични източници и
изглежда привнесена в хода на тяхната практическа реализация. Що се отнася до това
откъде я е заел преписвачът на Устюжкия текст и защо я е добавил към корпуса на
Заповедите на светите отци, на първия въпрос не може да се отговори категорично.
Най-правдоподобно е да се мисли обаче, че това е някакъв апокрифен източник.
Обилието от "худые номоканунци" в тежките години за руската църква, държава и
религиозна обредност в условията на татаро-монголските нашествия именно през
XIII-XIV в. доказва съществуването на силна демократична линия в системата на
правноканоничните текстове. Голяма част от тях със сигурност имат своите образци
на славянския юг, където с гръцко посредничество най-пряко са се усещали всички
промени и в ортодоксалната, и в низовата книжнина от епохата на кръстоносните
походи и Латинската империя на Балканите.
Отговорът на втория въпрос изглежда по-лесен. Без съмнение казусът от
Устюжката Кормчая, който съдържа формулата "пост на хляб и пепел", е вторично
добавен и няма връзка със самите "Заповеди на светите отци" като пенитенциален
текстов модел. Той намира своето логично обяснение в прибавянето на статии за
магическите дейности към заключителната 50-та статия от корпуса на ЗСО на
тематичен принцип, тъй като и тя третира аспекти на средновековната магия и
заклинания21.
Славянската пенитенциална книжнина остава една слабо изследвана
територия и очаква както нови издания на текстове, така и нови изследователски
подходи.

21 Подробно у Цибранска-Костова, М. Заповеди на светите отци в Синайския евхологий и
западноевропейските пенитенциали (под печат).
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Mariyana Tsibranska-Kostova
FORMULAE OF FASTING AND PENANCE
IN THE SLAVONIC CANON LAW TEXTS:
THE FASTING IN BREAD AND ASH
The article deals with the rare penitential formula "fasting in bread and ash" and its
multiple connotations from both the Biblical semantic key and the religious practice of the
Slavic societies during the Middle Ages. What makes it interesting is the fact that it appears
in different textual forms, called penitentials, whose origins apparently go back to very
early period of the development of the Slavic Christian culture. Another penitential formula
- "fasting in bread and water", has already called the scholars' attention with the possibility
of being borrowed from the Latin discipline, respectively a Latin written source. This
assumption must be definitely approved, thanks to some past and most recent researches.
The analysis of other penitential formulae could bring more light on the interactions
between the Slavic, the Greek and the Latin patterns of the Canon Law Literature and the
history of the relevant texts.
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МАГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ
(ПО ДАННИ ОТ ЦЪРКОВНОЮРИДИЧЕСКИТЕ СБОРНИЦИ)
Абстракт: В исторически план са представени някои подлежащи на
църковна санкция народни вярвания, свързани с маменето на жито и други
продукти, както и с врачуването. Изнесеният илюстративен материал от
църковноюридически сборници дава нова насока на проучванията за отношението
фолклор - стара книжнина, като включва и нови, почти неизползвани досега
източници.
Ключови думи: мамене (на жито, вино, хляб и др.), врачуване (с боб,
ечемик).
Досега отношението фолклор - стара книжнина се изследва главно върху
материал от апокрифи - сборници и отделни произведения1. Представеният тук
изворов материал има за цел да разшири обсега на проучванията по въпроса за
връзките на фолклора със старата българска книжнина, като за основа служат
правила от един засега слабо проучен тип паметници, а именно
църковноюридическите сборници.
В църковноправните компилации се срещат редица правила, осъждащи в
различна степен и от различна гледна точка някои народни вярвания като отклонения
от християнската религия, както и съответните действия, които те предизвикват.
Една от изключително широко разпространените
разпоредби, която се
характеризира с променящо се, вероятно под влияние на обстоятелствата
съдържание, пряко се отнася към някои по-съвременни магически практики,
свързани най-общо с "маменето" на различни селскостопански продукти. Става дума
за правило, осъждащо "маменето" на основни храни и напитки. Разпоредбата, която
ще бъде представена в настоящото изследване, е много широко застъпена в
църковноюридическите сборници, като тя променя съдържанието си в различни
отношения през вековете. На първо място в църковноюридическите компилации като
магическа практика подлежи на осъждане житовабството (житомамството). В
по-ранните паметници се осъжда само житовабството, като освен него са споменати
още и виното, и хлябът, и следва обобщението и каквото и да е друго. Така накратко
в хронологичен план тази разпоредба изглежда по следния начин - Æèòî âàáú èëè èíú

1 Петканова-Тотева, Д. Фолклорът в апокрифните молитви. Български фолклор, ІІ, 1976, 2,
с.28-40; Петканова-Тотева, Д. Апокрифна литература и фолклор. Апокрифната художествена
проза и фолклорът, София 1978, 243 с.; и др.
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êòî § òàêîâ¥a¡ 2æå ä·àâîë·å ñå äýëî óìýåòú. èëè w âèíý èëè w õëA¡ý èëè î èíîìú ÷üñwN¡ ë·áî.
àùå wñòàâèò ñ § ñåãî äýëà, äà §ë©÷èò T¡ ëýU¡. ä. ïîêëîO¡. ð¡{ л. 69а, ръкопис № 1160 от
сбирката на Църковноисторическия и архивен институт при Българската патриаршия
(по нататък ЦИАИ), датиран по традиция към края на ХІV в.; л. 87б I, ръкопис № 177
ЦИАИ, молитвослов от ХV в.; л. 15а, ръкопис № 1117 от сбирката на Народната
библиотека "Св.Св. Кирил и Методий (по-нататък НБКМ), номоканон от втората
половина на ХV в.; л. 56б, ръкопис № 692 от сбирката на Библиотеката на
Румънската академия на науките (по-нататък РАН), писан от Лукач в Путна през
1581 г.; и др. В по-късни паметници и съдържанието на правилото, и санкцията се
променят - става дума за житоваб (житовавец) или житомам (житомамец) и
отново описателно или някой друг от тях, или за вино, или за мляко, като наказанието
е едногодишен пост. Разглежданото правило обикновено включва само конкретното
споменаване на мамене на жито, вино и мляко и гласи следното в някои ръкописи Æèòî âàáü. èëè èíü íýêòî § òàêîâí¥a. èëè 3 âèíè èM 3 ìëýêî äà îñòàâèò' ñå. ïîT¡. à ëUý. л.
112а, ръкопис № 445 ЦИАИ, требник от края на ХVІІ в.; л. 446 (224б), ръкопис № 54
ЦИАИ, требник от 1600 г.; и др.; Æèòî ìàìåöü èëè èíü íýêòî èëè î âèíî, èëè î ìëýêî äà
îñòàâèò' ñå è ïîT. à. ëU¡ý{ л. 112а, ръкопис № 57 ЦИАИ, требник от средата на ХVІІ в.; л.
133б, ръкопис № 972 НБКМ, требник на даскал Филип от 1685 г.; л. 145а, ръкопис №
944 ЦИАИ, требник от втората половина на ХVІІ в..; и др.; Æèòî ìàN èëè èíü íýêòî §
òàêîâ¥õü. èëè 3 âèíý, èëè 3 ìëýêî. äà îñòàâèò ñå, è ïîT¡ à ëýòî. л. 44а, ръкопис № 124
ЦИАИ, требник от последната четвърт на ХVII в.; л. 278б, ръкопис № 621 НБКМ,
требник (молитвеник) от ХVII в. Засега само в ръкопис № 53 от сбирката на
Българската академия на науките (по-нататък БАН), требник и номоканон от втората
половина на ХV в., се открива лексемата æèòîâàáüöú - Æèò'îâàá'öú, è"ëè êòî"" § òàêîâèa
2"æå ä·àâîëý äýëî ñå" ¬T¡, è†ëè w" âè'íý. èëè w" èíýìú. ÷åñPìú ëèá'3 - л. 205б, както и
споменаването само на жито и вино като подлежащи на мамене обекти. В ръкопис №
661 РАН, молитвеник от ХVІ в.правилото, осъждащо магическата практика мамене
на плод, добив и др., включва само житовабството и виното, както в ръкопис № 53
БАН - Æèòîâàáü è†ëè è†íü § òàêîâ¥'õü êòîæå ä·àâîëå ñå äýëî ¹"ìý2"òü. è"ëè î âèíý .. è†ëè
î è"íîN. à"ùå íå î†ñòàâèU ñ § ñåãî. äà §ëó÷èò ñ òàêîâ¥è. ëýU ä. ïîêëîO¡ ð. л. 305а, а санкцията
съвпада напълно с цитираната по-горе разпоредба от ръкопис № 1160 ЦИАИ.
Специално внимание заслужава и текстът от ръкопис № 55 ЦИАИ, требник, писан от
трима преписвачи вероятно от края на ХVI в. до 1717 г., където е споменато и
влъхвуване - Æèòî âàáü èëè èíü êòî § òàêîâ·èõü âëüõâóp. pæå ä·àâîëp ñå äýëî ¹ìýpòü.
èëè w âèíý. èëè w ìëýêó, èëè w ÷åñîìü èíîìü. àùå 3ñòàâèòè § ñåãîD @ §ëó÷èò ñå ëýòü. ä.
ïîêëîO¡. ð. л. 324 (162б). Вероятно по традиция същата санкция и вероятно същите
извършители са споменати в самото начало на първия от трите достигнали до нас
листа от един сравнително късен паметник - ръкопис № 1410 НБКМ, датиран към
третата четвърт на ХVІ в., л. 1а, като санкцията е предвидена при нетипични
обстоятелства - при отказване от тези дейности - àùå wñÒàâèò ñå § ñåãî äà §ëó÷èò ñå
ëýòü. ä. ïîêëîíü. ð. Съответното подлежащо на осъждане деяние в повечето случаи е
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обозначено с лексемата æèòîâàáüñòâî - Äðóãàà ïàê¥ ÷àðîäýèñòâà. ¹äàâëpí·à. §ðàâ'âè
æèòîâàá'ñòâà, ¹á¥ñòâà ðàçëè÷íàà. òàòüñòâà ðàçáîèñòâà. âüñå ïîðåäó åëèêà §ðåcíí¥a. л. 104а,
ръкопис № 227 ЦИАИ; и др. В аналогичен контекст в ръкопис № 621 НБКМ се
открива æèòîâü ìàìúñòâî л. 60а.
Прави впечатление фактът, че никъде в достъпните църковноюридически
сборници не се споменава времето на извършване на съответните магически
практики. Тъй като текстът от Синодика на цар Борил е изследван подробно, тук
само отново за сравнение е приведен съответният пасаж, в който е употребено
съчетанието ïëîäîâú âëà÷åíèp - Èæå ¶¹í·à ìöT¡à êä äíü íà ðîæDüñòâî ¶wàííà êðT¡òëý
òâîðùèa âëúøâåí·à. è ïëwäîâü âëà÷åí·à. è åëèêà âú ò© íîùü ñêâðúííàà òâîðòú òàèíñòâà è
åëëèíñòýè ñëyæáý ïîäîáíàà. àíà"åìà{ Палаузов препис, лист 14а2, срв. Дринов препис,
л. 196а3. Всъщност само цитираният текст от Синодика на цар Борил отвежда към
един от календарните празници на българите - Еньовден. Както се вижда от
посочените по-горе примери от църковноюридически паметници от различни векове,
правилото за житомамниците и други подобни извършители се среща доста често,
като лексиката и наказанията са разнообразни. Тук специално трябва да се подчертае,
че според текста на използваните църковноправни ръкописи става дума само за
мъже, докато, според цитираните трудове4, в по-новите схващания, извършителките
са предимно жени. Д. Маринов споменава за хванати на местопрестъплението жени и
мъже, които обират нивите5, като жените са поставени на първо място. В други
източници се посочва, че основните извършители на маменето са жени-магьосници
(бродници, мамници), а в редките случаи на мъж-извършител, той е или съпруг, или в
някаква друга родствена връзка с магьосницата6.
Според народните обичаи маменето на житото се извършва предимно по
Еньовден, когато наближава жътвата, докато при млякото то се извършва най-често
към Гергьовден, след пролетната паша, като в източна България тогава се мами и
житото7. Или календарно маменето се свързва с Гергьовден, Еньовден и коледната
нощ (в Родопите), а в денонощния цикъл - нощем или преди първи петли8. Като
престъпно деяние житомамството е поставено между отровите и убийствата, което е
и своеобразна квалификация за неговата тежест. В църковноюридическите текстове
се споменава за мамене на хляб, вино и всяко друго нещо, но за тези деяния не са
посочени паралели в съвременните вярвания. Обикновено става дума предимно за
мамене на жито и мляко, а също така и на пчели9. Тук самият обред няма да бъде
2 Попруженко, М. Г. Синодик царя Борила. Български старини. Кн.VІІІ., София 1928, с.44.
3 Попруженко, М. Г. Цит. съч., с.45.
4 С оглед на целта на изследването - да бъдат представени в исторически план някои
подлежащи на църковна санкция магически практики, свързани с определени народни
вярвания, за сравнение са използвани само някои основни трудове, посветени на съвременното
състояние на разглежданите обреди.
5 Маринов, Д. Избрани произведения. Т. І. Народна вяра и религиозни народни обичаи.
Съставител и редактор М. Василева. София 1981, с.270 .
6 Българска народна медицина. Енциклопедия. Съставителство и обща редакция М. Георгиев.
София 1999, с.239.
7 Арнаудов, М. Студии върху българските обреди и легенди. Ч. І-ІІ, София 1924, с.397.
8 Българска народна медицина, с.239.
9 Маринов, Д. Цит. съч., с.271.
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описан, тъй като това не е цел на настоящото изследване, само още един път трябва
да се подчертае, че маменето на жито и мляко, познати и днес, както и маменето на
хляб, вино и др., съществували според запазените църковноюридически сборници,
вероятно са били широко застъпени в българските земи. Маменето явно е било
считано за сравнително тежко престъпление, но само за житомамството в
църковноюридическите паметници се открива специализирана лексика, докато
извършителите на другите магически практики са представени описателно. От
съвременна гледна точка маменето е определяно като обредна кражба на чуждото
плодородие от нивите и на чуждото мляко от стадата10. Въпреки немалкото
изследвания, посветени на тази практика от по-нова гледна точка, само текстът от
Синодика на цар Борил намира отражение при разглеждането на обреда в
исторически аспект11, най-вероятно поради своята достъпност като издание на двата
известни преписа. Всъщност правилата от компилациите дават много повече и побогати сведения за съществуването и за същността на този обичай през вековете, без
обаче да конкретизират мястото му в годишния обреден цикъл, което, от своя страна,
се наблюдава в Синодика на цар Борил. Този факт може да бъде обяснен с
разнообразието на споменатите в църковноюридическите сборници подлежащи на
мамене селскостопански продукти и съответно и с тяхното различно място в
календарния цикъл на народните обичаи Трябва да се отбележи, че единствено в
ръкопис № 55 ЦИАИ от достъпните и изследвани източници, се споменава за èíü êòî
§ òàêîâ·èõü âëüõâóp, с което това правило се доближава до текста от Бориловия
синодик със споменатите òâîðùèa âëúøâåí·à. В разпоредбите от другите достъпни
цитирани източници влъхвуването, т.е. гадаенето, не е отбелязано.
Прави
впечатление
фактът,
че
според
свидетелството
на
църковноюридическите сборници влъхвуването може да бъде дело както на жена,
така и на мъж - Æåíà âëúõâó©ù·à èëè ì©æü. äà ïðýñòàíåòü è äà ïîêàåò ñ. àùå ëè íè äà
§ë©÷èò ñ § õðñò·àíñòâà{ л. 63а, ръкопис № 1160 ЦИАИ; л. 84б І, ръкопис № 177
ЦИАИ; и др. За доизясняване същността на влъхвуването според
църковноюридическите сборници, но от друга гледна точка, тук ще бъде разгледано
и едно правило от по-късен тип църковноюридически компилации, включващ и
разпоредби от Синтагмата на Матей Властар. Представяната разпоредба е посветена
на гадаенето и гласи следното - Òàêîæäå è 2ìc¡îìü èëè áîáîìü âëüâóþù·è [!]: ´ ëU¡ý äà íå
ïðè÷åñòåò ñå. л. 23б, ръкопис № 1411 НБКМ, датиран към средата на ХVІІ в.; л. 18б,
ръкопис № 295 НБКМ, съотнесен към ХVІ-ХVІІ в.; л. 22а, ръкопис № 296 НБКМ от
1629 г.; л. 26а-б, ръкопис № 1119 НБКМ от 1865 г.; л. 118а, ръкопис № 1321 НБКМ.
Същата разпоредба цитира в изданието си на Номоканона към Великия требник и А.
Павлов12, като дава и някои най-общи пояснения13. Те могат да бъдат допълнени и
конкретизирани с оглед на някои български народни вярвания. Според съвременните
10 Българска народна медицина, с.239.
11 Tsibranska-Kostova, M. Òâîðùèõú âëúøâåíià è ïëwäîâü âëà÷åíià dans le Synodicon de Boril
(quelques notes sur un témoinage écrit). - Scripta & Е-Scripta, 2005-2006, № 3-4, 133-145.
12 Павлов, А. Номоканон при большом требнике. Его история и тексты, греческий и
славянский, с объяснительными и критическими примечаниями. Москва 1897, с.132.
13 Павлов, А. Цит. съч., 133-134.
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вярвания с боб, наричан още врачовник, се бае и гадае14, докато с ечемик само се
бае15. Бобът се възприема като "вещо" растение, затова всред българите
предсказването на бъдещето по бобени зърна, т.е. гледането на боб, е популярно16.
Представената тук разпоредба свидетелства за възприемането и на ечемика като
растение, по което може да се бае, а не само да се гадае, т.е. по някакви причини
растение, възприемано като "вещо" с течение на времето губи това си свойство в
народното съзнание. Двата последни цитирани ръкописа от НБКМ, 1119 и 1321,
намират своята категорична локализация в Разложко. Ръкопис № 1119 НБКМ може
да бъде определен като своеобразна творческа интерпретация на хаджи Михаил
Попфилипов на църковноюридическия текст, отражение на реалния живот в
Разложко в началото на втората половина на ХІХ в.17 Включването на разглежданото
правило в текста може да бъде възприето като документално датирано свидетелство
за запазване същността на ечемика като "вещо" растение в Разложко и към средата на
ХІХ в.
Допълнителни сведения за маменето като магическа практика се откриват и
в някои апокрифни молитви, запазени в ръкописи сръбска редакция, вероятно
разпространявани и в българските земи. Тук ще бъде цитиран и текстът на една помалко използвана и непубликувана апокрифна молитва, насочена срещу
житомамниците. Тя е поместена в ръкопис № 273 НБКМ, датиран към ХVІІ в.
Ръкопис № 273 НБКМ всъщност представлява сборниче с апокрифни молитви
сръбска редакция, като често данни от него, и по-специално от Описа на Б.Цонев18, за
вещицата и мората, както и за змията, са използвани в съвременните изследвания. В
заглавието на апокрифната молитва срещу житомамниците отново е споменато лице
от мъжки пол - æèòîâàáüöü, като се потвърждава разширяването на кръга от
специализирана лексика за назоваване на извършителя на съответната практика,
известен под това наименование и от ръкопис № 53 БАН. Това многообразие от
профилирана лексика от своя страна е своеобразно свидетелство за популярността на
тази магическа практика през вековете. Тъй като въпросната апокрифна молитва
досега не е била предмет на специално внимание, тук нейният кратък текст се
публикува изцяло, като примерна основа за сравнения с евентуални други преписи ìM § æèòîâàáüöà. Âú èìå wöà è ñèíà è ñòàãî äõà çàêëèíàþ òå æèòîw è âàTàêî èìåíèå ìîå äà
íå wòèäåøè § ì [!]// § ìåíå è äà íå ïîãðåøèøü äîìà ìîåãî ÿêî ï÷åëà ïðýëüöà ñâîåãî. íå
ïîãðåøàåòü òàêî è ò¥ íå ïîãðåøàè äîìà ìîåãî íà èäè âàDîìü ìîèè è ííà è ïðTèíî è âà âåêü
àìèíü л. 73б-74.
Заслужава внимание почти пълното разминаване в пола на извършителя на
въпросната подлежаща на осъждане практика според старите паметници и от поновите изследвания, като прави впечатление фактът, че коренно различни по своята
същност ръкописи, каквито са църковноюридическите компилации и сборник с
14 Българска народна медицина, 35-36.
15 Пак там, с.124.
16 Беновска-Събкова, М. Змеят в българския фолклор. Второ фототипно издание. София 1995,
с.27.
17 Райкова, М. За един разложки паметник на черковното право от средата на ХІХ век. Македонски преглед, ХХV, 2002, 4, 57-80.
18 Цонев, Б. Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София. Т.
І. София, 1910, 174-175.
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апокрифни молитви, доста еднозначно определят главното действащо лице в
миналото, т.е. според запазените данни от ХІV в. насам, като мъж. Затова
основателен интерес буди текстът от публикуваната от Б.Цонев19 апокрифна молитва
срещу вятър, в която се откриват специализирани понятия за занимаващите се с три
вида магически практики - мамене на жито, мляко и масло, а именно è § æèòî âüáöà.
è § ìëåêî ìàìèöó. è § ìàñëî ìàìèöà л. 175а. Тя е поместена в ръкопис № 631 НБКМ часослов, сръбска редакция от ХVІІ в.20, и засега е единствен достъпен източник,
който дава сведения за специализирана лексика, дефинираща и двама други
извършители на магически практики, като падежната форма § ìëåêî ìàìèöó, наред с
ìàñëî ìàìèöà, сочи по-скоро лице от женски пол. Затова с голяма доза сигурност
може да се приеме, че отначало, според свидетелството на паметниците до към ХVІІХVІІІ век, маменето на различни продукти като подлежаща на санкциониране
практика е била извършвана от мъже, а впоследствие постепенно става приоритет на
жени-извършителки. Правилата от достъпните църковноюридически сборници
санкционират единствено мъже-извършители, докато някои апокрифни молитви
свидетелстват и за евентуално участие на жени. Най-вероятно основната магическа
практика от този вид е била свързана с маменето на житото, което се потвърждава от
специализираната лексика за назоваване на извършителите.
Представените тук разпоредби от църковноюридически сборници
разширяват в исторически план сведенията за запазени през вековете подлежащи на
църковна санкция магически практики, свързани с маменето на жито, вино, хляб и
други продукти. Липсата на конкретна датировка на извършване на въпросната
осъждана от църквата дейност може да бъде обяснена с многообразието на
възможните обекти на мамене, като съответно те заемат и различно място в
годишния обреден цикъл. Свързването на маменето с врачуването, засвидетелствано
в Бориловия синодик, намира сравнително рядко отражение в достъпните
църковноправни компилации. Същевременно врачуването също е познато от
църковноюридическите сборници, като и то претърпява своите промени. Данните от
апокрифните молитви допълват и конкретизират в някои отношения сведенията от
църковноюридическите сборници. Така наред с използваните досега източници за
проучване на отношението фолклор - стара книжнина са представени и данни от един
различен като тип източник, а именно църковноюридическите сборници, като по този
начин се увеличават и допълват историческите сведения за някои подлежащи на
църковна санкция народни вярвания и магически практики.

19 Цонев, Б. Цит. съч., 151-152.
20 Цонев, Б. Цит. съч., с.148.
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Mariya Raykova
MAGICAL PRACTICES - HISTORY AND PRESENT
(ON THE BASE OF THE CHURCH LAW MISCELLANIES)
The article deals with some popular beliefs, especially with these ones related to
the magical healing and the theft of grain in the purpose of making evil to other person. The
material upon which it relies is taken from different Slavonic Canon Law miscellanies and
investigated in historical aspect. In this way, one can complete the relationship between the
folklore and the ancient literature by putting into practice some new and poorly known
written sources.
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ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК У ОХРИДСКОМ ПРОЛОГУ СВ.
ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА
Апстракт: У раду је приказано присуство црквенословенског језика у
једном од најчитанијих дела св. Николаја Велимировића, издвајањем како делова
текста на овом језику, тако и мноштва црквенословенизама, а потом и указивањем
на неке утицаје црквенословенског на граматику савременог српског језика. На крају
се разматра и могућност неких облика учења црквенословенског језика
свакодневним, редовним читањем овог дела.
Кључне речи: Охридски пролог, текст, црквенословенизам, граматика,
читање.
Шта је "Охридски пролог"?
Најбољи одговор на ово питање дао је сам свети владика Николај након што
је завршио ову српску верску читанку, у Поговору првог (и последњег - издање
манастира Лелића, у коме су и мошти св. Николаја, в. Велимировић 2007) издања
овог дела (завршеног 1928. године). Ту он објашњава и његов настанак и назив. Овај
пролог назвао је св. владика охридским не само зато што га је писао у Охриду, у
време када је био тамошњи епископ, него првенствено зато да би и у називу направио
разлику у односу према словенском Прологу, који је, у ствари, св. Николај превео на
савремени српски језик и допунио поучним садржајима и житијима светих скончалих
последњих 200 година (Велимировић 2007: 969-970). Поред кратких житија светих,
за сваки дан у години владика је написао и лирску песму и следеће поучне садржаје:
расуђивање, созерцање и беседа. Песме су написане у рими и певљиве, описују неки
догађај из живота Светога, његово страдање и сл. Многе од њих певају се и на св.
литургији, пре св. причешћа верника и веома су популарне међу верујућима.
Расуђивање најчешће садржи неки поучан детаљ из живота Светога који се празнује
тога дана или неке детаље из Светог Предања који су у вези са догађајем који се
слави тога (или тих) дана. Созерцање је упућивање на размишљање и созерцавање
најпре истина из Светог писма, а затим и размишљања како те истине могу да се
примене на наш живот и нас саме. Беседа је поучно објашњење неког дела из Светог
Писма чији цитат стоји на њеном почетку. Завршава се увек кратком молитвом: Теби
слава и хвала вавек. Амин.
Као такав, Охридски пролог, као и други пролози и синаксари, заиста
представља "увод у дубоки и дивни систем Науке Хришћанске" (Велимировић 2007:
969). Веома је користан данашњем српском народу и због њему приступачног језика.
Чита се свакодневно у свим манастирима и многим верујућим породицама, а житија
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из њега читају се и на једном од телевизијских канала и штампају се у неким дневним
новинама. Појављује се у издањима разних издавачких кућа (постоји чак и џепно
издање Рашко-призренске епархије - 12 малих књига), а његови делови узимају се и
штампају и у неким другим, засебним публикацијама (издвајају се, тако, само
житија или, на пример - само беседе).
Црквенословенски језик у Охридском прологу
Најпре треба да подсетимо да у време када је писан Охридски пролог,
богослужење у Српској Православној Цркви било је искључиво на
црквенословенском језику. Из тог разлога св. Николај и није преводио неке делове
богослужбених текстова. Историја српског језика сведочи о томе да се дуго користио
један језик као језик богослужења и књижевности, док је, истовремено, постојао и
други, народни језик, понекад називан само другим, тзв. "нижим стилом". Ова два
језика користила су се често и комбиновано у разним текстовима, што говори о томе
да их нису сматрали различитим језицима у то време. Примањем
рускоцрквенословенског језика за богослужбени језик с једне и кодификовањем
савременог српског језика на дијалекатској основи с друге стране, повећао се јаз у
разумевању богослужења. Но, у време писања Охридског пролога он је био још увек
мањи него данас (истраживања су показала да и данас овај јаз није нарочито велики,
в. Бајић 2007: 346-349). Све ово говори о томе да црквенословенски језик није у
потпуности страни језик за просечно образованог говорника савременог српског
језика. Но, свакако да ће бити велика разлика у разумевању код верујућег и
неверујућег читаоца Охридског пролога, јер су за ово разумевање веома битни
присуство на богослужењима и читање Светог Писма, што ови други углавном не
упражњавају.
При анализи, служили смо се издањем Српске Патријаршије (Велимировић
1999), али смо у неким случајевима поредили и са истим текстовима из неких других
издања (Велимировић 1961, Велимировић 2001а, Велимировић 2001б и Велимировић
2007), као и са текстовима из електронске верзије нађене на сајту
www.svetosavlje.org. Приметили смо велике графемске разлике у текстовима на
црквенословенском језику, присутне свакако због проблема недостатка
одговарајућих фонтова који су различити издавачи решавали на различит начин. У
нашој анализи морамо занемарити ову чињеницу (она би отворила нову тему) и
користити се првим наведеним издањем (Велимировић 1999) при навођењу цитата,
иако свесни у њему постојећих грешака. Одлучили смо се за ово издање због фуснота
које су њему штампане, а садрже корисне информације (у другим издањима којима
смо се служили, из нама непознатих разлога - оне не постоје; изузетак је једино
старије издање Српске Патријаршије које због тадашњих друштвено-политичких
прилика и односа друштва и државе према св. Николају Велимировићу има другачији
назив, в. Велимировић 1961).
Напомињемо да је, услед дугог коришћења српскословенског језика у нашој
средини одувек било присутно мешање овог језика са руско(црквено)словенским
(терминологија је такође неуједначена), прихваћеним тек 1730. године. Свакако да је
оно присутно и у Охридском прологу. Разлику је тешко прецизирати, те на томе нисмо
ни настојали, нарочито зато што је циљ нашег рада други. И други истраживачи у
сличним радовима указују на ову тешкоћу (в. нпр. Јовановић 1985: 218). Осим тога,
анализирањем разлика између данашњег црквенословенског језика у Срба и истог у
Руса, утврђено је да је дошло до србизирања руско(црквено)словенског језика, те да
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Срби имају, у ствари, српску редакцију рускословенског језика, коју зову
црквенословенским језиком (в. Ранковић 2006, 304).
Текстови на црквенословенском језику
Анализом је утврђено да у Охридском прологу нема ниједан цео параграф на
црквенословенском језику, али забележена је употреба овог језика у реченичним или
синтагматским целинама у сваком месецу по неколико пута. Конкретно, овај језик
коришћен је у:
1. Цитирању литургијских текстова и возгласа: Твоја од Твојих (2. јануар,
беседа); Свјат, Свјат, Свјат Господ Саваот (9. мај, житије; 12. и 17. август, беседа;
21. октобар, житије); Вонмемъ! Станемъ добрјï, станемъ со страхомъ! ... Свјат,
Свјат, Свјат Господ Саваотъ исполнъ небо и земля славы твојеја! (8. новембар,
житије); Единъ святъ, единъ Господъ Іисусъ Хрïстосъ, во славу Бога Отца, аминь
(19. децембар, расуђивање); Свјатый Боже, свјатый крјепкій, свјатый безсмертный,
помилуй нас (1. новембар, беседа, где је наведен само први део цитата; 20. новембар,
житије и 12. јул, житије у коме се помиње јерес Севирова, те је овај цитат са
додатком распнийся за ни, како су говорили припадници ове јереси, тврдећи да је
Божанство у Христу пострадало); Миръ всïмъ (27. јануар, житије); Господи, помилуј
(9. јануар, житије и 8. мај, песма); Царю небесный, Утïшителю, Душе истины пріиди! (17. мај, беседа).
2. Цитирању библијских текстова, новозаветних и старозаветних (најчешће
псаламских): И Слово плоть быстъ (27. август, беседа); Хлебь нашъ насущный
даждъ намъ! (17. мај, беседа); Не до конца прогнïвается (5. август, расуђивање);
Бысть глаголъ Божій Јоанну (7. јануар, беседа); Кто растлитъ храмъ Божій, того
ратлитъ Богъ (21. април, расуђивање); Многи скорби праведнику (3. април,
расуђивање); Блажени чисти сердцемъ (8. јануар, расуђивање); Иго мое благо и
бремя мое легко есть (13. март, расуђивање); Всјакое диханіе да хвалит Господа (13.
фебруар, житије); Закон твой посредъ чрева моего (16. март, расуђивање);
Послушливъ быль даже до смерти (16. јануар, расуђивање); Всякое зелïе снïдное въ
пищγ дахь вамъ (24. мај, расуђивање); Азъ есмъ свïтъ мïру (17. јул, расуђивање); Яко
призрï на смиренïе раби своея (14. јун, беседа); Блажени плачушчи (22. јул,
расуђивање); Блажени непорочніи въ пути (20. јун, житије); Разумïхъ дïла твоя,
Господи, и ужасохся! (3. јун, расуђивање); Словомъ Господнимь небеса утвердишася
и вино веселитъ сердце человïка (4. септембар, беседа).
3. Цитирању других молитава и делова светотајинских и осталих
богослужења: Въ руки Твои, Господи предаю духъ мой (4. јануар, житије); Христос
воскресе (18. април, 22. јул, 3. октобар - у житијима, а на последњем месту и са
одговором: Ваистину воскресе); Печат дара Духа Свјатаго (23. мај, беседа);
Богородице Дјево радујсја (9. јун, житије); Честнïйшую ... Славнïйшую (11. јун,
песма); раби блази и вïрни, добри же дïлателïе винограда Господня (30. август,
житије); законовъ церковныхъ великое утвержденïе (3. септембар, житије); Во имја
Оца и Сина и Свјатаго Духа (15. септембар, житије); Господи Боже нашъ вонми,
посïти и благослови храмъ сей (28. октобар, житије); Величая величаю тя, Господи
(13. децембар, житије); И даждъ намъ Владыко на сонъ грядушымъ покой тïла и
души (24. децембар, у фусноти на крају житија); Помјани мја ... Помјани мја (26.
фебруар, песма); Помјани мја Господи во царствіи твоемъ (23. септембар, житије).
4. Навођењу разних назива, најчешће богослужбених песама и молитава, али
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и књига, делова храма или манастирског комплекса и др.: Достойно есть (11. јун, 13.
јул, 8. август, 16. децембар - житија) или скраћено Достойно (1. октобар, расуђивање
и 16. децембар, житије); Господи и Владико живота мојего (28. јануар, житије); Иже
херувими и Вечери Твоея Тайныя (21. фебруар, житије); Честнïйшую (11. јун,
житије); Свïте тихïй (16. јул, житије); Житіê свêтыхъ (20. април, фуснота на крају
житија); Святая Святыхъ (21. новембар, житије); Атонскій Патерикъ (14.
септембар, фуснота на крају житија); Дјева днес (1. октобар, житије); О Тебï
радуется и О Тебе радγетсја (1. октобар, расуђивање); Святіе южныхъ Славянъ (24.
јун, фуснота на крају житија).
Као добар познавалац црквенословенског језика, св. владика често у истој
реченици прелази са савременог српског на овај језик и обратно: Такав је Господ дуготрпељив и много милостив и не до конца прогнïвается (5. август, расуђивање);
Твоја од Твојих, Теби приносимо (2. јануар, беседа); Христос воскресе из мртвих (18.
април, житије); Господ [га] ... упокојио у царству Свом као свог раба вïрнаго (18.
јануар, житије); Буде изабран за архиепископа "всеја сербскија и поморскија земљи"
(11. мај, житије); Беше подигнут храм во имја св. Созонта (7. септембар, житије) и
др.
Лексика
Кад је у питању лексика, црквенословенски облици речи у потпуности су
присутни у сегментима ономастикона, па тако имамо делове агиоантропонима на
црквенословенском језику: Ветхи (26. јануар), Втори (8. фебруар), Узорешителница
(16. април, 22. децембар), Ветхопешченик (19. април), Многоболезнени (7. август),
Начертани (11. октобар, 27. децембар), Трудољубиви (8. мај, 16. октобар), Покајаније
(26. новембар), Сиропитатељ (31. децембар), Столпник (26. новембар, 11. децембар,
14. фебруар, 11. јануар, 18. март, 24. мај, 2, 4, 9. јул, 5, 31. август, 1. септембар, 15.
октобар, 7. новембар). За неке од ових делова агиоантропонима и не користи се друга
реч, тј. реч на савременом српском језику. За друге се, пак, користи, али св. владика
ипак бира црквенословенску варијанту. Исти је случај са неким деловима еортонима,
као што су Рождество (24, 25, 28. и 31. децембар, 12. април, 3. и 8. септембар, 18.
јануар, 2. фебруар, 17. август, Обретеније (24. фебруар, 25. мај, 6. јул) и Успеније (12.
март, 29. април, 25. јул, 15, 17. и 31. август, 26. септембар, 4. октобар). Данас су,
наиме, далеко уобичајеније у употреби варијанте Рођење, Обретење и Успење.
Слично је и са многим другим именицама које св. Николај често употребљава у
црквенословенском облику (иако користи истовремено и савремене српске варијанте
ових речи): бденије, благоуханије, псалмопјеније, спасеније, знаменије, терпјеније,
страданије, пјеније, молчаније, послушаније, добротољубије, славословије,
благочиније, злословије, Евангелије, воздајаније.
Са истим овим суфиксом су и неки црквенословенизми који су се управо у
том облику и задржали у савременом српском језику. Другим речима, денотат, као
"одговарајући сегмент ванјезичког свијета" (Згуста 1991: 38) изражава се у
савременом српском језику црквенословенском формом. Такве су следеће речи:
зловерије, богомислије, чревоугодије, смиреномудрије, безмолвије, нечестије,
подобије, писаније. Свакако да овде не спадају само речи са овим суфиксом. Ту су и
неке друге, присутне у Охридском прологу, као на пример: ополчити, возљубљен,
преластити (се), благоволети, женонеистовство, звероподобан, сумашедши,
благообразан,
богодухновен,
изрјадни,
истјазавати,
подвигоположник,
сожителница,
чудодејствовати,
лицезверан,
благоразуман,
торжество,
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преисподња, благоухани, ангеловидни, преподобни, бесребреник, равноапостолни,
благочин, соприсносушни, јединопрестолни, обнишчати, благовони и др. Сматрамо да
за све ове речи нема адекватног преводног еквивалента у савременом српском језику,
бар не једночланог. Неке од ових црквенословенизама сам св. владика наглашава као
једине који одговарају грчком оригиналу (нпр. смиреномудрије - 11. јул, беседа).
Некада, пак, користи реч на црквенословенском као приближнију ономе што жели да
објасни (осязанiе - 29. новембар, беседа; трезвеніе и вниманіе - 13. јул, беседа).
Граматика
кроз:

Утицај граматике црквенословенског језика у Охридском прологу видан је

1. употребу другачијег падежа, по правилима црквенословенског, а не
савременог српског језика. Као најчешћи пример овде имамо вокатив, на многим
местима коришћен за речи Господ (Господи) и братија (братије). Употреба других
падежа, различитих од оних у савременом српском језику, најчешћа је у песмама: из
усти (13. јун); међ ангели (29. септембар); на коленах (5. октобар); на небеси (14. и 24.
децембар; 20. фебруар; 20. јун; 16. и 27. јул; 10. август; 3. септембар);
2. употребу партиципских облика: ...на Тавору јавио [се] ученицима са давно
отшедшим из овога света Мојсејем и Илијом (19. април, беседа); О Господе Исусе,
пострадавши нас ради и нашега спасења ради, помилуј нас (19. септембар, беседа);
Само су ... људи ... част, припадајућу Богу .... пренели на ђаволе (18. јануар,
расуђивање); апостоли рукополагаху своје ученике за епископе, и то неке од њих ...
као мисионаре путујуће по разним местима (19. фебруар, житије) и др.
Читање

У модерној психолингвистици и методици наставе истиче се све више значај
читања у учењу језика. Општи закључак је да је читање "првенствено обогаћивање
менталног садржаја дугорочне меморије ... тј. обогаћивање ... општег знања"
(Марковић 2003: 131). Експериментална истраживања показала су и то да је један од
највећих позитивних ефеката читања обогаћивање речника (Day - Bamford 1998: 34).
Свакако да је ситуација у вези са црквенословенским језиком који није језик
свакодневне комуникације као језици на којима су вршена ова истраживања,
специфична. Но, позитиван ефекат читања на учење овог језика несумњиво је
присутан. О томе нам нарочито могу посведочити монаси, монахиње и остали који
познају релативно добро овај језик, а нису га учили у школама, него су њиме
овладали управо захваљујући његовом свакодневном коришћењу, тј. читању.
У српској говорној средини школско учење црквенословенског језика
ограничено је на учење у богословијама и богословским факултетима. Осталима који
желе да овладају овим језиком остаје да се сами потруде у томе. Свакодневно и
дугогодишње читање Охридског пролога, испуњеног елементима црквенословенског
језика које смо покушали да прикажемо (не у целини, јер би то захтевало рад већег
обима) - свакако ће бити од велике помоћи. Поред тога, оно може помоћи и у
обогаћивању савременог српског језика и неговању и очувању његовог, да тако
кажемо,
православног
религиозног
стила,
умногоме
заснованог
на
црквенословенском језику.
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Ружица Баич
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК В КНИГЕ ОХРИДСКИЙ ПРОЛОГ СВ.
ВЛАДЫКИ НИКОЛАЯ ВЕЛИМИРОВИЧА
В предлагаемой работе рассматривается присутствие церковнославянского
языка в современном сербском языке через исследование одной из самых
авторитетных и наиболее популярных книг духовной литературы среди верующих
сербов - книги новоявленного сербского Святого владыки Николая Велимировича. В
этом произведении, которое сегодня в Сербии читают ежедневно даже на некоторых
каналах телевидения и печатают в журналах - наличествуют не только
церковнославянизмы, но и отдельные предложения церковнославянского языка. В
работе рассматрываеся и ежедневное чтение Охридского пролога и как способ
изучения церковнославянского языка у сербов, имея в виду ограниченное его
присутствие в сербских школах (только в учебных планах духовных семинарий и
богословских факультетов).
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ХРИШЋАНИ АПОСТОЛА ТОМЕ
(Малабарска црква или Сиријска индијска црква)
Апстракт: Заједници источних цркава припада и црква која је настала и
развијала се на југозападној обали Индије, у области Малабара. Према предању, ова
Црква дугује свој настанак и име апостолу Томи, иако је евангелизација Индије, коју
је спровео апостол Тома, представљала прилично дискутабилно питање.
Кључне речи: Хришћани апостола Томе, Индија, евангелизација, црквени
оци, несторијанство, јурисдикцијска припадност.
Област југозападне обале Индије, домовина и природни амбијент Хришћана,
апостола Томе, позната је под различитим именима: Малабар, Маланкар, Малајалам,
Малалнаду, Малаварум, Керла. Заједница хришћана, која све до данас настањује овај
део Индије, истиче да је њихов оснивач апостол Тома, који је мученички пострадао
на овој земљи. Његови земни остаци сахрањени су у Милапору близу Мадраса, да би
касније били пренети у Сирију, у Едесу1.
Половином I века пре Христа бележи се присуство јеврејских колонија у
Индији, али је тешко одредити време доласка првих Јевреја у Индију. У области
Керле, такође око 70. године после Христа, бележи нови талас јеврејских
досељеника, због разарања Соломоновог храма у Јерусалиму и исељавања тамошњег
становништва у друге области. Трговачки путеви, који су омогућавали размену
драгоцене робе, од свиле до зачина, између Индије и Римске империје, могли би
објаснити и путовање апостола Томе у Индију и благу вест Христове поруке, коју је
тамо објавио2.
Међутим, да та чињеница не би остала на нивоу претпоставке, требало би
прибећи провереним документима. Наиме, у Малабару и даље живи предање о
Хришћанима апостола Томе, који тврде да су потомци оних које је евагелизирао овај
апостол, познатих као "Назрани мапилас" (хришћани племенитог рода). Постојаност
овог предања, које се одржало кроз векове, придаје велику част овим породицама,
пошто је право на обављање свештеничке дужности било ограничено на неке од њих.
Међу најутицајнијим породицама су: Пакаломатам, Санкарапури, Каликав,
Медеипур, Котакали, Панакаматам итд. Неке од тих породица у својој лози имају низ
свештеника и у набрајању се долази до педесетог или шездесетог свештеника у
породици, рачунајући од првог за кога се верује да га је лично рукоположио свети

1 SORGE GI., Le traslazini delle reliqui dell’Apostolo Tommaso, RSBS, 2(1982), 147-157. PODIPARA
P. P., I Cristiani di S. Tommaso, SROC, 3(1980), 3-324.
2 BURY B. J. - COOK A. S., The Cambridge Ancient History, Cambridge, 1969, 163. SINISCALCO P., Le
antiche chiese orientali, Roma, 2005, 236-237.
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апостол Тома3.
Најстарије сведочанство, које се односи на апостола Тому, сачувано је у
Делима апостола Томе. Реч је о апокрифу састављеном у III веку, можда у Едеси, на
сиријском језику. У Делима се, наиме, приповеда о деловању, патњама, важним
сусретима апостола Томе, кога Христос шаље у Индију да проповеда Јеванђеље, о
његовом отпору, затим о многобројним чудесима и преобраћењима, која су путовању
претходила, као и о потоњим догађањима, где се чудесно надмеће са фантастичним.
Спис садржи литургијске химне, међу којима се истиче Песма бисера, која одражава
гностички мит о "спасеном Спаситељу". Према неким научницима, документ носи
гностичко обележје, док, према другима, потиче из јудеохришћанског амбијента.
Потребно је рећи да текст одражава образац хелинистичког романа и стога делује као
да не може пружити солидну историјску основу4. С друге стране, грчки и латински
писци, као што су свети Григорије Назијанзин, свети Амброзије Милански, Павле
Нолански, указују на чињеницу да је апостол Тома обављао свију мисионарску
делатност у Индији, где је мученички пострадао5.
Дела хришћанске традиције не подударају се када је реч одређивању области
у којој је апостол Тома спроводио своју еванђељску мисију. Ориген6 нуди
сведочанство од значајног интереса, које на први поглед не одговара у потпуности
terra misionis апостола Томе. То сведочанство преузима Јевсевије Кесаријски7, да би
оно било пренето Руфину Аквилејском8, Сократу9 и другима. По његовом мишљењу,
поље евангелизације апостола Томе у Индији била је Партија. Под тим именом
Ориген је вероватно подразумевао земље обухваћене између Тигра и реке Инд, или
један шири географски део, који је према истоку обухватао и северозапад Индије.
Познато је да се власт Партијског царства крајем I века после Христа ширила од
Едесе до горњег дела Индије, где се својом мисионарском делатношћу бавио апостол
Томa10.
Очигледно је да не треба запоставити веома важан елемент за индијске
научнике, који су склони да признају апостола Тому као учитеља и духовног оца
3 PODIPARA P. P., I cristiani di S. Tommaso, 129, 134. SORGE GI., l’India di S. Tommaso (ricerche
storiche sulla chiesa Malabarica), Bologna, 1983, 5.
4 SINASCALCO P., Le antiche Chiese Orientali, 193-194, 237-238.
5 S. Gregorii Theologoi, Oratio XXXIII, 11, PG, XXXVI, 22: Ti, Pau,lw koino.n pro.j ta .e;qnh,
Louka/ pro.j VAcai,an, VAndre,a pro.j th.n :Hpeiron, VIwa,nnh pro.j :Efeson, qwma /pro.j VIndikh,,n
Ma,rkw pro.j VItali,an. Sancti Ambrosii, In Ps. XLV Enarr., 21, PL, XVI, 1198D: "...Illis quidem
etiam interclusa barbaricis montibus regna patuerunt, ut Thomae India, Mathaeo Persia..." S. Paulini
Nolani epis., Poema XIX, PL, LXI, 514: "Parthia Matthaeum complectitur, India Thomam... Ejus
corpus Edessam deinde translatum, uti videre est apud Baron."
6 ORIGENES, Commentariorum in Genesim, PG, XII, 92. "Qwma/j me.n w`j h`para,dosij perie,cei‚ th.n
Parqi,an ei;lhcen..."
7 ЈЕВСЕВИЈЕ ПАМФИЛ, Историја Цркве, III, 1, 54, Шибеник, 2003. "Свети апостоли и ученици
Спаситеља нашег разиђоше се по читавом свету. Тома, како казује предање, по жребу отиде у
Партију..."
8 RUFINI AQIULEINSIS PRESBYTERI, Hist. eccl., PL, XXI, I, 9, 478. "In ea divisione orbis terrae,
quae ad praedicandum verbum Dei sorte per Apostolos celebrata est, cum aliae aliis provinciae
obvenissent, Thomae Parthia, et Matthaeo Aethiopia, eique adhaerens citerior India Bartholomeo
dicitur sorte decreta..."
9 СОКРАТ СХОЛАСТИК, Историја Цркве, I, 19, 33, Шибеник, 2002. "Када се Апостоли разиђоше
међу народе ради ширења вере, апостолу Томи је припало да ту службу обавља у Партији,
апостолу Матеју у Етиопији, а апостолу Вартоломеју у Индији, која беше поред Етиопије".
10 SORGE GI., L’India di S. Tommaso, 6. CARCIONE F., Le Chiese d’Oriente, Milano, 1998, 251.
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њихове Цркве. Све до данас опстаје сећање Хришћана апостола Томе да је управо он
основао и надахнуо њихову заједницу. Значи, у прилог о евангелизацији коју је
апостол Тома спровео у Индији, с једне стране, сведочи само постојање заједнице
Хришћана апостола Томе са њиховим живим предањем, а с друге, гроб апостола
Томе у Милапору11. Информације о месту његовог мартирија потичу од хришћанских
аутора, још из патристичког периода. Свети Јован Хризостом (†407) говори, али
уопштено, о проповедању Јеванђеља, које је дотакло Ските, Индијце, Сармате и
истиче да, иако се не зна за судбину земних остатака Арона, Данила или Јеремије,
добро су позната места почивања апостола Петра, Јована и Томе. Међутим, он не
прецизира дословно где су сахрањене12. Нешто детаљније о томе казује Григорије
Турски (†595), који пише да је у једној области Индије својевремено почивало тело
апостола (пре него што су његове мошти пренете у Едесу). Тамо су се налазили један
велики манастир и велика црква, брижљиво украшена и величанствена изгледа13.
Исидор Севиљски (†636) приповеда да је апостол Тома проповедао Јеванђеље
Партима, Медијцима, Персијанцима, Ирканима, Бактријанима и Индијцима, који су
настањивали источну област. Наводи да је апостол страдао тако што је био прободен
копљем и да је умро у Каламини, индијском граду, где је сахрањен са великим
почастима14. Фрањевци, који су у XVI веку сусрели Хришћане апостола Томе, дају
идентично сведочење: један од њих, Ђовани Марињоли, казује да је апостол био
сахрањен са земљом натопљеном његовом крвљу. Када су Португалци 1523.
отворили гроб за који се сматрало да је апостола Томе, наишли су на урну која је
садржавала земљу, нешто костију на којима је видљиво место пробадања копљем и
фрагменте лобање. Ако бисмо се позвали на Марињолијево сведочанство, а на копље
као узрок смрти, како је наведено у Делима, изненађује чињеница да фрагменти
лобање одговарају окрњеној глави, која је очувана међу моштима апостола што су,
после многих преноса, стигле, према локалном веровању, у Ортону, област Абруца
на обали Јадранског мора, половином XIII века15.
Извори који говоре о односу између Персијске цркве и Томиних хришћана
прве индиције налази у потписницима Никејског сабора (325). Међу учесницима и
потписницима наведен је и Јован Персијанац, који је дошао на сабор по налогу Цркве
целе Персије и Велике Индије (израз који указује вероватно на северозападни део
земље), идентификован као Мар Јован Арбелски (VIwa,nnhj Pe,rshj th/j evn Persi,di pa,sh
kai .th / mega,lh VIndi,a)16. То потврђује и Јевсевије Кесаријски, који је и сам био
"саборски отац" на том заседању17.
Уколико бисмо хтели да се позовемо на веродостојне информације о
јерархијској организацији Хришћана апостола Томе или Малабарске цркве, постоји
извештај Теофила Индијског, који је као сведочанство преузео аријански историчар
Филосторг (368-425). О Теофилу Индијском зна се да је рођен на острву Дивосу
(вероватно данашња Сокотра), да су га ромејци заробили и одвели као таоца, да је
васпитаван у Цариграду, да се после преобраћења у хришћанство замонашио,
11 SINASCALCO P., Le antiche Chiese Orientali, 239.
12 S. IOANNIS CHRYSOSTOMI, In epistulam ad Hebraeos, hom. 26, PG, 63, 179.
13 S. GREGORII TURONENSIS, De gloria beatorum martyrum, PL, 71, 733.
14 S. ISIDORI HISPALENSIS EPISC., De ortu et orbitu Patrum, 74, 132, PL, 83, 152.
15 SORGE GI., Le traslazioni delle reliquie dell’Apostolo Tommaso, 147-157. CARCIONE F., Le Chiese
d’Oriente, 252.
16 GELASII DI CYZICENI, Historia concilii Nicaeni, PG, 85, 1342-1344.
17 EUSEBII CAESARIENSIS, De Vita Constantini, 3, 17, PG 20.
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прихвативши аријанско исповедање вере (био је близак Аецијевим аномејцима, због
чега се суочио са многобројним неприликама, да би на Селевкијском сабору био
истеран из Цркве и прогнан 359. у Ераклеју Понтијску). Теофило Индијски прошао је
пут од ђакона до епископа, да би га цар Констанције II (337-361) послао да шири
хришћанску веру у Арабији, где је основао три заједнице - у Тафанаму, Хормузу и
Адену. Потом се Теифило вратио на своје острво, да би се врло брзо отиснуо према
Индији. По доласку у Индију, како наводи Филосторг, Теофил је реформисао многе
погрешне ствари, које су биле уобичајене код тамошњих верника, а између осталог и
обичаје седења приликом читања Јеванђеља. На основу тога, Филосторг искључује
могућност било какве хијерахијске зависности индијских хришћана у IV веку,
односно канонског надзора персијских епископа, посебно када је реч о пракси седења
током читања Јеванђеља18.
Један текст, који је откривен у скорије време, а потиче из III века, нуди
значајан податак о евангелизацији Индије. У ствари, то су сачувани фрагменти о
секти манихејаца, откривених у Египту. У списима се наводе речи оснивача Манеса:
"У последњим годинама краља Ардашира, отпутовао сам да би проповедао.
Укрцавши се на један брод, отпутовао сам у земљу Индијаца, и проповедао сам њима
наду у живот, и тамо доле имао сам добру бербу. Године у којој је умро краљ
Ардашир, а његов син Сапор постао краљ, укрцао сам се на један брод који је из
земље Индијаца пловио ка земљи Персијанаца, а из земље Персијанаца сам дошао у
земљу Вавилонију, Маисан и Кузистан...''19.
Прве прецизније информације о Индији пружа текст Хришћанска
топографија, дело александријског трговца Козме Индикоплеуста. Ту се, између
осталог, говори о томе да је, путујући између 520. и 523. године, сазнао да на острву
Тапробону (Шри Ланка), у Индијском океану, постоји Хришћанска црква, са клером
и заједницом верника. Аутор затим тврди да хришћани постоје и у месту које се зове
Мале (где расте бибер), као и у Калиану (та два места могла би се идентификовати
прво са Малабаром, а затим са Калиампуром или Калкутом). У Калиани писац је
наишао на присуство епископа из Персије, а на острву Диоскорису (Сокотра) у
Индијском океану налазе се свештеници рукоположени од Персијске цркве. Ипак,
потребно је рећи да није сигурно да је Козма уопште стигао до ових места, јер он сам
истиче да је многе вести преузео од једног несторијанског католикоса Мар Абе (540552)20.
На основу тих података, могло би се закључити да су односи између
Хришћана апостола Томе и Персијске цркве били блиски, мада јасан доказ о
јерархијском односу између Малабара (Индија) и Селевкије (Персија) може да се
прати тек од VII века. Наиме, писмо католикоса Селевкије-Ктесифонта, Ишојаба III
(650-660), упућено Симону Ривардаширу, подсећа поменутог "да не само Персија,
већ и Индија која се простире од граница Персије до земље зване Калах, која је
удаљена 1200 парасанги, лишена "свештеничког наслеђа"21.
18 SOZOMENI, Hist. eccl., IV, XVI. PHILOSTORGI, Hist. eccl. I, 3, 4-6, PG, 65, 481ss. BARDY G.,
L’Evoluzione dell’arianesimo, Storia della chiesa, III/1, 159-207, 324, Milano, 1995. PODIPARA P. P.,
I cristiani di S. Tommaso, 172. CARCIONE F., Le Chiese d’Oriente, 253. SINASCALCO P., Le antiche
Chiese d’Oriente, 242.
19 ZEILLER J., L’espansione cristiana dalla fine del II all’inizio del IV secolo, Storia della Chiesa, II,
221-222. LEBRETON J., Gli apocrifi e il manicheismo, II, Storia della Chiesa, 455.
20 COSMAS INDICOPLEUSTES, Topographie chrétienne, SC, 141, 1968, 503.
21 PODIPARA P. P., I Cristiani di S. Tommaso, 175. LE COZ R., L’Église d’Orient, Paris, 1995, 243.
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Затим је католикос Слиба Зка (714-728) уздигао Индијску цркву на ниво
митрополије, док један од најславнијих католикоса Персијске цркве, Тимотеј I (780823), подсећа на дужност Индијске цркве да се одупре захтевима световне моћи у
пословима изричито црквеним. Стога је католикос Теодосије (852-855) дозволио
Индијској цркви одређену врсту аутономије, захтевајући само писмени акт
признавања и поклоне патријаршијском седишту сваке шесте године22.
На основу односа Персијске цркве са Индијском, присутна су настојања
неких да потоњу подведе под несторијанску. Међутим, Индијска црква, због
аутономије коју је уживала, као и због свог чврстог убеђења да је основао сам
апостол Тома, конституисала се и организовала на другачији начин него Персијска.
Што се тиче вере, засигурно су у њој у оптицају били литургијски и богословски
списи, који су садржавали несторијанску и тодоријанску формулу. Тешко је рећи на
који су начин тумачени и разумевани, будићи да хришћани апостола Томе нису били
увучени у расправе и сукобе који су произашли из догматских контраверзија, што су
потресале тадашњу цркву.
Путници, трговци, мисионари који су упућивани из Рима доносили су вести
о заједницама индијских хришћана, тврдећи да су биле шизматичке или јеретичке, а
често су их сврставали у несторијанце. На основу тога тешко је дати сигуран одговор
када се поставља питање њиховог несторијанизма. Како је било запажено: Неке
околности и догађаји, чине се, могли би да сугеришу негативан одговор. Они су
имали првобитну веру која је била удаљена и скоро недотакнута богословским
расправама и жариштима из којих су потицале књиге што су биле уведене међу
њима. Међу њима није било богословских експерата... књиге су биле написане на
сиријском (источном) и никада нису биле преведене на њихов језик. Хришћани
светог апостола Томе природно су волели сиријски, али у суштини нису били
верзирани у њему"23.
Закључак
Црква хришћана апостола Томе, или Малабарска црква, дугује свој настанак
мисионарској делатности апостола Томе. Сам историјат ове Цркве базира се на
предању, агиографским легендама, обичајима и богослужењима на основу којих ова
хришћанска заједница испољава веровање и свест да је поменути апостол био њен
оснивач. Не постоје поуздани докази који би поткрепили ову претпоставку, нити се
може прецизирати о ком делу Индији је реч, када се читају агиографска приповедања
или дела црквених Отаца. Иако не сасвим поуздана, мисионарска делатност апостола
Томе у овој области ипак је вероватна.

22 CARCIONE F., Le Chiese d’Oriente, 253-254. PODIPARA P. P., I Cristiani di S. Tommaso, 175.
23 PODIPARA P. P., I Crisitani di San Tommaso, 209. SINASCALCO P., Le antiche Chiese d’Oriente,
245.
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Dragana Janjić
THE CHRISTIANS OF ST. THOMAS, THE APOSTLE
(Malabar Church or Syrian Indian Church)
This church, which was founded and developed along the southeast coast of India,
in Malabara area, belongs to the congregation of eastern churches. The legend says that the
church was initiated by St. Thomas the apostle, although the evangelization of India by St.
Thomas is a disputed claim.
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ПРАВОСЛАВНИ ТЕОЛОЗИ О
ДРУГОМ ВАТИКАНСКОМ КОНЦИЛУ
Апстракт: Рад доноси мишљења православних теолога о Другом
ватиканском концилу. Дате су реакције и критике православних аутора, који су
познати и на Западу.
Кључне речи: Други ватикански концил, православни, папски примат,
еклисиологија
Да бисмо оценили велики догађај Другог ватиканског концила и његово
остварење, посебно у његовом екуменском заокрету, није довољно изучавати област
католичке Цркве, већ је потребно опипати пулс и других Цркава и некатоличких
заједница.
За тему овог нашег излагања изабрали смо реакције православних теолога.
Наравно, тема је опширна и, може се рећи, још неисцрпљена. Усмерићемо нашу
пажњу, пре свега, на грчке теологе и неке руске у дијаспори. Тада су само ови
православни теолози могли да говоре слободно, јер су се скоре све друге православне
Цркве налазиле под комунистичким режимом. А и ограничавајући се на грчке и неке
руске теологе у дијаспори, материјал за проучавање био би велики.
Довољно је рећи да сам успео да пронађем више од 600 фотокопија,
извађених из неких грчких црквених часописа, који датирају од 1961. до 1967.
године, а односе се на Други ватикански концил, без увида у неке публикације које
су се појавиле у Грчкој, а које су биле посвећене управо овом Концилу1. Према овако
преопширном материјалу, потребно је начинити један избор. Задржаћемо се најпре
код неких теолога, познатих и на Западу због њиховог значаја на пољу теологије, али
и због њиховог учествовања у екуменском покрету.
Реакције православних пре Концила
Сазивање Другог ватиканског концила од стране папе Јована XXIII имао је
ефекат "једног психолошког и моралног потреса", како је рекао један руски теолог2.
На почетку се веровало да је папа имао намеру да сазове унионистички
сабор, као онај у Фиренци (1439), због кога православни још имају трауматско
сећање. С друге стране, због једног оваквог сличног сабора, они су били
1 Довољно је поменути књигу издату од М. Спиропулуа, Православна процена Другог
Ватикаског концила, (Valutazione ortodossa del Concilio Vaticano II) на грчком, Атина 1967. У
овој књизи налазе се студије Агуридиса, Н. Нисиотиса, Н. Мазукаса и многих других.
2 N. Arseniev, Some thoughts concerning the possibility of a union between the othodox and the
catholic Churches, u St. Vladimir’s Seminary Quarterly, 2 (1959) 7.
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неприпремљени, како због тога што је у овом периоду велики део православних
земаља био под влашћу комуниста, тако и због тога што је број православних теолога
био ограничен, а и није постојала нека координација међу њима.
Убрзо, међутим, Рим је разјаснио да се није радило о "другом сабору у
Фиренци" и православни су се умирили са ове тачке гледишта. У њиховој
еклисиолошкој свести избио је врло брзо, међутим, један други проблем: од тренутка
када је латинска Црква почела са припремом сабора, без активног учествовања
источне Цркве, како је онда уопште могла да говори о једном »екуменском« сабору?
У питању је било, дакле, нешто што је веће од општег синода латинске Цркве. Може
се рећи, стога, да је њихова прва реакција била жестока критика на претензије
будућег римског сабора да буде "екуменски"3.
Један сабор, истицао је један представник руске Цркве у изгнанству, није
васељенски зато што представља све Цркве, већ зато што успева да изложи
свеукупну веру или доктрину, која се исповеда увек, свуда и од свих. Таквих сабора
било је седам, а учење које је на њима било дефинисано сачувано је у својој целости
само код православне цркве4.
На истој линији био је и Хризостом Константинидис, у то време професор
Богословског факултета на Халки у Цариграду, а затим митрополит Мире, један од
оних који ће пратити изблиза цео Концил. У једној дугој студији, која се појавила у
часопису "Ортходоxиа", истицао је да није довољно да се објави један сабор за
"васељенски", јер он то свакако јесте, иако Црква која га сазива има претензију да
буде "католичанска". Шта мисле римски католици, пита се Константинидис, о
милионима хришћана који нису "од њихових"? И како ће моћи да говоре о јединству
цркве када је одсутна altera pas? Очигледно, сматра будући митрополит, у питању је
један скуп "у породици"5.
Јоанис Кармирис (1903-1993), у то време један од најбољих професора
Догматике на Богословском факултету у Атини, запажа да сазивање "васељенског"
сабора показује још једанпут жељу папске доминације. Зато поручује Ватикану:
"Почуј, стога, Ватикане, овај глас православља из времена IV-XIX века и немој да се
препустиш театралним гестовима, лишених основе и психологије, и застарелим
пропагандним прогласима, који не само да не користе, већ штете светом узроку
сједињења Цркава"6.
Н. Афанасјев (1893-1966), један од највећих руских теолога у дијаспори,
ученик С. Булгакова, истиче један други критеријум, са којим је требало оценити
Други ватикански концил: његово примање од стране целокупне Цркве. Особеност
васељенских сабора, истиче, у односу на помесне саборе, одређена је чињеницом да
су они били сазвани од хришћанског цара и да су њихове одлуке биле увршћене у
цивилном закону као државни закони. Они ипак не представљају један апсолутни и
непогрешиви ауторитет у Цркви и њихово деловање потчињено је у сагласности и са
одобрењем целог хришћанског народа.
3 О овом аргументу видите нпр. N. Nissiotis, is the (Second) Vatican Council reallyecumenical?,
"Ecumenical Review" 16 (1964) pp. 357-377.
4 P. Leskovec, Il Concilio Vaticno II e le vie dell’unione nel pensiero dei teologi ortodossi, "La
Civiltà Cattolica", 2 (1961) p. 566.
5 Cfr. Ch. Konstantinidis, Il Concilio ecumenico di Roma e noi (na gr~kom), "Orthodoxia" 34
(1959) pp.386-389.
6 Cfr. "Ekklesia", 36 (1959) pp. 342.
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"Њихова бурна историја, по његовом мишљењу, њихово постепено
прихватање, показују да Истина, коју они објављују, живи у Цркви, независно од
земаљских историјских околности. Није се једанпут догодило да се је један сабор,
који је формално сазван као "васељенски" (нпр. у Ефесу 449. и у Фиренци 1439.
године), показао "разбојничким". Црква је одбацила његове одлуке. И обрнуто, неки
сабори који су окупили релативно незнатан број епископа (нпр. II и V васељенски
сабор) ушли су у црквену традицију као "васељенски", јер је Црква признала њихове
одлуке као истините… Не "екуменичност", већ сагласност сабора, уистину, чини
њихове одлуке обавезним за нас"7.
Полазећи од овог критеријума, Мајендорф може да закључи: "Она [истина]
може да се пројави такође у једном новом "васељенском" сабору, који ће окупити не
само православне Цркве, него и западне хришћане. Али цео проблем стоји у овоме:
постојале су наде да ће Концил, који је сазван од стране папе Јована XXIII, бити не
само "васељенски" већ и прави?"8. По његовом мишљењу, да би један актуелни сабор
био "васељенски" и "истинит", потребно је да, с једне стране, учествују под условом
једнакости све хришћанске конфесије, а, пре свега, да католици ураде прво "ревизију
оне огромне и основне еволуције, коју је жива католичка Црква претрпела од IX до
XX века", ревизију коју је он сам сматрао мало вероватном, али жарко жељеном од
свих православних. Штавише, можемо рећи да ће се резултати Концила доносити у
односу на ова њихова ишчекивања.
Прве реакције по отварању Концила
Од самог почетка указивало је да ће се на Концилу расправљати о јединству
цркава. Јован XXIII у својој енциклици Ad Petri Cathedram, која је објављена 29. јуна
1959. године, прилично се задржао на проблему јединства цркава.
Православни су реаговали више или мање негативно на овај позив Рима9.
Хризостом Константинидис запажа: "Познавајући еклисиолошке поставке
католичке Цркве, цео разговор о екуменском дијалогу свешће се још једанпут на
позив за "повратак" одвојене браће у римски "тор"10.
Г. Флоровски (1893-1973), један од великих обновитеља православне
теологије и следбеник такозване "неопатристичке" школе, запазио је да, ако је римска
Црква имала намеру да се бави озбиљно јединством цркава, прво је требало да реши
непремостив проблем за јединство цркава, представљен такозваном "Ватиканском
догмом", тј. папском непогрешивошћу, која је проглашена на Првом ватиканском
концилу, док је од стране православних било неопходно да се реши прво проблем
који се односи на оцену еклисиологије римске Цркве. И заиста, међу православнима
има оних који римску Цркву сматрају као део праве Цркве, али је и велики део оних
који негира католичанству сваки карактер Цркве и сваку благодатну пуноћу од
7 N. Afanassiev, Qu’est-ce qu’un Concile oecuménique, "Le Messager orthodoxe", 6 (1959) pp. 1317. Запажа се да је цео број 6 овог часописа посвећен будућем римском Концилу и доноси
општи наслов Opinions orthodoxies sur le prochain concile romain. Налазе се чланци Г.
Флоровског, епископа Касијана и Г. Кходре.
8 Ivi, p. 14.
9 Cfr. P. Leskovec, Il Concilio Vaticano II e le vie dell’unione nel pensiero dei teologi ortodossi, "La
Civiltà Cattolica", 3 (1961) pp. 352-366.
10 Cfr. Konstantinidis, Il Concilioecumenico di Roma e noi, pp. 385-386.
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тренутка када не признаје валидност њихових светих тајни11.
Други православни теолози гледали су од самог почетка са симпатијом на
сазвани Ватикански концил и позив на екуменски дијалог. Александар Шмеман,
професор на Богословској академији Св. Владимир у Њујорку, примећује да је дошао
тренутак да се једноставно заврши са полемичким држањем у односу на Рим и да се
са њим започне дијалог, а упрвао сазвани Ватикански концил био је прилика.
Наравно, истицао је, Filioque, ватиканску догму, маријанске догмате, учење о
благодати и откупљењу. Како су досада били формулисани од стране католика, били
су неприхватљиви за православне. Указала се, међутим, прилика, представљена
управо од стране Концила, да би католичанство могло да поново формулише ово
своје учење на начин прилагођенији традицији, па стога вероватно прихватљивији од
стране православних12.
Са своје стране, Грк Амилкар Аливисатос, професор Канонског права у
пензији на Богословском факултету у Атини и убеђени присталица екуменизма, иако,
с једне стране, критикује екуменске претензије Ватиканског концила, с друге стране,
поздравља са ентузијазмом овај догађај и његове намере да преговара о јединству
цркве. Он показује и могући пут за поновно приближавање две Цркве. Није истина,
пише, да је раскол између две Цркве настао због догматских неслагања, она су
постојала много пре догађаја из 1053. Па ипак, између две традиције постојала је
свест да буду уједињене захваљујући једном мирољубивом сапостојању, које је
толерисало различитост у начину инкултурације црквених институција. Тако, иако је
Исток упознао папске претензије, оставио је Западу да се папска моћ развија у правцу
скоро јерархијске монархије. Понекад је Запад знао да је Исток оличавао своју
јерахијску структуру унутар саборског образца, а ипак, током првог миленијума, није
тражио да наметне на овом географском простору свој монархијски систем власти.
Нека се врати, дакле, на толеранцију првог миленијума: нека Запад настави да чува
своје догматско наслеђе, своју традицију, своју духовност, засновану на ауторитету
једног, и нека не настоји да је наметне и на Истоку. Са своје стране, овај последњи
нека настави да живи са својим саборским начелима, без изражавања жеље да их
наметне Западу, који је имао један доктринарни развој, различит у свему13.
Што се тиче других догматских проблема, ниједан није несавладив. Исто је и
са фамозним Filioque, толико драматизованих од стране православних14.
Реакције за време Концила
У току трајања Концила православна штампа бавила се овим великим
догађајем, јер су неки православни теолози учествовали на њему као посматрачи и
њихово присуство није било, наравно, пасивно, као попут једноставних
"посматрача"15. Знамо за случајеве у којима је њихово мишљење имало одлучујући
11 Cfr. Leskovec, Il Concilio Vaticano II e le vie dell’unione, pp. 354-355.
12 Cfr. A. Schmemann, Rome, the Ecumenical Council and the Orthodoxe Church, "St. Vladimir’s
Seminary Quarterly" 3 (1959) pp. 2-5.
13 Cfr. Ha. Alivisatos, The proposed Ecumenical council and reunion, "The Ecumenical Review" 12
(1959) pp. 1-10.
14 Cfr. Ha. Alivisatos, Sentiment d’un theology orthodoxe sur le rapports avec l’Église catholique.
La Declararation du Vaitcan en vue de la conference de Venise, "Vers l’unité chretienne" 8 (1959)
pp. 76-78.
15 Како се зна од стране православних у првој и другој сесији били су присутни само
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утицај у састављању текстова.
Према мишљењу неких научника, Н. Афанасјев, оснивач евхаристијске
еклисиологије и православни посматрач на Концилу, имао је утицаја на састављање
члана 26 Lumen Gentiuma, који се огледа управо у евхаристијској еклисиологији, коју
је развио овај теолог16. Наиме, саборски изрази, као они који следе, одјекују
Афанасјевом мисли: "Ова Христова црква заиста је присутна на свим признатим
локалним саборима верних, које, пристајући уз њихове пастире, бивају назване
црквама Новог завета. Оне су, наиме, у њиховом седишту, нови народ који је призван
од Бога, у Духу Светом и у потпуној пуноћи (1Сол 1,5)". "У свакој заједници која
учествује у литургији, под светим служењем епископа, принесен је симбол оне
љубави и “јединства тајанственог тела, без којег нам не може бити спасења”. У овим
заједницама, иако често малим и сиромашним, које живе у расејању, присутан је
Христос, због кога се окупља Црква - једна, света, саборна и апостолска".
По мишљењу другог научника, Афанасјева мисао утицала је и на саборске
текстове Lumen Gentiuma (бр. 7), Decreto sull'ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa
(бр. 11), као и декрета Unitatis Redintegratio (бр. 15)17.
Што се тиче познатог теолога руског порекла, П. Евдокимова (1901-1970),
који је узео учешће као посматрач на последњем делу Концила као представник
Теолошког института Свети Сергеј, имамо једно драгоцено сведочење, пренето од
стране О. Клемона, његовог ученика: "У току седмичног окупљања посматрача, када
се дискутовало о обрасцу XIII, о Цркви и свету, он је указао на нека своја запажања о
снази преображења Духа Светог, као и о јеванђељским монашким начелима, у којима
се исказује таква снага. Ова запажања оставиће трага у многим одломцима Gaudium
et Spesa18. С друге стране, сам Евдокимов исповеда: "Утисци посматрача једногласни
су у овоме: када се налази на месту не као гледалац, већ као неко који је уведен
унутар самог рада, који је позван да узме учешће у томе, излажући властито
мишљење на врло слободан начин, у радним групама или у комисијама, тада он
поседује један дубоки осећај да је сведок једног правог историјског догађаја"19.
Грчки теолог Никос Нисиотис (1924-1986), посматрач на Концилу од стране
ЦЕМЦ-а, био је од велике користи за многе оце на Концилу, који нису оклевали да
траже његово мишљење о многим текстовима о којима се расправљало. Годину дана
пре смрти, у једној саобраћајној несрећи, на конференцији одржаној у Атини
поводом 20 година од завршетка Другог ватиканског концила, говорио је о следећој
епизоди: "Једно вече француски бискупи позвали су у француски колеџ оца
Александра Шмемана и мене да би изложили наше примедбе на прво састављање
посматрачи представници Московске патријаршије. На трећој сесији патријарх Атинагора
послао је тројицу теолога као посматраче. Двојица од њих долазили су из православне
академије из Бостона, а то су архимандрит Пантелејмон Родопулос (садашњи митрополит) и
протпрезвитер Јоанис Романидис који је данас сматран за једног од православних теолога
антикатолика.
16 Cfr. E. Lanne, L’Église locale et l’Église universelle, "Irénikon" 43 (1970) p. 486; B. Forte, La
Chiesa nell’Eucaristia: per un’ecclesiologia eucaristica alla luce del Vaticano II, Napoli 1988, pp.
51-52; B. Schulze, Ecclesiologia universale o eucaristica?, "Unitas" (ed. italiana) 29 (1965) p. 14.
17 Cfr. Schultze, Ecclesiologia universale o eucaristica?, p. 14.
18 O. Clément, La vita e le opera di Paul Evdokimov, u P. Evdokimov, La santità nella tradizione
della Chiesa ortodossa, Fossano 1972, p. 12.
19 P. Evdokimov, Quelques réflexions d’un observateur orthodoxe au Concile du Vatican, "La Vie
Spirituelle", 115 (1966) pp. 74-75.
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оног документа, који би се, потом, појавио под именом Lumen Gentium. Ми,
православни, дали смо оштру критику, јер овај документ, који је говорио о Цркви,
није наглашавао ниједном реч "Дух Свети". Ја сам, лично, био јако бесан, а нисам ни
помислио да сам имао пред собом велике личности и велике теологе. Тада је бискуп
из Монте Карла питао оца Шмемана и мене да ли можемо да му предамо нешто
написмено о овом аргументу. Свако од нас предао је различити текст. После три дана
слушали смо излагање овог бискупа, који је представио два текста, која се односе на
утицај Светога Духа на Цркву"20.
Васељенски патријарх пратио је с пажњом цео рад Концила. "Заиста", истиче
митрополит из Мире, Хризостом, "догађај као овај није могао да остави
индиферентним православну цркву као, уосталом, и остатак хришћанског света"21.
Службени орган грчког Светог синода "Еклисиа" пратио је пажљиво рад
Концила и, осим хронике, која је регуларно обавештавала, приређивао је различите
синтезе радова и саборских текстова. За прву фазу Концила, рубрика је била
поверена професору теологије, Василију Јоанидису, који је, на крају сесије, сажео у
један дуги чланак, са великом стручношћу и искреношћу, како развој и ток радова,
тако и садржаје докумената који су одобрени. Друга, трећа и четврта сесија Концила
биле су приказане у "Еклисии" од стране једног од најпознатији грчких теолога,
Јоаниса Кармириса, који је на крају сакупио све своје приговоре у један том. За
Васељенску патријаршију радове је пратио митрополит из Мире, Хризостом
Константинидис, који је писао у часопису "Ортходоxиа".
Световна штампа тога времена ипак се мало интересовала за Концил, са
изузетком двеју новина, "Катхимерини" и "То Вима", које су се више пута бавиле
овим догађајем.
Часопис "Еклисиа" у својим непотписаним коментарима, који се односе на
Концил, надахњивао се час оптимизмом, час песимизмом. Предмет који је изазивао
оптимизам или песимизам био је: да ли ће успети римска Црква овим великим
догађајем да одбаци грешке нагомилане дуги низ векова? Тако, на пример, у бр. 7,
објављеном 1. априла 1962. године, часопис позива православне да се моле за успех
католичког Концила, јер он представља "хиљадудугогодишњи камен у историји
модерног хришћанства". Молитве ће имати за циљ да Бог просветли учеснике на
Сабору, како би одбацили учење о примату и папиној непогрешивости и прихватили
на крају учење првих седам васељенских сабора без додатака и без смањивања22.
После завршетка прве сесије, часопис констатује са задовољством да је
римска Црква узела исправан пут према променама. 20. децембра 1962. године
непознати коментатор био је сигуран да је Други ватикаснки концил управо одбацио
Први ватикански. Стога може да закључи: "Православна црква радује се због овог
преобраћења и жели да овај процес буде приведен крају од стране римске Цркве. Зато
само кроз ове стварне промене она ће моћи да се отвори за дијалог са
православнима"23.
У бр. 2, који је објављен 15. јануара 1963. године, "Еклисиа" насловљава свој
коментар: Оптимистичка предвиђања. У овом извештају чита се да нам закључци
радова прве сесије Концила допуштају да имамо оптимистичка предвиђања за
20 Cfr. N. Nissiotis, Dilatazioni ecumeniche del Concilio Vaticano II, "Synchrona Bimata" (Rivista
dei gesuiti di Atene) 61 (1981) pp. 6-7.
21 Cfr. "Orthodoxia", 28 (1963) p. 149.
22 Cfr. "Ekklisia", 39 (1962) p. 149.
23 Cfr. "Ekklisia", 39, (1962), p. 563.
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будућност. И заиста, у радовима прве сесије преовладали су ставови оних који
оцењују улогу епископата и саборности. Наравно, још је рано за једну завршну
процену. Међутим, треба да се радујемо, јер у крилу римске Цркве постоје
обновитељске струје, блиске православнима24. 1. новембар 1963. радује се због новог
образца који ће затим бити догматска конституција Lumen Gentiumu. Жели се на
крају римској Цркви да се присети својих грешака и неправди, нанетих православној
Цркви25.
Међутим, на крају друге сесије тон се мења, па часопис насловљава свој
коментар о Концилу: Био је један корак назад. Ово одступање дуговало је, према
ставу изнетом у часопису, чињеници да је нови папа Павле VI желео да врати у ред
прогресивне елементе Концила26.
Различите су биле оцене о Концилу у потписаним чланцима «Еклисије».
Дуги чланци Јоаниса Кармириса поново су верно одсликавали дискусије, атмосферу,
дуга поравњавања одобрених текстова. Оно што је импресионирало највише
Кармириса и уопште православне Грке била је констатација да је католичка Црква
била »различита« од онога што су они мислили. Дивили су се организацији Концила,
смислу аутокритике многих саборских отаца и слободи, са којом су излагали своја
мишљења и показивали храброст да одбаце оне образце који нису одговарали сврси
Концила. И све ово испред посматрача, који су се дивили чињеници да је католичка
Црква "имала храбрости да опере прљаве хаљине пред сведоцима". "Католичка
Црква", истиче Кармирис, "престала је да буде монолитска, ауторитарна… Отворила
је своје срце свету и открила је шта је она сама и шта очекује од других сестринских
Цркава"27.
Наравно, мишљења сваког појединог документа, који је био одобрен, била су
различита. У продужетку ћемо изложити нека од ових мишљења.
Реакције после Концила
Одмах по завршетку Концила, али и у наставку, формиране су оцене о њему
од стране најбољих православних теолога тога времена.
Митрополит Пантелејмон Родопулос, који је био посматрач на Концилу,
оцењује овако ватиканска заседања: "Дело Другог ватиканског концила извршило је
тада и наставило је да врши још и данас, на крају другог и на почетку трећег
миленијума хришћанства, велики утицај на живот католичке Цркве, али и на цело
хришћанство"28.
Сви православни коментатори задовољни су што многе новине, усвојене од
стране Концила, припадале одувек наслеђу православне Цркве. (На пример, поновно
откривање саслуживања, централног значења Пасхе, саборности иако ослабљена због
папског првенства, значаја пневматологије у животу Цркве…)
Неки настоје да дају глобалну процену Концила. А. Аливисатос, који је
учествовао као посматрач на неким генералним скупштинама на почетку шесте
24 Ibidem, 41 (1963), p. 42.
25 Ibidem, 41 (1963), p. 525.
26 Ibidem, 41 (1964), p. 29.
27 Ibidem, 40 (1963), pp. 93-94.
28
P. Rodopoulos, Una testimonianza ortodossa riguardante l’approvazione del decreto
sull’Ecumenismo del Concilio Vaticano II, у збирци његових чланака: Studi canonici, pastorali,
liturgici, vari (na gr~kom), Tessalonica 1993, p. 669.
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сесије Концила, објавио је два чланка у атинском часопису "To Vima" (11. и 12.
јануара 1966. године), који су преузети из католичке новине "La Croix". Он оцењује
Концил "једним од најважнијих црквених догађаја нашег века". Шеста сесија била је
за њега најважнија по једном профилу чисто екуменским. "Са Концилом, истиче, као
и његовим резултатима, римска католичка Црква постала је одлучно васељенска и у
својој реалности отворила је сасвим нови пут према развоју, обнови и
реорганизацији, потпуно противна својим старим ставовима… Никада једно црквено
тело таквих димензија (2500 чланова) није показало једну сличну самокритику и
подигло католички хришћански свет на једну, толико високу позицију испред целе
хришћанске васељене".
Професор Догматике на Богословском факултету у Солуну, Никола
Мацукас, у једном чланку, насловљеном Теолошки и историјски значај Другог
ватиканског концила29, ставља одређене тачке, које, по његовом мишљењу,
карактеришу католички Концил. Пре свега, истиче, да по први пут римска Црква не
сазива један Сабор због унутрашње или спољашње кризе, већ једноставно како би
разјаснила себи и свету своју веру, да би отпочела један пут преобраћења. Због тога
не осуђује никога, не сматра друге хришћане као јеретике. Уопштено се може рећи,
тврди Мацукас, да Други ватикански концил коституише један динамички покушај
одговора на велика питања Цркве, како изнутра, тако и споља, на оно што ми зовемо
"свет". Ово дело обнове било је вођено од самог почетка једном јаком и осведоченом
христолошком и пневматолошком теологијом. Такође и он, као и остали
православни, убеђен је да папство умртвљује слободу епископа. Остао је задивљен
пред парресијом, која је показана од стране отаца сабора приликом њихових
интервенција у саборној дворани.
Павле Евдокимов сажима на овај начин своју оцену: "Тамо где су се векови
зауставили у једној непокретној мисли и држању сада се присуствује једној моћној
струји прочишћења, која надвладава једноставну реформу и производи једну праву и
властиту револуцију. Представа о једном римском Епископату, под дејством Духа
Светога, оставила нам је једно незаборавно сећање, иако ово дејство Духа Светога
није прешло у саборска документа Концила. Убеђени смо, међутим, да је већ прешло
у тело Цркве и да данас конституише своје ново лице"30. Чудно је да један теолог
Евдокимовог домета тврди да благодат Духа Светога није прешла у документа
Другог ватиканског концила!
Оно што и овог теолога погађа на Другом ватиканском концилу свакако јесте
дух слободе епископа, њихово свестрано надахнуће у интервенцијама. Свако од њих,
полазећи од искуства своје властите земље, имао је отворено око према целом
свету31. Диви се, затим, пастирском духу Концила, одбијању да се уздигне као суд за
кажњавање света. Он је желео да сведочи веру људима нашег времена. Католичка
Црква, истиче, тражила је да изврши праву и личну "ревизију живота" унутар себе.
Ево зашто "Црква поставља већ сада проблем јединства хришћана као "унутрашњи"
проблем, и тражи у самим својим редовима нове услове, способне да започну један

29 Cfr. N. Matsoukas, Il significato teologico e storico del Concilio Vaticano II (na gr~kom),
"Grigorios o Palamas" 48 (1966) pp. 181-195. Исти чланак се може наћи на француском La
signification théologique et historique du deuxième concile du Vatican, "Proche Orient Chrétien" 16
(1966), pp. 326-337.
30 P. Evdokimov, Quelques réflexions d’un observateur orthodoxe, p. 75.
31 Ivi, p. 78.
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прави екуменски дијалог" без очекивања да се други "врате њој" " 32. Међутим,
подсећа kатоличку Цркву да буде врло опрезна, јер црква која жели да буде
универзална требало би да избегава сувише оштре потресе, ризикујући, заиста, да
створи један прелом33.
Подсећа, затим, на друге проблеме који су остали отворени на Концилу, као
онај о световњацима: "Велики проблем општег световног свештенства јесте
постављен, али световњаштво није даривано документом и чини се да није имало
праву промоцију. На Истоку, најпозванији и најинформисанији теолози јесу
световњаци. На Западу, клер је угушио осмозу и узајамно прожимање између
свештенства и световњака, подигао је бране које одвајају клер од световњака; теолози
световњаци представљају изузетак. Свештенство световних лица нема још своју
онтолошку и харизматичку основу. Рећи да свештеник има једну вечну службу, а
световњак пролазне задатке, у ствари, значи довести световњаштво на један само
временски ниво"34. Запажа се, међутим, да би се суочили успешно са неким
проблемима, као што је слобода свести, значење света или мисије, на Концилу су
недостајале неке неопходне теолошке претпоставке да би се урадила једна јака
синтеза. И овде руски теолог подсећа на неке источне теолошке принципе, који нису
били коришћени довољно од стране Концила, посебно однос између благодати и
природе. По његовом мишљењу, још увек постоји једна дуалистичка визија између
природног и благодати, као и између природног и натприродног. Недостаје
јединствена визија благодати, схваћена као обожење, као икона Божја, која се односи
на човекову своукупност од почетка стварања, а не као нешто додато човеку,
недостаје визија целог преображеног света, и то од стране божанских енергија, које
преображавају. Потребно је још за католичку Цркву да прочисти своју визију Бога,
која је сувише везана за теорију задовољавања, а која води виђењу Бога више као
судије него као Оца. Ако не уради ово прочишћавање, не може успешно да се суочи
са модерним атеизмом35.
Са своје стране, на већ поменутом округлом столу, у част 20 година од
завршетка Другог ватиканског концила, Никос Нисиотис нашироко36 је урадио једну
врсту исповести својих сећања, утисака, процена о Другом ватиканском концилу,
који је пратио скоро цео са великом пажњом као посматрач. Он признаје да је за њега
Концил представљао једну врсту "експлозије". По први пут у историји, истиче, један
верски догађај пробудио је толико интересовање у хришћанском свету, а и ван њега.
Сви смо приметили, признаје, да су се теме о којима се расправљало односиле на све
хришћане. Ради се о једном "васељенском" Концилу, у смислу ширине интересовања
и личности које су директно или индиректно тамо учествовале. Можда још нисмо
свесни, тврди, важности које је имало ово отварање врата посматрачима
некатолицима. Признаје: "Срели смо људе из целог света као представнике Цркава за
које ја нисам ни знао да су постојале. На пример, ја нисам никада срео Несторијанце,
а тамо сам их срео први пут. Морам да потврдим да је Други ватикански концил био

32 Ivi, p. 77.
33 Ivi, p. 78.
34 P. Evdokimov, Quelques réflexions d’un observateur orthodoxe, pp. 79-80.
35 CFR. Ivi, pp. 80-83.
36 Ја сам учествовао заједно са њим на овом округлом столу. Његове интервенције биле су
регистроване а затим разнешене. Нисиотис, међутим, није имао времена да поново прегледа
рукопис јер, после неколико месеци, умро је у саобраћајној несрећи.
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заиста један Сабор целог света, целог хришћанства"37. Одмах, међутим, он додаје:
"Ови су утисци били из тог периода, за време Концила и одмах после његовог
завршетка. Данас, после двадесет година, ствари су се промениле. Постоји једна
снажна критика против Другог ватиканског концила, посебно од стране неких
чланова Светског савеза Цркава. Занимљиво је да су многи од њих тада били
ентузијасти у погледу Концила. Они су, међутим, остали разочарани, јер су
очекивали од стране Концила признање њихових Цркава или њиховог свештенства.
Али се ово није догодило… Свако је тражио да да оцену Концила са своје тачке
гледишта, са аспекта својих интереса. Тако је свако о њему разматрао само један
аспекат, без сагледавања целине у свој његовој сложености. Било је речи, заиста, о
једном комплексном догађају, у којем су тражиле сапостојање све велике католичке
тенденције".
"И данас", запажа Нисиотис, "после 20 година, многи од нас, православних,
настављају да осуђују Други ватикански концил само на основу једне идеје, једне
догме, једне тенденције. Неки, на пример, против су папског примата, примећују да
није ништа промењено у овом правцу и онда се саблажњавају. Наравно, папски
примат коституише објективну тешкоћу. Међутим, није потребно да се изолује и не
верујем, признаје, да што се тиче ове тачке, у току трајања Концила, није било неког
прогреса. Други осуђују Концил и његове тезе о екуменизму само из чињенице да
католичка Црква још одбија да учествује у Светском савезу Цркава као једној
заједници Цркава. Ове две чињенице настављају да уништавају наше односе и не
допуштају да се сагледа на који начин се одвијао Концил и које су последице на
екуменском пољу посебно што се тиче нас, православних"38.
У продужетку, Нисиотис покушава да изнесе неке критеријуме за тумачење
Концила. Он истиче добро познату коегзистенцију струја у крилу Концила,
прогресиста и конзервативаца. Ова чињеница може бити тумачена у саборским
текстовима као извор противречности, као један корак напред и два уназад. Признаје
да лично жели да види у овој коегзистенцији двеју струја више од једног
контрадикторног исправног става, једну динамичну дијалектику, која је дала
могућност католичкој Цркви да начини огромне кораке напред, без сувишних
потреса и трауматичних рана, а да се ниједан не искључи из њеног тела. Ову
потребну дијалектику налазимо у најважнијим документима као што су: Lumen
Gentium, Gaudium et Spes и Unitatis Redintegratio39.
37 N. Nissiotis,Dilatazioni ecumeniche del Concilio Vaticano II (na gr~kom), «Synchrona Bimata»
61(1987) p.7.
38 N. Nissiotis, Dilatazione ecumeniche del Concilio Vaticano II, pp. 7-8. Године 1970. Нисиотис
је писао: "Недостаје данас православнима једна тачна процена онога што се је догодило унутар
католичанства после Другог Ватиканског концила. Што се њих тиче, они нису живели
искуство једне дубоке промене унутар Цркве, способне за потресе из основе. И ово је управо
оно што се је догодило на Концилу за римску Цркву. Православни не требају да се ограниче на
теолошко приближавање Другом Ватиканском концилу. Истина је да за православне
објављени текстови нису представљали неку радикалну промену у римској теологији на
тачкама разилажења између две Цркве. Други Ватикански концил, ипак, није представљен
само из објављених текстова. Он је такође изнад свега један веома значајан догађај, који је
преобразио атмосферу римске цркве". N. Nissiotis, "Che cosa ci separa ancora dalla
Chiesacattolica romana? Una risposta ortodossa", u Concilium 4 (1970), p. 41 [615].
39 N. Nissiotis, Dilatazioni ecumeniche del Concilio Vaticano II, pp. 8-9. Године 1970 Нисиотис у
чланку "шта нас одваја још од римске католичке Цркве?, пп. 41-42, тако сажима промене
донете од стране Другог Ватиканског концила.
а) Сама чињеница о Концилу, чије сазивање је најбољи доказ жеље Римске цркве да се врати
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Оцене православних о неким саборским текстовима
Најпроучаванији саборски текстови од стране православних јесу и до данас
управо ова три поменута од Нисиотиса.
Lumen Gentium био је предмет проучавања од стране многих православних
теолога40. Очигледно је да је реч о саборском тексту, дуго очекиваном од стране
православних. Када су схватили да је такозвана "Ватиканска догма", тј. објављивање
папске непогрешивости ex sese et non ex consensus Ecclesiae, била увршћена у
догматску конституцију о Цркви, разочарани, нису били способни да искористе сво
еклисиолишко богатство овог документа, сви, па чак и они најнаклоњенији,
извршили су јаку критику на еклисиологију Другог ватиканског концила. Још и
данас, у догматским рукописима, усвојеним на православним теолошким
факултетима, само се укратко напомиње Lumen Gentium, како би истакли да је у овом
документу католичке Цркве учињен један мали корак напред, али само речима.
Говори, наиме, о еклисиологији причешћа, док би у пракси остала у свом
пирамидалном образцу.
Евдокимов, који је најнаклоњенији у односу на католичанство, када је о томе
реч, пише: "Поглавље III у Конституцији о Црквама највише збуњује православне.
Догматске разлике Првог ватиканског концила теже са свим своји теретом, а папска
непогрешивост није само поново истакнута, него је и психолошки поново потврђена.
Заиста се захтева `искрено пристајање на потврду` врховног Понтифекса `и када не
говори ex cathedra`. Тумачена белешка, сачињена 14. новембра 1964. године, одбија
врло јасно сваку међузависност између Папе и епископа. Реч је о једној дихотомији
између две моћи, али без реципроцитета: сам Папа и епископат са Папом, оно што за
православне уши значи: под Папом"41.
Панагиотис Трембелас (1886-1977), који је управо за време прве сесије
Концила представљао своју славну догматику, написао је један дуги низ чланака у
"Еклисии"42, које је затим сакупио у једну књигу, у којој даје преглед свих
концилских докумената, оцењујући их са православне тачке гледишта43. У ствари,
овај рад није друго него наставак Je accuse против католичке Цркве и Концила.
Вероватно су ове расправе биле замишљене као једна врста кочнице или бране, како
на саборско предање.
б) Саборност између Папе и епископа. Наравно - истиче - са свим ограничењима која знамо.
в) Појам Божји народ, поново је враћена и стављен испред црквене јерархије, која обећава
једно поновно еклисиолошко тумачење смисла plèroma у Цркви.
г) Источна црква сагледава се високо цењеном: у својству Цркве постављене на исти црквени
ниво Рима; осим тога друге Цркве и екуменски покрет позитивно су дефинисани као плод дела
Духа Светога.
д) Римска црква јавно је изразила своју самокритику.
ђ) На крају, најважнија је чињеница, да је Концил обележио почетак једне промене која се
илуструје изнад свега у делима који су се догодили у постконцилиарном периоду.
40 Подсетимо се докторске тезе садашњег митрополита Аустралије, Стилијаноса копредседника мешовите католичко-православне комисије за дијалог. Тада је био игуман
патријаршијског манастира у Солуну - Влатадона. Назив тезе је С. Харкианакиса, La
Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa. Introduzione – Testo tradotto – Analisi
sistematica, tessalonica 1969.
41 P. Evdokimov, Quelques réflexions d’un observateur orthodoxe, pp. 85-86.
42 Dogmatica della Chiesa cattolica ortodossa (na gr~kom), у три тома, Atene 1959-1961.
43 Књига је насловљена: I nostril doveri dopo il Concilio Vaticano (на грчком) Atene 1967.
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би обуздале јаке симпатије, које су многи православни теолози показивали у овом
периоду за Други ватикански концил. Требало би још да послуже као ослобођење
против претераних очекивања, који су неки православни амбијенти полагали на овај
католички Концил. Његово расуђивање једноставно је: истина је да је са Другим
ватиканским концилом римска католичка Црква начинила корак напред. Међутим,
упркос овоме, још једна велика провалија дели нас, православне, од њих. Он види
једну потврду у чињеници да је Концил био неспособан да се ослободи папске догме,
због чега је покушај Lumen Gentiuma да га уравнотежи увођењем епископске
саборности био одмах заустављен свечаном новом потврдом из истог документа,
догматских одлука Првог ватиканског концила о папској непогрешивости ex sese44.
Зато он може да закључи: "Како може да се констатује у римској католичкој Цркви,
наставља се да постоји онај апсолутизам, посредством којег је апсолутна моћ
концентрисана по Божјој правди у руке Папе, који би био конституисан од самог
Христа као видљива глава целе Цркве. Овај принцип наставља да надахњује
еклисиологију ове цркве и зато понор који нас дели од ње јесте непремостив"45.
Трембелас добровољно игнорише целокупно богатство конституције о Цркви и
замишља апсурдно да се католичка Црква самоуништава. Верујемо да је
православнима промакла велика прилика да разумеју до краја католичанство.
Полазили су увек од своје тачке гледишта, без икаквог почетног напора, чак и као
ерминевтичке хипотезе, са католичке тачке гледишта. Приметили су, тада, велико
дело, које је ова црква учинила пре, за време и после Концила.
Налазимо исто схватање код Ј. Кармириса46, Ј. Калогируа47 и П.
Родопулоса48. Овај последњи, који је представљао као посматрач Цариградску
патријаршију на Концилу и који је, затим, био изабран за митрополита
патријаршијског Светог синода, објективнији је од осталих грчких теолога и
покушава да пронађе позитивне тачке у конституцији О Црквама. У његовом спису
пројављује се нови аспект о конституцији Lumen Gentiuma, који приближава
схватање Цркве са оним православним: Црква као универзална света тајна спасења
(светотајински аспект Цркве представљен је као сједињење између Бога и човека и
типичан је за источну теологију), искупљење Цркве као тајне причешћа, есхатолошко
истицање Цркве као Божјег народа у ходу према коначном царству. Све ово, бележи
са задовољством наш митрополит, истине су које нас сједињују, када, међутим,
долази треће поглавље конституције, где се говори о Црквеној јерархији. И он је,
44 Cfr. Ivi, pp. 41-43.
45 Ivi, p. 47.
46 Студија о Коцилу која се је појавила у различитим бројевима "Ekklesie", а затим сабрани у
једну књигу под насловом: Ј. Кармирис, Ortodossia e cattolicesimo. Il Concilio Vaticano II ela
posizione della Chiesa cattoloca ortodossa nei suoi confronti e nei confronti dei suoi atteggiamenti
unionistici (на грчком), Atene 1964. Запажа се да грчки теолози називају православну Цркву:
"Православна Католичанска Црква" подразумевајући под овим да подвуку не конфесионално
значење речи "православна", већ свест о постојању, она и само она, Једна Света, Католичанска
и Апостолска Црква.
47 I. Kalogirou, Il Concilio Vaticano II, sinodo generale dei cattolici romani e il suo sforzo
ecumenico secondo la parte ortodossa (на грчком), Тessalonica 1965.
48 P. Rodopoulos, Organizzazione gerarchica della Chiesa secondo la costituzione sulla Chiesa del
Concilio Vaticano II. Una valutazione ortodossa (на грчком), у зборнику његових разноврсних
радова насловљена: "Studi canonici, pastorali, litrugici, vari (на грчком), Tessalonica 1993, pp. 4189.
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наравно, против поновног истицања папског примате, али извлачи један закључак
екуменског карактера од велике важности. Верујем, истиче, да је немогуће за теологе
двеју Цркава пронаћи сагласност о великим темама, које нас раздвајају. Али, проблем
је у чињеници што сваки договор мора да буде подвргнут на одобрење Папи, који
представља центар свеукупне католичке органске структуре. И православни верују да
је њихова Црква једина истинита, али њена структура искључује један једини центар
за позивање, један трон јурисдикцијске моћи, као оне Папине. Они заснивају своје
јединство не на спољашњем фактору (присаједињење Папи), већ на унутрашњем:
верност православној вери, апостолској традицији49. Стога, док је за католике
екуменизам вођен од стране Папе, за православне је надахнут вером у традицију, што
објашњава тешкоће дијалога са њима.
Верујемо, зато, враћајући се на признање Никоса Нисиотиса, овог великог
познаваоца католичанства и убеђеног екуменисте, да поново донесемо један глас
православља објективнији и ведрији у односу на Lumen Gentium. Он се бавио више
пута екслисиологијом Другог ватиканског концила50. За овог теолога прави проблем,
који треба да разумеју православни, његови другови у вери, јесте да се у Lumen
Gentiumu налазе сједињени, и није могло бити другачије, две душе католичанства,
она традиционална и она отворенија за једну теологију, више библијску и
патристичку. За њега је ван сумње да је конституција надахнута из једног
пнеуматолошког, христоцентричког, харизматичког духа.
Несрећом, истиче, постоји и друга страна медаље као, на пример, позната
nota esplicativa previa, објављена по "налогу највише власти"51.
Што се тиче трећег поглавља Конституције о Цркви, он запажа да
сапостојање између папског примате и саборности чини заиста једно двоструко
паралелно наслеђивање: једно које иде од Христа према Петру и од ових Папи, као и
оно које иде од Христа дванаесторици апостола и од ових епископима. Наравно,
истиче, за православног ово двоструко наслеђе је несхватљиво. Међутим, може бити
схваћено унутар менталитета и духовности католичког примата, где могу врло добро
да дијалектички коегзистирају папски примат и епископска саборност, а да се због
овога не сточе утисак једног кидања унутар цркве, како се догађа због православне
осетљивости52.
Може се рећи да је саборски документ, који је прихваћен са великим
ентузијазмом од стране православних, био Gaudium et Spes. Овај документ, држи
Нисиотис, није само један од најлепших текстова Концила, већ је најрадикалнији и
најхрабрији, онај који је утицао највише на менталитет католичке Цркве у годинама
које су следиле Концилу. Ако се данас католичка Црква, тврди он, налази као
авангарда социјалних тема, а у многим земљама је, као у Јужној Америци, научила да
је Црква сиромашних, ово дугује Gaudium et Spesu. Такође, ако је католичка Црква
поново открила значај инкултурације, то дугује увек овом документу53.
49 Ivi, p. 46.
50 Cfr. На пример N. Nissiotis, Ecclesiology and Ecumenism of the Secon Session of the Vatican
Council II, "Greek Orthodoxe Theological Review" 10 (1964) pp. 15-36; The main ecclesiological
problem of the Second Vatican Council and the position of the Non-Roman Churches facing it,
"Journal of Ecumenical Studies" 2 (1965) pp. 31-62.
51 Треба поменути да је ова Nota повредила православни сенсибилитет на један начин који
није превазиђен све до данас.
52 Cfr. N. Nissiotis, Dilatazione ecumeniche del Concilio Vaticano II, pp. 9-10.
53 Cfr. Ivi, p. 11.
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И према мишљењу Н. Мацукаса, пастирска конституција о Цркви и свету
"конституише једну задивљујући синтезу између теологије и социјалне делатности
цркве, то јест оно чему се ми, православни, дивимо у овом документу", наставља
теолог из Солуна, "јесте чињеница да у основи црквене социологије стоји један
теолошки, библијски, патристички свет схватања човека"54. Супротно од онога што
се појавило код Евдокимова, грчки теолог опажа у Gaudium et Spesu хармонију
између природе и натприродног. Он сматра да саборски документ схвата човека,
природно право, људско друштво као нешто хармонично, које одговара првобитној
слици Бога, који жели да створи једну заједницу у Светом Духу, заједницу која
конституише тело Христово. Унутар овог Тела победио је грех и смрт и надвладана
је индивидуална етика и егоизам. Све због тога бива живљено унутар Тела
Христовог, где друштвено постаје искуство заједничког живота и, према томе,
спасоносно. Све ово, истиче наш теолог, чиста је источна теологија и у нама
православнима види савршену усаглашеност.
Декрет о екуменизму, Unitatis Redintegratio, прихваћен је од стране
православних на врло различит начин, који иде од ентузијазма до неповерења. За многе
теологе, посебно грчке, значај овог документа извучен је из документа о "унијатима",
тј. из декрета о "Источним католичким црквама". Тада архимандрит Родопулос,
посматрач Цариградске патријаршије, у току треће сесије Концила запажа: "Сви
православни посматрачи, па још и дохалкидонци, жалили су се да је декрет о Источним
православним црквама изражавао један супротан дух од оног о екуменизму"55.
Међутим, упркос овој чињеници, истиче митрополит Родопулос, декрет о екуменизму
био је добро примљен од стране великог броја православних, јер је мењао начин са
којим се римска католичка Црква поставља испред других хришћана. Не види се више
у декрету жеља римске Цркве да апсорбује друге цркве. Митрополит се жали, међутим,
што се још говори о "одвојеној браћи од нас", одн. о "одвојеним Црквама"56.
Занимљиво је још једанпут изнети схватање Никоса Нисиотиса у вези с
овим, јер је представљено као његов спонтани тестамент, који је посведочен јавно
нешто пре његове превремене смрти57.
По први пут, истиче грчки теолог, у De Oecumenisu уводи се нови начин
схватања јединства католичке Цркве, и то на основу принципа о заједници Цркава.
Наравно, католичка Црква, у овом декрету, још је сматрана центром ове заједнице,
али није могло бити другачије. Није се могло више захтевати од једне Цркве, која има
свест да буде Једна и Света, како је, уосталом, то и православна Црква.
У овом декрету, наставља наш теолог, говори се о јерархији истина. Он каже
да разлике између православне и католичке Цркве нису сматране разликама које
раздвајају, већ легитимним допунским разликама. Признаје се делање Светог Духа и
знака светости и ван католичке Цркве. "Све ово", примећује Нисиотис, "конституише
јаку лекцију за моју Цркву од тренутка (закључак је очекиван) да још није имала
54 N. Matsoukas, il significato teologico e storico del Concilio Vaticano II, pp. 193.
55 Cfr. P. Rodopoulos, Una valutazione delle decisioni del Concilio Vaticano II (на грком), у
зборнику његових студија: Studi canonici, pastorali, liturgici, vari (na gr~kom), Tessalonica
1993. p. 650.
56 P. Rodopoulos, Una testimonianza ortodossa riguardante l’aoorovazione del decreto
sull’Ecumenismo dal ConcilioVaticano II, у зборнику: Studi canonici,pastorali, liturgic, vari (na
gr~kom), Tessalonica 1993, p. 672.
57 Нисиотис се је бавио екуменизмом Другог Ватиканског Концила. Cfr. N. Nissiotis,
Mouvement Oecuménique et Vatican II. Un point de vue orthodoxe, "Istina" 11 (1965-1966), pp. 313324. Cfr. i Rapport sur le second Concile de Vatican, "Istina" 11 (1965-1966), pp. 247-248.
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храбрости да учини то исто у односу на католичку Цркву. Штавише, многи у њој не
признају ни валидност њених светих тајни".
Овај декрет је још увек од велике важности, јер је радикално променио
менталитет католика у односу на друге Цркве и надахнуо је да започну своје
деловање управо од папа који су следили. Индикативна је чињеница да Папа прима
Патријархе као једнак једнакима, љуби ноге нашим представницима, скидају се
узајамне екскомуникације, припремају се заједнички документи од велике важности,
као "Вера и конституција", која носи наслов Крштење, Евхаристија и Свештенство
(Battesimo, Eucaristia, Sacerdozio). Све ово показује да католичка Црква верује у
екуменизам. "Желим да се обратим", истиче Нисиотис, "конзeрвативним члановима
моје Цркве, који још не верују у искреност Рима. Постоје тешкоће", додаје, "али сам
сигуран да оне могу бити превазиђене. Међутим од сада верујем да већ постоје
услови за једну светотајинску заједницу. Знају врло добро историчари да догматске
тешкоће имају више политичко, него теолошко порекло". Говор завршава позивајући
своју Цркву да не буде алергична на католичку цркву, да се понаша као да се није
догодило ништа са Другим ватиканским концилом и са његовим развојем у годинама
које су следиле58.
Да би се данас после 35 година од завршетка Другог ватиканског концила
дала оцена, чини се да је екуменизам претрпео јак застој и то посебно од стране наше
православне браће. Неко је говорио о једноставној паузи за размишљање. Верујемо
да није реч о једноставној паузи, већ о једној правој и истинској кризи. Потребно је
имати храбрости да би се ствари могле назвати њиховим правим именом, притом, не
губити наду.
На крају Другог ватиканског концила било је тражено од Павла Евдокимова
да изнесе своје тумачење католичког Концила. Он је, на један пророчки начин,
закључио овако своју интервенцију: "У време великих Васељенских сабора, Црква се
усмеравала према Sensuus и Consensusu свих локалних Цркава; потребно је, дакле,
тражити једину традицију и њену вечну светлост, која суди у исто време историјске
грешке Запада и оне са Истока у њиховој актуелној садашњости. Нека се очи окрену
према визији Цркве, једине способне да присаједини и усклади све локалне традиције
у једној стваралачкој синтези, верне у исто време апостолима и светим оцима, који су
заједнички свима, способне да одлучно посведочи пред светом… Екуменска епиклеза
води једној тачки унапређења очекивања и призивања екуменске Пентакосте, која
води према заједици причешћа на јединој Вечери Господњој… Могле би се
парафразирати речи Јеванђеља и рећи: "тражите прво спасење света и сједињење ће
вам бити придодато, бесплатно, као последња благодат тајне спасења"". Свети
Григорије Ниски, позван од стране Другог васељенског сабора "Отац очева", говори
нам: "Божанска моћ била је способна да пронађе наду тамо где није било више наде,
као и пут према немогућем…"59.
Да ли ће следећи Сабор бити заједнички Сабор свих хришћана способних да
васкрсну нашу наду и да остваре немогуће?

58 Cfr. N. Nissiotis, Dilatazione ecumeniche del Concilio Vaticano II, pp. 12-15.
59 P. Evdokimov, Quelques réflexions d’un observateur orthodoxe, pp. 88-89.
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Yannis Spiteris
ORTHODOX THEOLOGIANS ON THE SECOND VATICAN COUNCIL
This paper discusses the attitude of Orthodox theologians to the Second Vatican
Council, which has been interpreted and questioned to the present day. In addition to
opening the usual questions of dogmatic controversy between the Orthodox and the
Catholics, the paper attempts to briefly and succinctly present the disputed teachings and
open the door to dialogue.

296

Crkvene studije, Ni{ / Church Studies, Nis

5-2008, 297-303
УДК 904 "10/14" (497.11)

Маја Николић
Филозофски факултет, Београд - Србија

ВЕСТИ ЈЕДНЕ ВИЗАНТИЈСКЕ КРАТКЕ ХРОНИКЕ
(MARC. GR. 595) О СРПСКОЈ СРЕДЊОВЕКОВНОЈ ИСТОРИЈИ
Апстракт: Византијску кратку хронику, назначену као Marc. Gr. 595, чији
се рукопис чува у библиотеци Марћана, издао је 1981. године Е. Миони. Она је
вишеструко занимљива. Најпре, највећи број њених вести забележили су
преписивачи који су били савременици догађаја о којима оне сведоче, а многе њене
вести, опет, не помињу остале кратке хронике. Неке од вести, пак, које се тичу
српске средњовековне историје, не помињу не само друге кратке хронике, већ, колико
је познато, ниједан савремени извор. Стога су до сада биле непознате српској
историографији.
Кључне речи: Мионијева хроника, Јелена Драгаш, венчање, крунисање,
Ипомона, велика схима
Византијска кратка хроника, Marc. Gr. 595, изронила је из мора грчких
рукописа, који се чувају у библиотеци Марћана, у Венецији.1 Рукопис у коме је,
поред неких других текстова, она забележена, доспео је у Марћану 1624. године, као
део мешовите грађе од двадесет фасцикли, у оквиру друге највеће донације грчких
рукописа у историји ове знамените институције. На основу писма и филигранских
знакова папира, на којем се хроника налази, издавач (Е. Миони), верује да је првих
шест (од укупно седам), њених преписивача деловало између 1390. и 1420. године, а
последњи, седми преписивач, око пола века касније. Управо је он додао још две
вести, које су раније биле заборављене и које одударају од хронолошког редоследа, а
које се, опет, односе на 1366. и 1434. годину. Нека друга, учена и новија рука
забележила је и две нове вести, које се односе на 1512. и 1528. годину. Читава
хроника, иначе, прати збивања између 1204. и 1462. године. Ова последња очигледно
је и terminus post quem, на шта упућује и тип рукописа. Из садржаја белешки хронике
може се наслутити да је њен аутор био неки византијски монах или свештеник, јер је
своју пажњу превасходно поклањао вестима религијског карактера, нарочито онима
које се односе на цариградске патријархе. У овој хроници забележене су и многе
вести којих нема у другим кратким хроникама.2

1 Ову кратку хронику посебно је издао и дао основни кометар њених вести E. Mioni, Una
inedita cronaca bizantina (dal Marc. Gr. 595), Rivista di studi bizantini e slavi, Miscellanea Agostino
Pertusi, tomo I (1981), Bologna 1981, 71-87 (у даљем тексту: Mioni, Una inedita cronaca bizantina),
пошто је она постала позната научној јавности после објављивања тротомног критичког
издања византијских кратких хроника које је приредио P. Schreiner, Die Byzantinischen
Kleinchroniken I -III, Wien 1975-1979 (у даљем тексту: Kleinchroniken). Овом приликом желим
да се захвалим проф. др Радивоју Радићу јер ми је на њу скренуо пажњу.
2 Mioni, Una inedita cronaca bizantina, 71-72.
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У Мионијевој хроници, како је називана у научним радовима, који су
користили поједине њене вести, налази се и неколико оних које се односе на српску
средњовековну историју, а које, опет, до сада нису помињане у српској
историографији. Није их обрадио ни Б. Ферјанчић у својој темељној и обимној
студији, посвећеној вестима византијских кратких хроника, које говоре о историји
Србије у XIV и XV столећу.3 Једна од њих је, међутим, веома значајна, јер није
забележена, колико је до сада познато, у било ком другом савременом извору. Но,
кренимо редом.
Прва вест хронике, која се односи на српску историју, посвећена је јединој
византијској царици Српкињи, Јелени Драгаш Палеолог.4 Она саопштава да је
"децембра 6900. године (1391) дошла у Град најпобожнија (euvsebesta,th) госпођа
Јелена, би венчана са царем господином Манојлом (euvlogh,qh meta. tou basile,wj
kuri,ou Manouh,l) и беху крунисани 11. фебруара исте године (6900, односно 1392), у
недељи Блудног сина (h[tij h-n kuriakh. tou/ avsw,tou).5
Као што је већ поменуто, ово је једини извор који, колико је познато,
прецизно наводи време Јелениног доласка у Цариград. До сада се, на основу
посредних информација, забележених у документима Пере (Галате), ђеновљанске
колоније преко пута Цариграда, претпостављало да је будућа царица приспела у
византијску престоницу нешто пре 7. фебруара 1392. године.6 Овај податак је, тако,
веома драгоцен, јер се иначе о појединостима живота Јелене Драгаш јако мало зна.
Како је цар Јован V Палеолог умро 15. или 16. фебруара 1391. године,7 власт
у Цариграду држала је његова супруга, царица Јелена Кантакузин Палеолог, у
настојању да сину Манојлу сачува власт у граду, који су непрестано угрожавали
Јован VII и његови савезници Османлије.8 Јер Манојло II Палеолог, који је 25.
3 Б. Ферјанчић, Вести кратких хроника о српској средњовековној историји, Глас САНУ 338
(1983), Одељење историјских наука, књ. 3, 145-170.
4 Под овим насловом је Драгутин Анастасијевић посветио, до сада, практично, једину посебну
расправу Јелени Драгаш, ћерки моћног српског великаша Константина Драгаша (Д.
Анастасијевић, Једина византијска царица Српкиња, Браство 30 (1939) 1-23, осврнувши се, пре
свега, на малобројне познате биографске податке (= Д. Анастасијевић, Српкиња византијска
царица, Београд 2004 (у даљем тексту: Анастасијевић, Српкиња византијска царица), где су
прештампана сва три текста која је Д. Анастасијевић објавио у часопису Браство 30 (1939), 31
(1940) и 32 (1941), укључујући и преводе посмртних беседа које су, поводом царичине смрти,
Генадије Схоларије, Јован Евгеник и Георгије Гемист Плитон посветили цару Константину XI
Драгашу Палеологу, њеном сину). Значајне изворне податке који сведоче о политичкој улози
Јелене Драгаш истакао је И. Ђурић, Сумрак Византије, Београд, 1989², 59-62, 64, 212, 245-248,
255, 340 (у даљем тексту: Ђурић, Сумрак). Просопографску белешку о животу Јелене Драгаш
дао је и Х. Матанов у својој студији посвећеној "кнежевини Драгаша" (Х. Матанов,
Княжеството на Драгаши, София 1997, 260-275). Основни подаци о њеном животу наведени су
и у Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, 9. Fascikel, Wien 1989, no. 21366 (у даљем
тексту: PLP 9), где су узете у обзир и вести Мионијеве кратке хронике (Marc. gr. 595).
5 Mioni, Una inedita cronaca bizantina, 75.
6 P. Schreiner, Hochzeit und Krönung Kaiser Manuels II. Im Jahre 1392, BZ 60 (1967) 72 (у даљем
тексту: Schreiner, Hochzeit).
7 Р. Радић, Време Јована V Палеолога (1332-1391), Београд 1993, 460 (у даљем тексту: Радић,
Јован V).
8 Јован VII био је синовац Манојла II, односно син Андроника IV и он је, према споразуму из
1381. године стекао, заправо, првенство у наслеђивању византијског престола, одмах иза свог
оца, који је био први сацар свог оца, Јована V, додуше без епитета автократора. Другим
речима, Јована V је, према овом споразуму, требало да наследи Андроник IV, а њега син Јован
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септембра 1373. године био крунисан за василевса и очевог савладара,9 у то време
налазио се у Малој Азији, где је извршавао своје вазалске обавезе према Бајазиту I.
На вест о царевој смрти Манојло је приспео у Цариград 8. марта 1391. године, али је
био принуђен да напусти престоницу већ јуна месеца исте године, како би поново,
као вазал, помогао османског владара у његовим походима по Анадолији.10 Манојло
се, потом, вратио у Цариград крајем јануара 1392. године, где га је, како сугерише
ова белешка, чекала будућа невеста. Престоницом је, и током овог његовог другог
одсуства, управљала његова мајка.11 Она је, очигледно, дочекала Јелену Драгаш.
Датум венчања и крунисања царског пара, 11. фебруар 1392. године, који
доноси ова вест, и до сада је био познат у науци. Забележио га је савременик и
очевидац свечаности, руски ходочасник Игњатије из Смоленска.12 Велелепност
свечане Литургије, у оквиру које су, како се углавном верује, обављени венчање и
крунисање царског пара, и овога пута је очарала једног Руса,13 који је надахнуто
описао читаву раскошну церемонију.
Игњатије, као и наша кратка хроника, такође бележи да је церемонија
обављена у Недељи блудног сина, трећој недељи пред почетак Великог поста, што се
данас, и поред неких првобитних двоумљења, усваја као прецизно.14
Има, међутим, у науци мишљења да је 11. фебруара 1392. године обављено
само царско крунисање Манојла II и Јелене Драгаш, а да је церемонија њиховог
венчања претходила овом догађају. Неусклађеност у начину тумачења изворних
података заснива се на ширем проблему нашег (не)познавања церемонија царских
венчања и церемонија царских крунисања у литургијском, богослужбеном смислу,
што је, свакако, тема која превазилази оквире овог рада.15 Умесно је приметити да
редослед догађаја, изложен у овој вести кратке хронике, такође сугерише такав
закључак. Јелена Драгаш је стигла у Цариград децембра 1391. године, потом је
венчана за Манојла II (euvlogh,qh meta. tou basile,wj kuri,ou Manouh,l), те су обоје

VII (уп. С. Мешановић, Јован VII Палеолог, Београд 1996, 46-47), што је, у том смислу, до
децембра 1392. године компликовало Манојлов положај као будућег првог цара, а од децембра
1392. године, односно рођења Манојловог сина Јована VIII и права његових синова на царски
трон. Смрћу Јована VII, 1408. године, ова опасност је за Манојлове наследнике била
отклоњена.
9 Радић, Јован V, 374.
10 О овим Бајазитовим ратовима у Малој Азији cf. E. A. Zachariadou, Manuel II Palaeologus on
the Strife between Bāyezīd I and Ķādī Burhān al-Dīn Ahmad, Bulletin of the School of Oriental and
African Studies 43, part 3 (1980) 471-481.
11 Ђурић, Сумрак, 52-53.
12 G. P. Majeska, Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Century,
Washington 1984, 105-113 (у даљем тексту: Majeska, Russian Travelers). Исто помиње и кратка
хроника бр. 10 (Kleinchroniken I, 104), али она наводи погрешну годину, 6901. (=1393),
Kleinchroniken II, 348.
13 Према легенди, испричаној у "Руском летопису", Руси су одлучили да приме хришћанство
из Цариграда, пошто су, после Литургије у Св. Софији, којој су присуствовали изасланици
руског кнеза Владимира, закључили да "на земљи нема таквог призора и такве лепоте" и да је
"тамо Бог међу људима", Д. Оболенски, Византијски комонвелт, Београд 1991, 232.
14 Наиме, првобитно је Schreiner, Hochzeit, 75, нап. 28, оспорио тачност овог хронолошког
податка Игњатија из Смоленска, смештајући церемонију у понедељак. Исти аутор је исправио
своју грешку у Kleinchroniken II, 348. Тачност хронолошког податка Игњатија из Смоленска
прихвата и Majeska, Russian Travelers, 417.
15 Такву тезу заступа и подробно је образлаже Majeska, Russian Travelers, 417-418.
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крунисани 11. фебруара (kai. evste,fqhsan).16
Кратка хроника, даље, неодређено бележи једну вест за коју њен издавач
верује да се, по свој прилици, односи на битку на Ровинама.17 Вест саопштава да се 8.
јуна 6903. године (1395) збила Бајазитова битка.18 Наиме, битка на Ровинама заиста
се одиграла 1395. године, како то и наводи кратка хроника, али је њен датум
погрешан. Зна се да се овај догађај збио 17. маја.19 Иако ова кратка хроника то не
помиње, зна се, на основу других извора, да су у бици на Ровинама, као турски
вазали, учествовали и кнез Стефан Лазаревић, господин Константин Драгаш, отац
византијске царице Јелене и краљ Марко. Константин Драгаш и краљ Марко
погинули су у овом боју, док се Стефан Лазаревић спасао бекством.20 Међутим,
додатну забуну у тумачење ове вести уноси наредна вест хронике. Она саопштава да
је новембра 6904. године (1395) дошао у Град (Цариград) Жигмунд, краљ Угара (o`
r`h.x tw/n Ou;ggarwn) на царевим галијама, "пошто га је поразио (evtza,kisen) Бајазит и
Французе (tou.j Frantzi,skouj) на Дунаву (Danou,bion)".21 Ова вест се, нема сумње,
односи на време после битке код Никопоља, иако наводи погрешну, 1395. годину.
Ваља подсетити да је и у бици код Никопоља Стефан Лазаревић ратовао као вазал на
Бајазитовој страни.22 Стога се чини да се и претходна вест, која гоори о "Бајазитовој
бици", односи на султанову победу над западним крсташима, 25. септембра 1396.
године, посебно ако се има у виду да је Јилдирим био поражен у бици на Ровинама.23
Следећа вест хронике, која се тиче српске историје, поново је посвећена
Јелени Драгаш. Она приповеда да је "24. марта 6958. године (1450) умрла и мајка
ових царева, најпобожнија августа госпођа Јелена, у божанском и анђеоском образу
(h` dia. tou/ qei,ou kai. avggelikou/ sch,matoj), названа (metonomasqei/sa) Ипомона (~Upomonh.)
монахиња.24
Исту годину, али други датум царичине смрти, 23. март, навео је Георгије
Сфранцис, хроничар породичне историје последњих Палеолога, у својим
"Мемоарима".25 Царичину смрт бележи и кратка хроника бр. 22,26 али не наводи
годину датум, те је ову вест П. Шрајнер датовао према Сфранцисовој хронологији.27

16 Mioni, Una inedita cronaca bizantina, 75.
17 Ibid. 81.
18 Ibid. 75, 81.
19 Тачан датум битке на Ровинама утврдили су, независно један од другог и на основу
различитих података, М. Динић, Хроника сен-дениског калуђера као извор за бојеве на Косову
и Ровинама, Прилози КЈИФ 17 (1937) 51-66 и Ђ. Сп. Радојичић, Листина манастира Петре од
октобра 1395. год. као извор за хронологију битке на Ровинама, Богословље 2 (1927) 293-301;
исти, Једна глава из "Житија Стефана Лазаревића" од Константина Филозофа (Битка на
Ровинама), Хришћански живот 6 (1927) 138-144.
20 Историја српског народа, II, Београд 1994, 54-55 (С. Ћирковић) (у даљем тексту: ИСН II).
21 Mioni, Una inedita cronaca bizantina, 75.
22 ИСН II, 58 (С. Ћирковић).
23 ИСН II, 54 (С. Ћирковић).
24 Mioni, Una inedita cronaca bizantina, 77.
25 Сфранцис је записао да се 23. марта 1450. године упокојила "h` evn makari,a| th|/ lh,xei genome,nh
avoi,dimoj kai. a`gi,a de,spoina h` dia. tou/ qei,ou kai. avggelikou/ sch,matoj metonomasqei/sa ~Upomonh.
monach.", Giorgio Sfranze, Cronaca, a cura di R. Maisano, Roma 1990, 104 (у даљем тексту: Sfranze,
Cronaca).
26 Schreiner, Kleinchroniken I, 188.
27 Schreiner, Kleinchroniken II, 478.
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Интересантно је, чини се, поменути да су се под истим монашким именом
замонашиле још две владарке из дома Палеолога. Прва међу њима била је царица
Јелена Кантакузин Палеолог, супруга цара Јована V Палеолога (1332-1391) и мајка
цара Манојла II Палеолога (1391-1425). То је забележила и наша кратка хроника
августа 6905. године (1397).28 Ово је, такође, једна од вести које не помињу друге
кратке хронике. Како то извештава Георгије Сфранцис, и Јелена Палеолог, ћерка
деспота Томе Палеолога и супруга деспота Лазара Бранковића (h` basi,lissa) пре него
што се 7. новембра 1473. године упокојила на острву Санта Мавра (Кефалонија),
замонашила се под именом Ипомона.29
Уобичајено је било, а и данас је, да имена оних који се монаше почињу
истим словом као и њихово дотадашње световно име. Таква пракса је била веома
честа, али не и нужна. У случају три поменуте владарке, три Јелене, она се није
поштовала. Рекло би се, међутим, да чињеница да су све три носиле исто монашко
име није случајна.30 Најпре је, дакле, под тим именом замонашена мајка Манојла II
Палеолога, која је, како је речено, управљала Царством у време Манојловог одсуства
и очигледно дочекала Јелену Драгаш у Цариграду. Чини се да је њено монашко име
прихватила и Јелена Драгаш, из поштовања, узевши је као узор, или, можда,
истичући своју припадност царском роду Палеолога, јер је, како то наглашавају неки
савремени извори,31 по оцу била нижег ранга. Коначно, Јелена Палеолог, ћерка
деспота Томе, такође владарка, као супруга деспота Лазара Бранковића могла је узети
исто монашко име 1473. године, имајући као узор тада већ неоспорни ауторитет
царице Јелене Драгаш и, евентуално, истичући своје порекло од царске лозе
Палеолога, владајуће династије Царства, којег више није било, а које су срушили
Турци Османлије.
Начин на који је, међутим, у нашој краткој хроници наведено да се Јелена
Драгаш замонашила, даје простора, чини се, да се изнесе још једна претпоставка.
Наиме, вест саопштава да је Јелена h` dia. tou/ qei,ou kai. avggelikou/ sch,matoj
metonomasqei/sa ~Upomonh. monach.. Обично се узима да се термин "анђеоска схима
(образ)" односи на "велику схиму (образ)", односно други монашки степен.32 Како у
28 "... h` metonomasqei/sa ~Upomonh. monach....", Mioni, Una inedita cronaca bizantina, 75. О Јелени
Кантакузин Палеолог cf. PLP 9, no. 21365, где је, такође, узета у обзир поменута вест
Мионијеве хронике. Ова вест доноси другачији датум царичине смрти у односу на доскорашња
мишљења у историографији, јер се веровало да се Јелена Кантакузин Палеолог упокојила
између августа и децембра 1396. године (cf. V. Laurent, La date de la mort d’Hélène Cantacuzène,
femme de Jean V Paléologue, REB 13 (1955) 135-138; idem, La date de la mort d’Hélène
Cantacuzène, femme de Jean V Paléologue. Une précision, REB 14 (1956) 200-201; D. M. Nicol, The
Byzantine Family of Kantakouzenos (Cantacozenus) ca. 1100-1460, Washington 1968, 135-138).
29 "...h` basi,lissa kura. ~Ele,nh h` Palaiologi,na kai. monach. genome,nh kai. ~Upomonh.
metonomasqei/sa", Sfranze, Cronaca, 192.
30 Исто мишљење изнео је и Р. Маисано, Sfranze, Cronaca, 105, нап. 2.
31 Sfranze, Cronaca, 110; Анастасијевић, Српкиња византијска царица, 82-84 (беседа Георгија
Гемиста Плитона).
32 Н. Пальмовъ, Постриженiе въ монашество. Чины постриженiя въ монашество въ греческой
церкви. Историко-археологическое изслeдованiе, Кiевъ 1914, 237, где аутор наводи да у
Барберинском евхологију Св. Марка (крај VIII-почетак IX века) постоје молитве за tou/ prw,tou
или tou/ mikrou/ sch,matoj, односно први степен монаштва, али и за tou/ avggelikou/ sch,matoj или
просто sch,matoj, односно за други степен монаштва. Уп. такође и Н. Милаш, Православно
црквено право, Мостар 1902, 699; Oxford Dictionary of Byzantium, III, New York-Oxford 1991,
1849 (A. M. Talbot); Енциклопедија православља, I, Београд 2002, 56 (+Сава еп. Шумадијски).
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различитим изворима има много сведочанстава која представљају потврду честог
одступања од овог правила, није нам намера да се иза ове претпоставке стоји чврсто.
Она превасходно има за циљ да подстакне даља истраживања на ову тему, која,
такође, излази из оквира овог рада.
Последња вест ове хронике, посвећена српској историји, тиче се деспота
Ђурђа Бранковића. У њој је записано да је "25. децембра, индикта 5, 6965. године
(1456) умро (evkoimh,qh) побожни деспот Србије, господин Ђурађ Вук (Gew,rgioj o`
Bou/lkoj).33
Година деспотове смрти, коју наводи хроника, прецизна је. Њу наводе и неки
други извори. То чини кратка хроника бр. 71а, наводећи само годину, 6965. (=1456).34
Смрт деспота Ђурђа Бранковића су, природно, забележили и српски летописи,
наводећи као датум 24. децембар 6965. годину (1456).35 Оно што је интересанто јесте
да хроника наводи и тачан индикт (5), што се не налази ни у једној њеној другој вести
и што, такође, не наводе ни српски летописи, за које се може претпоставити да су о
овом догађају били најбоље обавештени. Исту годину деспотове смрти, али, такође,
без датума, доноси и Георгије Сфранцис, бележећи да o` th/j Serbi,aj a;rcon kai.
despo,thj ku/r Gew,rgioj o` Bou/lkoj avpe,qanen.36 Смрт Ђурђа Бранковића поменуо је у
свом делу и византијски историчар Критовул са Имброса, који га, међутим, назива
La,zaroj o` tw/n Triballw/n h`gemw,n.37
Рекло би се, на крају, да неке од претходно помињаних вести Мионијеве
кратке хронике не само да употпуњују наша, иначе често врло оскудна, знања о
знаменитим личностима српске средњовековне историје, већ истовремено, чини се,
отварају и нека питања која заслужују темељније, па и, колико год је то могуће,
прецизније сагледавање. Са друге стране, оне вести хронике, забележене у неким
другим византијским, али и српским изворима, сведоче да су људи средњовековног,
и у свим временима немирног Балкана делили не само исту судбину, већ и исте
импресије, искуство и судбину.38

33 Mioni, Una inedita cronaca bizantina, 77.
34 Schreiner, Kleinchroniken III, 161, 167.
35 Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Сремски Карловци 1927, бр. 712.
36 Sfranze, Cronaca, 148.
37 Critobuli Imbriotae Historiae, ed. D. R. Reinsch, Berlin - New York 1983, 96-99, 109, 112.
38 Овај рад је настао на пројекту бр. 147022 под насловом "Последње столеће Византије и
Србије" који финансира Министарство науке републике Србије.
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Maja Nikolic
THE NEWS OF THE BYZANTINE SHORT CHRONICLE
(MARC. GR. 595) ON SERBIAN MEDIEVAL HISTORY
The Byzantine short chronicle, Marc. Gr. 595, was edited by E. Mioni in 1981,
and it wasn't, thus, incorporated in P. Schreiner's critical edition of Byzantine short
chronicles. Its news were, therefore, only partially used in several modern works (such are
Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, 9. faszikel, Wien 1989 and Р. Радић,
Време Јована V Палеолога (1332-1391), Београд 1993). But those ones, dedicated to the
Serbian medieval history, stayed fully unknown in the modern Serbian historiography. One
of them, eventually, as far as it is known, is not mentioned in any other contemporary
source, but this particular chronicle.
It is the news which testify that Jelena Dragaš, the only Byzantine empress of the
Serbian origin, came to Constantinople in December 1391. Previously, it was considered
that she arrived in the Byzantine capital a few days prior to her wedding to the emperor
Manuel II, which took place in 11. February 1392. Consequently, this news arises the
problem whether the above mentioned date was the one in which the wedding ceremony
and the coronation ceremony both took place. It appears that this news strenghtens the
attitude of G. P. Majeska, Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and
Fifteenth Century, Washington 1984, 417-418 that the wedding ceremony occurred
separately, before the coronation one.
It also seems that the news of the chronicle, which mentions the death of Jelena
Dragaš, in 1450, as "h` dia. tou/ qei,ou kai. avggelikou/ sch,matoj metonomasqei/sa ~Upomonh.
monach." insinuates that she bore the mega schema or "greater habit", i.e. the highest level of
monastic profession. At least, it urges further researches in order to bring together
numerous contradictory sources referring to the problem of mikron schema and mega
schema.
The other news of the chronicle, concerning Serbian medieval history, are
recorded in other sources, in the Byzantine as well as in the Serbian ones, but thus
confirmed, all of them suggest remarkable acquaintance of medieval men's impressions,
experiences and, finally, fate throughout the Balkans.
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Владимир Алексић
Филозофски факултет, Ниш - Србија

БЕЛЕШКЕ О КУЛТУ СВ. ДИМИТРИЈА СОЛУНСКОГ У
ДРЖАВИ НЕМАЊИЋА
Апстракт: Овај рад је покушај да се пружи до сада најцеловитија слика о
поштовању св. Димитрија у држави Немањића. Открива се значај тог култа у
суседним земљама (Византија, Бугарска), истражују се путеви преношења у Србију
различитих веровања и неке од последица његовог великог поштовања. Ипак, у
тексту се највише тежи откривању значаја култа св. Димитрија у владарској
породици која је изградила сложени систем владарске идеологије, са посебним
нагласком на то да је једна од главних одлика овог светитеља заштита отачаства.
Кључне речи: Св. Димитрије, Сирмијум, Солун, Стефан Првовенчани,
Меркурије, деспот Михаило Анђел, Стрез, Калојан, св. Сава, Доментијан, Теодосије,
Студеница, Жича, владарска идеологија
Јужни Словени и Срби могли су да се упознају са култом овог угледног
светитеља већ приликом сеобе на балканске просторе пошто се део њих населио у
широј околини Сирмијума. Посредни трагови, као што су име савремене области
Срем и археолошки остаци, сведоче о извесном континуитету живота у овом
насељу.1 Овај значајан позноантички град био је, како откривају новија истраживања,
место страдања св. Димитрија и рано средиште његовог поштовања. У наредној
епохи ово насеље је управо због угледа храма посвећеног том великомученику
променило име, задржавши га до данас у нешто измењеном облику.2 Дошљаци са
севера запосели су и области у близини Солуна, града у којем је судећи према
доступним изворима уважавање св. Димитрија можда било још интензивније.3
1 Ј. Калић, Словени и византијско урбано наслеђе, Социјална структура српских градских
насеља (XII-XVIII век), Смедерево-Београд 1992, 21-34; Г. Милошевић, Становање у
средњовековној Србији, Београд 1997, 14, 18, 60, 61, 122, 223, 225, 227; В. Поповић, Sirmium
град царева и мученика (сабрани радови о археологији и историји Сирмијума), Сремска
Митровица 2003.
2 Б. Ферјанчић, Сирмијум у доба Византије, Сремска Митровица, Сремска Митровица 1969,
33-58;
С. Ћирковић, Civitas sancti Demetrii, Сремска Митровица, 59-71; Ј. Радовановић, Иконографија
живота и чуда светог Димитрија на фрескама манастира Дечана, Иконографска
истраживања српског сликарства XIII и XIV века, Београд 1988, 117; Ј. Калић, Темељи
културне историје Срема. Средњи век, Срем кроз векове. Слојеви култура Фрушке Горе и
Срема, Београд - Беочин 2007, 31-44.
3 Ф. Баришић, Чуда св. Димитрија као историјски извори, Београд 1953; Miracula s. Demetrii I,
II, Византијски извори за историју народа Југославије (= ВИИНЈ), том I, Београд 1955, 173-184,
185-216 (Ф. Баришић). Димитрий Солунский, Православная енциклопедия (=Православная
енциклопедия), Том XV, Москва, 166, 168 (А. С. Преображенский). Број словенских култних
текстова је кроз векове додатно растао. в. Исто, 172-177.
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Располажемо и непосредним сведочанством да се његов култ ширио у великом
таласу христијанизације у време делатности словенских првоучитеља Ћирила и
Методија који су били привржени овом светитељу. Тада је за потребе нове средине
састављено више богослужбених текстова.4
На сирмијумском изворишту култа св. Димитрија надахњивао се цар
Алексије I Комнин (1081-1118). Он се између 1079. и марта 1081. г. налазио на
положају војног заповедника Сирмијума. У Мачванској Митровици пронађен је
печат који на аверсу, између осталог, има и представу стојеће фигуре св. Димитрија
са копљем у десној и штитом у левој руци. Овај предмет је по натпису приписан
севасту и великом доместику Алексију Комнину, а потоњем византијском василевсу.5
Иначе, у епоси војничких владара из ове династије бележи се промена
иконографских модела и до тада невиђени раст поштовања светих ратника.6 О томе
говори и податак да је Белош као угарски бан и палатин средином XII в. био
покровитељ тамошњег православног манастира св. Димитрија. Касније је постао и
српски велики жупан, тако да са њим започиње низ српских владара за које знамо да
су исказивали поштовање овом великомученику.7
Међутим, када је у питању поштовање светитеља добро је познато да је
сваки од култова добијао посебно значење и прикладне облике исказивања у
зависности од потреба средине и одлика поједине епохе. Иако излази из временских
оквира наше теме, ову тврдњу изузетно поткрепљује анализа рукописа насталих у
Солуну у време пораста турске опасности.8 У истом том граду пуно напора је улагано
како би се доказало да светитељеве мошти заиста почивају у најчувенијој градској
базилици.9 Посебно нас занима веровање да је св. Димитрије напустио тај град и
прешао у нову престоницу Бугара после норманског заузећа Солуна 1185. г.10 Ова
4 М. Марковић, О иконографији светих ратника у источнохришћанској уметности и о
представама ових светитеља у Дечанима, Зидно сликарство манастира Дечана. Грађа и
студије, Београд 1995, 600 нап. 262; K. Stantchev, Innografia e аgiografia nel periodo slavo antico
(secc. IX-XI), Liturgia e agiografia tra Roma e Costantinopoli, Atti del I e II Seminario di Studio
Roma - Grottaferrata 2000-2001, Grottaferrata 2007, 8; Православная енциклопедия, 166, 168, 173.
5 Б. Ферјанчић, Византијски печат из Сирмијума, Зборник радова Византолошког института
(= ЗРВИ) 21 (1982), 47-52; Ј. Калић, Темељи културне историје Срема, 37. Јавља се и на печату
патрикија и антипата дуке Бугарске Константина из XI в. в. И. Ђурић, Поменик светогорског
протата с краја XIV века, ЗРВИ 20 (1981), 160 нап. 91.
6 М. Марковић, н. д., 588-589; Православная енциклопедия, 165-167.
7 Ј. Калић, Жупан Белош, ЗРВИ 36 (1997), 79; Православная енциклопедия, 168.
8 В. Тапкова-Заимова, Одјек османлијског освајања у писану традицију св. Димитрија,
Косовска битка и њене последице, Међународни симпозијум Химелстрим 1989, Београд 1991,
57-64.
9 E. Paroli, Le reliquie del santo nei Miracula di san Demetrio di Tessalonica, Liturgia e agiografia,
167-182; Православная енциклопедия, 157-159; О том здању в. В. Кораћ - М. Шупут,
Архитектура византијског света, Београд 2005, 23; Дим трия Солунского великомученика
базилика в Фессалонике, Православная енциклопедия 199-204 (А. Ю Казарян - Е. М. Саенкова В. Е. Сусленков).
10 В. Златарски, История на българската държава през средните векове, том 2, Второ
българско царство, България под византийско владичество (1018-1187), София 19942, 415-416;
Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 19932, 380. У драматичној одбрани тог града
учествовали су и Срби, храбри и одлучни монаси тамошњег храма посвећеном св. Димитрију.
Ово је најранији сигуран путоказ о колективном преношењу култа овог великомученика у
Србију. в. В. Марковић, Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији,
Београд 20022, 92; М. Марковић, н. д., 605 нап. 288.
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занимљива легенда спада у групу веровања по којима симболи хришћанства
напуштају искварену и несигурну средину и својим, наводно самовољним преласком,
сакрализују нови простор.11 Посредни наговештавај да је и до Србије стигло
веровање о склоности св. Димитрија да напусти свој град због грехова његових
житеља је фреско слика на којој је описано једно његово чудо. Извесни угледни
Солуњанин је, по веровању, присуствовао разговору св. Димитрија са двојицом
анђела. Они су му пренели Божји налог да напусти град који је тада био изложен
опасном нападу. Након обраћања Богу св. Димитрије је променио ту одлуку, остао у
Солуну и ослободио га нападача. У целокупном сликарству византијског комонвелта
ова тема је ликовно исказана једино у параклису св. Димитрија манастира Дечана.12
Са друге стране, и у Бугарској је овом светитељу истрајно приписивана
улога заштитника Другог бугарског царства и патрона владајуће породице. Ово
схватање потиче из чињенице да је, вероватно на Митровдан 1185. г., приликом
освећења трновске цркве св. Димитрија донета одлука о дизању, показало се,
успешног устанка против Византије.13 Касније, у јесен 1187. г., у истом храму за цара
је крунисан његов вођа Асен.14 Исти светитељ је приказиван на новцу и печатима
потоњих бугарских владара, а на златнику Јована II Асена чак и како крунише овог
цара.15 Услед блиских веза две словенске државе у средњем веку може се са великом
вероватноћом узети да су и у Србији били упознати са оваквим тумачењима.
Почев од почетка XIII в. налазимо и на занимљиве, и до сада више пута
разматране, вести у српским наративним изворима о култу сирмијумског мученика.
Поставља се питање шта оне откривају о карактеру култа св. Димитрија у тој
средини. Такође, верујемо да објашњење за неке књижевне појаве можемо тражити у
политичким догађајима те бурне епохе.
Излагање започињемо текстом Житије св. Симеона Стефана Првовенчаног.
Између осталог, обавештава нас да је његов отац још као велики жупан даровао и
солунску базилику посвећену св. Димитрију.16 Више пажње привлачи чињеница да је
две године пре завршетка овог дела 1216. г. Србија била изложена великим
искушењима. Једно од највећих је претило од тројне коалиције коју су чинили
бугарски великаш Стрез, цар Бугарске Борило и цар Латинског царства Хенрих
Фландријски. У добро познатом и много пута тумаченом опису чуда први члан
антисрпског савеза је страдао након што је посланичко посредовање Саве Немањића
пропало. Забележено је да је подстакнут његовим молитвама св. Симеон убио
тадашњег господара Просека. На истом месту тог списа ово чудо српског светитеља
је упоређено са познатијим успехом св. Димитрија Солунског. Он је по раширеном, и
како се показало дуготрајном, веровању под Солуном 1207. г. усмртио Калојана,
11 M. Pjukhanova, Reliquie in volo e in viaggio tra oriene e occidente nel XV secolo e l’idea di terza
Roma. (La casa di Loreto, ili capo di sant’Andrea, l’Odighitria di Tikhvin, Liturgia e agiografia, 259275; Православная енциклопедия, 158, 165, 166, 168-169.
12 Ј. Радовановић, н. д., 123-124; Православная енциклопедия, 161, 172, 186.
13 G. Prinzing, Demetrios-kirche und Aseniden-aufstand. Zur chronologischen Präzisierung der
Frühphase des Aseniden-aufstandes, ЗРВИ 38 (1999-2000), 257-265; И. Ђурић, н. д., 159.
14 В. Златарски, н. д., 478. О јачини убеђења о тој сеоби говори и његова дуготрајност.
Налазимо га у Зографској историји, рукопису насталом у истоименом светогорском манастиру
у другој половини XVIII в. в. Ю. Трифоновъ, Зографската българска История (Списание на
Българската академия на наукит и изкуствата), книга LX, София 1940, 11.
15 И. Ђурић, н. д., 160; Православная енциклопедия, 166, 168-169, 182.
16 Стефан Првовенчани, Сабрана дела, Београд 1999, 42-43, 155 (Љ. Јухас-Георгиевска-Т.
Јовановић). О култу св. Димитрија у Србији в. Православная енциклопедия, 169-179.
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рођака тадашњег вероломног господара Македоније.17 Међу сачуваним изворима о
том догађају текст Стефана Првовенчаног је први који садржи све елементе тог
чуда.18
Стефаново наглашавање сличности подвига св. Симеона са чудом св.
Димитрија није био једносмислен поступак. Наиме, сматра се да је овом приликом
владар-писац хтео да покаже да је св. Симеон способан да за своје отачаство чини
подвиге подједнако велике као и општепризнати угледни светитељ за Солун. Иако се
у случају бугарског великаша као извршилац страшне казне јавља српски светитељ,
недвосмислено је истакнута паралела између описа изненадне смрти двојице Бугара.
На тај начин је једна старија тема послужила као модел за уобличавање одлика
млађег светитељског култа.19 У хагиографској књижевности ово није редак поступак.
У суседној Мађарској, земљи која је са Србијом имала разноврсне односе, култ св.
Ладислава Угарског је настао по узору на свете ратнике. Њихово интензивно
поштовање је ту такође имало изворе у Византији епохе Комнина.20 Исти начин
размишљања је затим пренет и у списе другачијег жанра. Наиме, за писца хронике
чије објављивање је привукло пажњу Константина Јиречека, а о чијем пореклу се
касније још расправљало, подвиг Милоша Обилића раван је чуду
св. Димитрија приликом Калојановог убиства.21
Одлика св. Симеона као светог ратника истакнута је и у похвали Стефановог
дела. Након што је најпре описан као апостол, мученик и учитељ, назван је "војником
силним", а тек онда је представљен као пророк и житељ пустиње.22 У случају овог
светитеља као да се са применом споменутог метода ишло даље. Наиме, изгледа да је
указано изједначавање св. Димитрија и св. Симеона средњовековним читаоцима било
уочљивије. У Житију краља Милутина архиепископа Данила Пећког читамо овакав
опис његовог јунака: "Свагда боловаше за отачаство своје као свети Димитрије".23
Дакле, својство да делује као заштитник државе је несумњиво пренето са солунског
17 Р. Радић, Обласни господари у Византији крајем XII и почетком XIII века, ЗРВИ 24-25
(1986), 223-234; Исти, Свети Сава и смрт обласног господара Стреза, Зборник Свети Сава у
српској историји и традицији, САНУ Београд 1998, 51-61. Калојанова смрт је на тај начин
забележена и у једној Бугарској хроници из XV в. в. К. Јиречек, Прилог за оцену скоро
пронађене бугарске хронике, Зборник Константина Јиречека I, САН, посебна издања књ.
CCCXXVI, одељење друштвених наука, књ. 33. - Београд 1959, 403. Овај догађај је
представљен и на фрескама из турског периода у цркви Ваведење Богородице у Кучевишту у
скопском крају. в. Г. Суботић, Из историје сликарства у скопском крају у време турске власти
(I), ЗРВИ 38 (1999-2000), 427. Још примера у: Православная енциклопедия, 169, 174, 184-185,
186, 187, 191, 192.
18 Г. Суботић, Из историје сликарства, 436-437.
19 Увод у Стефан Првовенчани, Сабрани списи, Београд 1988, 14 (Љ. Јухас-Георгиевска); М.
Благојевић, Свети Симеон Немања - заштитник српске државе, Немањићи и Лазаревићи и
српска средњовековна државност, Београд 2004, 65-66. У јерусалимским лекционарима из VVII в., сачувани само по грузијским преводима, св. Димитрије је слављен 13. фебруара. в.
Православная енциклопедия,174. Ипак, не постоје ни најмањи наговештаји да је та пракса
доспела до Срба у време када су они канонизовали св. Симеона.
20 С. Марјановић - Душанић, Свети краљ. Култ Стефана Дечанског, Београд 2007, 70-72.
21 И. Ђурић, н. д., 160.
22 Стефан Првовенчани, Сабрана дела, 93, 95.
23 Животи краљева и архиепископа српских, Београд 1935, 106 (Л. Мирковић). уп. М.
Марковић, н. д., 605 нап. 289; Ј. Радовановић, н. д., 117.
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светитеља на св. Симеона, а чини се да је истим поступком са овог српског светитеља
прешло и на његовог праунука. Ово је могуће зато што је у великој мери усвојена
тврдња да је архиепископ Данило приликом стварања Милутиновог житија имао за
узор управо овај спис првог краља Немањића.24
Други слој излагања Стефана Првовенчаног чини то што је опис чудесне
Калојанове смрти од руке св. Димитрија навео баш приликом описа сукоба са
25
бугарским великашем Стрезом. То је суштински био још један доказ права на
политичку самосталност Србије и право њеног владара да буде "самодржац". Све то
је било угрожено планираним, а само делимично оствареним тројним нападом из
1214. г.26 Заштитнику Солуна приписана је и изненадна смрт Гаврила Радомира 1015.
г. Спис је вероватно настао у другој половини XIII в., али како је у средишту пажње
владар са почетка XI в. могућ је велики распон од времена настанка овог веровања до
тренутка његовог записивања.27
Овај ниво Стефановог излагања може се додатно потврдити анализом дела
тог списа у којем су описани други догађаји из исте године. Реч је о заузећу Скадра
од стране епирског деспота Михаила, вероватно у време кад су српске снаге
очекивале напад споменуте тројне коалиције. По веровању српског владара спас је
могао стићи само од његових небеских заштитника, пре свега св. Симеона. Њему се и
обратио за помоћ следећим речима: "[...] но умоли својом молитвом светог и великог
мученика Христовог Ђорђа, кога узе себи као помоћника и победиоца против
непријатеља. И као што Меркурије прободе нечастивог мучитеља Јулијана, тако и
овај велики мученик, умољен од господина светог, да сви виде, такну у ребра свога
игумана Јанићија у храму своме усред српске земље, говорећи: -Устани, проповедај
величину моју! Јер ја сам послан од Господа да убијем Михајла Грка, који је у
драчкој земљи. И одмах један од слугу његових, уставши, прободе га мачем на
постељи његовој, и злом смрћу предаде душу своју, на срамоту свима који се уздају у
Господа и у свете угоднике његове".28
Несумњива је сличност два описа чуда која су наводно спасила Србију те
бурне године. У другом се молбама српског светитеља св. Ђорђе јавља игуману
Немањине задужбине. Избор овог места није случајан пошто је у држави Немањића
Студеница имала највећи углед, а у њој се сећање на оснивача династије посебно
неговало.29 Том приликом, св. Ђорђе, који се у овом спису више пута помиње и за
24 Увод у Стефан Првовенчани, Сабрани списи, 15 (Љ. Јухас-Георгиевска).
25 М. Марковић, н. д., 606.
26 "[...] да ме прогнају и да земљу отачаства мога разделе и задрже за себе". в. Стефан
Првовенчани, Сабрана дела, 101. уп. М. Благојевић, Студеница - манастир заштитника
српске државе, Студеница и византијска уметност око 1200. године, Београд 1988, 57.
27 Јован Ставракије, Чуда Димитрија Солунског, ВИИНЈ, том III, Београд 1966, 45-48 (Б.
Ферјанчић);
С. Пириватрић, Самуилова држава. Обим и карактер, Београд 1998, 124 нап. 163;
Православная енциклопедия,165. Опис овог бугарског цара као изузетно зле особе и тлачитеља
народа, а нарочито његово обраћање поданицима које је мучио, има неке сличности са
начином на који је Теодосије приказао Стреза.
28 Стефан Првовенчани, Сабрана дела, 91, 93. уп. Стефан Првовенчани, Сабрани списи, 181.
29 М. Благојевић, Свети Симеон Немања - заштитник српске државе, 51-59. О игуману
Јоаникију
в. Студеница, Београд 1986, 19 (С. Ћирковић); Исти, Свети Сава између истока и запада,
Свети Сава у српској историји и традицији, 35.
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кога је посебно наглашено да је био Немањин заштитник, најављује чудо.30 Може се
закључити да је овај светитељ тај који је усмртио нападача, мада се из цитираног
места види да је мач држао неки од слугу деспота Михаила. Мора се признати да ови
редови Житија св. Симеона нису на први поглед најјаснији. Том утиску доприноси
првенствено помињање једног другог светог ратника и великомученика, односно
Господиновог светог угодника, како је наведено на крају горњег цитата. У коментару
овог издања скреће се пажња на чињеницу да је св. Меркурије постао драг
хришћанима због убиства Јулијана Апостате, односно Јулијана Отпадника.31 Док су
Калојан и Стрез првенствено страдали, како смо видели, због тога што су напали
туђу државу, Михаило је убијен зато што је радио против цркве, баш као што је
римски цар погинуо због тога што се дрзнуо да оспорава светост Христове цркве. Да
је Михаилова казна била праведна откривају речи првог дела Стефанове молитве
св. Симеону: "Господине мој свети, дођоше народи у наследство твоје и оскрнавише
твоју свету цркву (подвукао В. А.), слугу твога озлобише, трудећи се да узму твоје
наследство".32 Овај навод нема потврду у другим изворима и звучи реторски тако да
је мало вероватно да је продор епирског деспота у Србију био праћен разарањем
храмова. Ипак, зна се да је такво понашање било кажњавано. Нићифор Григора је
обичај пуштања војника поражених војски балканских држава и држања у
заробљеништву само њихових вођа објашњавао припадношћу истој вери.33 Порекло
ове праксе нађено је на другој страни, али Григорино виђење наговештава да су ратна
правила налагала и заштиту храмова. У том погледу је члан 130 Душановог законика
прецизнији: "Цркву ко обори на војсци, да се убије или обеси".34 Правни споменик
који повезује српску и византијску средину је Јустинијанов законик, који, такође,
оштро кажњава таква недела.35
Понуђена анализа открива да је Стефан Првовенчани добро познавао
основне особине појединих светих ратника и да је своје знање користио ради слања
својим читаоцима вишеслојних порука. Ако се ово тумачење покаже тачним, његов
углед као књижевног ствараоца се додатно повећава пошто је у најобимнијем делу
идеје званичне владарске и државне идеологије успешно исказао преко сложених
хришћанских учења.

30 Судећи по посветама цркава св. Ђорђе је био најпоштованији међу светим ратницима. в. М.
Марковић,
н. д., 600 нап. 266. Велика популарност овог светитеља лако се прати и у књижевним делима. в.
М. Кашанин, Српска књижевност у средњем веку, 19902, 57-58. У збору свих светитеља прво
место припадало је св. Николи. в. В. Ј. Ђурић, Посвета Немањиних задужбина и владарска
идеологија, Студеница у црквеном животу и историји српског народа, Београд 1987, 15-17.
Посебно су му били приврежени родоначелник Немањића и Стефан Дечански. в. В. Ј. Ђурић,
Свети Сава и сликарство његовог доба, Сава Немањић-Свети Сава. Историја и предање,
Београд 1979, 247-248.
31 Коментари у: Стефан Првовенчани, Сабрана дела, 173 (Љ. Јухас-Георгиевска). уп. Стефан
Првовенчани, Сабрани списи, 181 (Љ. Јухас-Георгиевска); М. Марковић, н. д., 581; Г. Суботић,
Из историје сликарства, 434-435, 439.
32 Стефан Првовенчани, Сабрана дела, 91; Стефан Првовенчани, Сабрани списи, 94. уп. М.
Благојевић, Студеница - манастир заштитника српске државе, 61.
33 Нићифор Григора, ВИИНЈ, том VI, Београд 1986, 163-164 (С. Ћирковић).
34 Законик цара Стефана Душана 1349 и 1354, Београд 1960, 124 (Н. Радојчић).
35 Б. Марковић, Облици кривичног дела крађе у неким српским споменицима византијског
порекла, Историјски часопис (= ИЧ) 48 (2002), 105-106.
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И више од тога, готово да можемо да утврдимо непосредне изворе за опис
визије св. Ђорђа студеничком игуману Јоаникију. У опширном објашњењу које је
понуђено у последњем критичком издању наведено је да је то пример: "[...] како се
преузети мотив из чуда св. Димитрија Солунског (Mir. II, 2) креативно преобликује".
Мисли се на јављање градског патрона архиепископу Јовану, након чега су нападачи
још једном чудесно сузбијени.36 Међутим, овај део захтева другачије тумачење,
нарочито када се узме у обзир да је изнето у издању које следи високе критеријуме и
које стога има пун научни ауторитет. Основа за ново тумачење налази се у чињеници
да је јављање анђела или светитеља топос, опште место хагиографске књижевности, а
још више у начину како је једна слична епизода описана у савременом издању
Житија св. Меркурија: "Но једне ноћи, када војвода Меркурије спаваше, дође к њему
Ангео на исти начин као и први пут, и куцнувши га у ребра пробуди га".37 Овај детаљ
додатно потврђује да се у састављању свог дела Стефан Првовенчани користио
писаним предлошцима.38 У овом случају, вероватно се послужио неким култним
списом посвећеном св. Меркурију. Са друге стране, могућност да је наведени детаљ
доспео у Стефанов спис као део живог предања смањује се на најмању меру. Ова
тврдња захтева додатно објашњење пошто се често заборавља да је добар део српске
и европске средњовековне књижевности био створен за читање на глас.39
Претпостављамо да се у дворској средини осећала извесна блискост са ликовима
хришћанских светитеља који су богоугодна дела остварили са оружјем у руци и да су
многе приче о њима преношене усменим путем. Теодосије је оставио овакву
представу о Стефану Првовенчаном: "У војсци искусан и храброшћу удивљен [...],
када сеђаше у челу трпезе весељаше благороднике бубњевима и гуслама [...] А
неговаше много и књижевност, и уз то беше врло разуман и вешт приповедалац".40
Овај закључак такође може да послужи и као мали прилог познавању старе српске
библиотеке у којој су канонска, али и апокрифна житија светитеља, била омиљено
штиво.41
Код Доментијана и Теодосија и даље срећемо помене заштитника Солуна.
Обојица наводе да је по доласку у Солун са Свете Горе Сава најпре одао пошту
моштима заштитника тог града, а тек онда отишао у "свој" манастир Филокал.42
Млађи и реалистичнији биограф преноси да је његов јунак целивао гроб, али и да се
помазао његовим светим миром. Овом детаљу се може дати велика веродостојност
пошто су сачуване ампуле за миро са ликовима св. Димитрија из XI-XII в. и подаци
да су се њиме војници мазали пре похода.43 Том приликом се видео и са својим
36 Коментари у: Стефан Првовенчани, Сабрана дела, 173 (Љ. Јухас-Георгиевска). уп.
Коментари у: Стефан Првовенчани, Сабрани списи, 181(Љ. Јухас-Георгиевска).
37 Ј. Сп. Поповић, Житија светих, Београд 1998, 718.
38 R. Marinković, La litterature serbe vers l’annee 1200, Студеница и византијска уметност око
1200. године, 73-87.
39 М. Кашанин, н. д., 103; Живот са књигом, Приватни живот у српским земљама средњег
века, Београд 2004, 447-470 (И. Шпадијер); A. Mangel, Istorija čitanja, Novi Sad 2005, 57.
40 Увод у Стефан Првовенчани, Сабрани списи, 10 (Љ. Јухас-Георгиевска); М. Кашанин, н. д.,
16.
41 М. Кашанин, н. д., 36, 57-58; М. Марковић, н. д., 600.
42 Доментијан, Житије Светог Саве, Београд 2001, 211, 469 (Љ. Јухас-Геогриева); Теодосије,
Житије Светог Саве, Београд 19923, 78, 249 (превод Л. Мирковић, редиговао Д. Богдановић).
уп. Ј. Радовановић,н. д., 117. О овом храму в. А. Цитуриду, Манастир Филокал у Солуну, Сава
Немањић-Свети Сава, 265-268.
43 Теодосије, Житије Светог Саве, 211; Православная енциклопедия, 158. Намеће се мисао да
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блиским пријатељем и сарадником Константином Мосопотамитом. Тамошњи
црквени поглавар Солуна је на свом печату имао угравирану ретку представу св.
Димитрија у војничкој опреми како својим плаштом наткриљује митрополита у
клечећем ставу.44 Двојица српских писаца бележе и да је након завршетка првог
ходочашћа по Светој Земљи њихов јунак имао потребу да целива мошти св.
Димитрија у његовом солунском храму.45 Осим тога, Доментијан је написао да је
Сава Немањић још на Светој Гори прорекао Немањи да ће се појавити: "као
мироточац, подобан св. Димитрију". Ове речи су протумачене као најава чуда св.
Симеона као заштитника српског отачаства пошто је такву улогу у Солуну имао св.
Димитрије.46 Међутим, ово Савино предсказање не налазимо код познијег од двојице
писаца.
Стране које су њих двојица посветила догађају са Стрезом, чини се, као да
откривају разводњавање првобитне идеје из Стефановог описа те епизоде.
Доментијан и даље прилично успешно преноси основну идеју свог књиженог узора.
Он ликује што је молитвама замонашеног српског принца и његовог оца-светитеља
анђео Божји невидљивим копљем пробо Стреза, као што је св. Димитрије убио
Калојана. Важно је приметити да св. Симеон Мироточиви више није непосредни
извршилац тог дела.47 По још познијем Теодосију, Стрез је у последњим тренуцима
живота својој пратњи рекао: "Неки страшан младић по заповести Савиној [...] на
спавању је мене напао, и извадивши мач њиме прободе срце моје". Код овог писца
као да примећујемо још веће одступање од начина на који је исто место приказано
код Првовенчаног. Цитиране речи откривају да је Сава главни актер збивања, иако је
следећи своје узоре овај прерађивач у том смислу више пута споменуо и његовог оца.
Ово тврђење још више употпуњује и опширно правдање тог Савиног чина са почетка
те целине. У њему се праве паралеле са библијским личностима преко којих се
остварила Божја воља, а што је доводило до смрти неверних и недостојних.
Теодосије, додуше, међу разматраним писцима преноси најопширнију и у суштини
тачну историју Калојановог освајања балканских простора. Наставља је описом
цареве смрти под Солуном који је обогаћен неким живописним детаљима. Међутим,
то је само увод који претходи главној причи о каснијем Савином чуду. Ове две
целине су повезане следећим речима: "Тај вишеречени Стрез после смрти Калојана
беше гоњен од цара Борила, који беше преузео царство, да као рођак царев буде
убијен".48 Изостаје кључно место, односно да је Стрез страдао на исти начин као
његов рођак Калојан. Тиме је потпуно запостављена основна Стефанова идеја
водиља.
Ова епизода описана у три житија већ је размотрена на начин да је у
средишту занимања било питање каква је стварна улога првог српског архиепископа.
Дошло се до закључка, да како се иде од старијег ка млађем спису, средиште пажње
се постепено помера ка тој личности. Објашњење за ову појаву пронађено је у
су тада св. Димитрију упућене молитве којима је исказана захвалност и тражена даља помоћ у
тешким подухватима. Слично је 991. г. поступио и Василије II в. С. Пириватрић, Самуилова
држава, 100.
44 Православная енциклопедия,182-183.
45 Доментијан, Житије Светог Саве, 311; Теодосије, Житије Светог Саве, 165. уп. Ј.
Радовановић, н. д., 117; А. Цитуриду, н. д., 264-265.
46 М. Благојевић, Студеница - манастир заштитника српске државе, 57; Исти, Свети
Симеон Немања - заштитник српске државе, 60-61; Ј. Радовановић, н. д., 117.
47 Доментијан, Житије Светог Саве, 171-181.
48 Теодосије, Житије Светог Саве, 101-111. Цитати са стр. 109 и 103.
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претпоставци да је Сава Немањић морао да буде упознат са завером против Стреза.
Из различитих историјских разлога, државно-црквених потреба, те књижевних
одлика сваког од тих дела истина је најјасније избила на површину тек у најмлађем
рукопису.49 Овом тачном закључку могу се придодати још два афирмативна става.
Најпре, померање тежишта у излагању од св. Симеона ка Сави Немањићу могла је
бити и последица захтева књижевог дела. Прво житије је посвећено оцу, а два млађа
списа његовом најмлађем сину. Осим тога, како се види из претходног пасуса, јасно
је уочљиво одступање од идеје да се св. Симеон Мироточиви може изједначити са св.
Димитријем Солунским као заштитник српске отаџбине и рода. У време настанка
првог списа у другој деценији XIII в. страдање Солуна из 1185. г. и обнова бугарске
државности, што је било праћено веровањем о сеоби св. Димитрија у нову средину, а
посебно Калојанова смрт, били су још у живом сећању. Још важније је да су
непосредне последице тих догаћаја биле прворазредна политичка питања на српском
двору.50 До Доментијана, а нарочито Теодосија, двојице истакнутих представника
српског монаштва, међутим, стижу само одјеци тих бурних збивања. У излагању
последњег писца поједини делови, као што је опис Калојанове смрти, звуче као
историјски извештаји удаљеног хроничара.
Не сматрамо основним задатком исцрпно новођење и објашњење свих
манифестација култа св. Димитрија у средњовековној Србији. Међутим, уочава се
још неколико занимљивих примера који могу додатно појаснити размотрену
текстуалну грађу. Име овог светитеља је код Срба у средњем веку било прилично
распрострањено у основном или измењеном облику.51 Усамљен је и за сада још
необјашњив случај да један представник хијерархије јеретичке Цркве босанске не
носи народно име. Извори XV в. бележе деловање старца и крстјанина Дмитра.
Могуће је да је у овом облику то лично име прихватано као народно.52 Приметна је
извесна склоност међу припадницима властеле према овом имену. Ова појава није
необична пошто се св. Димитрије уобичајно представља као свети ратник.53 Имали су
га неки од највиших државних достојанственика, као што је био велики челник
Димитрије, који је средином XIV в. држао Дабар, Дрину, Гацко и Рудине.54 У
породици старијег Мрњавчевића су према св. Димитрију гајили посебан однос. Тим
именом је био крштен и његов најмлађи син, односно Дмитар Краљевић. Још као
истакнути феудалац 1345. г. започео је зидање храма породичном патрону, али га је
осликао тек његов наследник.55 Поменик Протата са краја XIV в. га чак бележи са
49 Види радове Р. Радића наведене у нап. 17 овог рада и М. Благојевић, Студеница - манастир
заштитника српске државе, 60-61.
50 М. Благојевић, Студеница - манастир заштитника српске државе, 55-56.
51 М. Грковић, Речник личних имена код Срба, Београд 1977, 75-76; Иста, Имена у дечанским
хрисовуљама, Нови Сад 1983, 92-93, 172; Иста, Речник имена бањског, дечанског и призренског
властелинства у XIV веку, Београд 2006, 97; И. Ђурић, н. д., 159 нап. 89.
52 P. Ćošković, Crkva bosanska u XV stoljeću, Sarajevo 2005, 26, 29, 60, 62, 155, 265, 296.
53 И. Ђорђевић, Зидно сликарство српске властеле у доба Немањића, Београд 1994, 19. Не
располажемо посебном анализом у случају овог светитеља, али као паралела може да послужи
и пример из манастира Леснова који је посвећен архистратигу Михаилу. в. С. Габелић,
Манастир Лесново. Историја и сликарство, Београд 1998, 31.
54 Р. Михаљчић, Крај српског царства, Београд 2001, 42-43; М. Благојевић, Државна управа у
српским средњовековним земљама, Београд 20012, 212, 215, 237.
55 М. А. Пурковић, Светитељски култови у старој српској држави према храмовном
посвећењу, Богословље 14-2 (1939), 154-155, 169; Ц. Грозданов, Из иконографије Марковог
манастира, Зограф 11 (1980), 87, 91; С. Габелић, н. д., 49 нап 18; Р. Михаљчић, Владарске
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дуплим именом Димитрије Вукашин, што упркос исцрпном истраживању
проналазача ове вести није до краја објашњено.56 Вукашин није био усамљен међу
савременицима пошто је слично поступио Јован Оливер. Сачувани су подаци и да је
Константин Драгаш, тада већ као самостални господар, један храм св. Димитрија у
Злетову поклонио св. Панталејмону на Светој Гори.57
Ипак, најзанимљивије је то да се ово име среће и у првим поколењима
династије Немањић, временски близу разматраним наративним текстовима. За то име
се определио Вукан Немањић приликом крштења свог претпоследњег сина, док су
старији названи Ђорђе, Младен, Стефан, а млађи Растко. Овај Димитрије је остао
првенствено упамћен као предак књегиње Милице. Њен отац, а Димитријев унук, се
у савременој литератури обично назива само Вратко. Ипак, да је носио и дедино
световно име открива његова надгробна плоча из манастира Давидовице.58 Овај
гробни храм посвећен Богојављању подигао је 1282. г. споменути Димитрије
Вуковић, у монаштву Давид. Северни параклис овог храма, како сведоче незнатни
остаци циклуса посвећеног св. Димитрију, славио је овог светитеља.59 И у огранку
породице који води порекло од Немањиног брата Мирослава такође налазимо
упечатљиве доказе о великом угледу св. Димитрија. Хумски кнез Радослав се у
инвокацији уговора са Дубровчанима из 1254. г. позвао на заштиту управо овог
светитеља.60
Важно је и то што се трагови развијеног култа св. Димитрија налазе у
томонамастичком материјалу. Две Митровице, Сремска и Косовска, најочигледнији
су примери.61 Важније је то што га срећемо у области старог Раса, предеоне целине
која је имала улогу престонице српских великих жупана и краљева све док државно
средиште није пренето у плодне косовске равнице. Најчешће се у том смислу помиње
средњовековно немањићко дворско и баштинско место, а сада село Дежево код
титуле обласних господара, Београд 2001, 54, 262, 281-282; А. Фостиков, О Дмитру
Краљевићу, ИЧ 49 (2002), 47-65.
56 И. Ђурић, н. д., 154-167; К. Аџиевски, Пелагонија во средниот век. Од доаѓањето на
Словените до паѓањето под турската власт, Скопје 1994, 209.
57 М. А. Пурковић, Попис цркава у старој српској држави, Скопље 1938, 22; И. Ђорђевић, н.
д., 19; М. Живојиновић, Драгаши и Света Гора, ЗРВИ 43 (2006), 47.
58 М. Љубинковић, Археолошка истраживања у Давидовици, Саопштења 4 (1961), 119-120; М.
Благојевић, Државна управа, 40, 46, 50; Исти, Велики кнез и земаљски кнез, Немањићи и
Лазаревићи, 42; Исти, Титуле принчева из куће Немањића, на истом месту, 134, 137, 143-144,
146-147; Исти, О аграрним односима у Полимљу крајем XII и почетком XIII века, на истом
месту, 179. О корисности анализе имена у појединим породицама ради изучавања идеолошких
схватања в. М. Грковић, О именима у породици кнеза Лазара, Свети кнез Лазар. Споменица о
шестој стогодишњици косовског боја 1389-1989, Београд 1989, 43-45.
59 Ј. Нешковић, Црква манастира Давидовице на Лиму, Саопштења 4 (1961), 88-111; М.
Љубинковић, Археолошка истраживања у Давидовици, на истом месту, 113-122; Иста, Остаци
живописа у Давидовици, на истом месту, 124-136; Рашко и приморско градитељство, Историја
српског народа, Београд 19942, 399 (В. Ј. Ђурић); С. Ћирковић, Преци Немањини и њихова
постојбина, Стефан Немања - Свети Симеон Мироточиви. Историја и предање, Септембар
1996, Београд 2000, 27.
60 М. Марковић, н. д., 605. уп. С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, Београд 1994, 51-53.
61 Уп нап. 1 овог рада као и: К. Јиречек, Хришћански елементи у топографској номенклатури
балканских земаља, Зборник Константина Јиречека I, 486-487, 524-528; Р. Михаљчић, Косовска
Митровица и околина у средњем веку, у: Косовска Митровица и околина, Косовска Митровица
1979, 46-62. Такође савремено село Свети Митрани у северној Пелагонији. в. К. Аџиевски, н.
д., 191.
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Новог Пазара. Започети археолошки радови на локалитету Немањина чесма открили
су остатке знатне, вероватно дворске цркве. У близини овог насеља данас постоји и
село Митрова река. Оцењено је да оно чува траг постојања цркве св. Димитрија. Њу
је заједно са оближњим селом Беково краљ Милутин даровао својој гробној
задужбини, манастиру Бањска.62 Овај податак нам на основу познавања ктиторских
права и задужбинарске праксе у средњовековној Србији, те близине двору, открива
да је њен ктитор био члан ове владарске породице. Краљ Милутин их је могао стећи
или као сродник оснивача, или као градитељ из темеља, па чак и као обновитељ тог
храма.63 Сигурно је да је ова црква св. Димитрија морала настати пре 1313-1316. г.
Поклањање престоног и околних села и немањићких задужбина угледном
владарском манастиру несумњиво говори о напуштању Раса као престоног места.
Можемо претпоставити да је одлука о овим даровима донета првенствено због
економских разлога. Међутим, наведена црква св. Димитрија није био једини храм са
том посветом који је придодат манастриру Бањској.64 Међутим, не треба
пренебрегнути ни друге моменте. Опсежна истраживања епохе краља Драгутина и
Милутина откривају да су градња манастира Бањска и стварање његовог
властелинства били подухвати који су били прожети најсложенијим идеолошким
схватањима која су у великој мери била условљена развојем политичких догађаја.
Основни задатак обојице Немањића било је доказивање права да управо њихов
изданак настави светородну династију.65 Могуће је да је краљ Милутин везивањем
поседа и храмова из старог престоног места, где су немањићке традиције морале бити
веома јаке, савременицима давао управо такву поруку.
У целини, досадашњи напори су у средњовековној Србији открили знатан
број храмова са посветом св. Димитрија.66 Од овог броја још неколико можемо
повезати са Немањићима на начин како је то учињено са богомољом из Раса. Реч је о
цркви у Призрену коју је Хиландару поклонио Драгутин. Касније су овај дар
потврдили његови наследници.67 Остали су необјашњени разлози који су овог
владара навели да исплату дубровачког данка од 2 000 перпера помери са
Михољдана (29. септембар) на Митровдан. Од тада је то давање постало опште
познато као светодмитарски доходак.68 Примећено је да након великих Милутинових
62 Г. Шкриванић, Властелинство св. Стефана у Бањској, ИЧ 6 (1956), 186-187; Ј. Калић,
Дежево у средњем веку, Европа и Срби, Средњи век, Београд 2006, 479. О микротопонимији у
сливу реке Дежевке и вероватном времену уништења ових храмова. в. Иста, "Страх турски"
после Косова, Свети кнез Лазар, 185-191.
63 С. Троицки, Ктиторско право у Византији и немањичкој Србији, Глас СКА 168, Београд
1935, 81-132; С. Ћирковић, Преци Немањини и њихова постојбина, 26. Изнета аргументација
оспорава став да Немањићи нису ниједан храм посветили св. Димитрију. в. Православная
енциклопедия,169.
64 Првенствено се мисли на објекат који је дао име савременој Косовској Митровици. Црква са
истом посветом наведена је и у међама села Стрелци, јужно од Звечана. в. Г. Шкриванић, н. д.,
182-183. уп. С. Мишић, Коришћење унутрашњих вода у српским земљама средњег века,
Београд 2007, 116, 84.
65 Види радове у зборнику: Манастир Бањска и доба краља Милутина, Ниш - Косовска
Митровица - манастир Бањска 2007.
66 М. А. Пурковић, Светитељски култови, 165, 168-169. Списак са пуно грешака у: Исти,
Попис цркава, 21-22. Пренето у: Ј. Радовановић, н. д., 117-118; М. Марковић, н. д., 600, 605606.
67 М. Живојиновић, Историја Хиландара I, Београд 1998, 154-155, 222..
68 М. Динић, Дубровачки трибути, Из српске историје средњег века, Београд 2003, 728.
Симболична давања Влаха подложних једној цркви била су везана за Митровдан. в. Повеља
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војних успеха поштовање светих ратника добија на интензитету.69 Овај Немањић је
епископији у Грачаници у замену за друге поседе приложио и храм св. Димитрија са
метохом у Пологу.70 Исти владар је обновио, заправо изнова сазидао, и епископалну
цркву у Призрену, познату као Богородица Љевишка. Овде је јужна капела посвећена
овом светом ратнику.71 Па чак и у комплексу Пећке патријаршије, вероватно вољом
архиепископа Никодима, дозидана је црква св. Димитрија.72 Следи северни параклис
у гробној задужбини Стефана Дечанског. Претпоставља се да је вероватно подигнут
како би се поновио нешто раније остварен распоред храмова у Пећи, али, можда, и
као одјек победе код Велбужда. Садржи највећи број сцена из живота овог светитеља
у целокупном источном сликарству.73 Овде је сачуван најстарији ликовни приказ
Калојанове смрти од руке солунског патрона који је настао 1339-1340. г. Иначе,
циклуси посвећени чудима овог светитеља најбоље су сачувани у српским
храмовима.74
Поштовање св. Димитрија имало је дугу традицију у средњовековној Србији
и пре успостављања династије Немањића. Почев од те епохе из суседне Бугарске су
допирала учења која су овог светитеља описивала као заштитника те државе. Постоје
јаснији трагови да су из Солуна у Србију и даље стизала слична веровања, али везана
за тај град. Међутим, са простора Византије су долазили и други утицаји. Јаке су
индиције да је династија Комнина, у чије време је забележен раст култа
великомученика, имали велики углед у Србији Стефана Душана.75 Истрајности
убеђења да је основна одлика св. Димитрија заштита државе свакако је доприносило
и то што су га Палеолози сматрали породичним заштитником.76 Том чињеницом се
можда може објаснити зашто је Јован Кантакузин сматрао Митровдан 1341. г.
погодним датумом да се прогласи за цара и тако ојача своје претензије на удео у
власти. Обазривије објашњење полази од чињенице да је почетком октобра био
затечен вестима о дворском пучу и прогону његових присталица. Ипак, поново је

краља Стефана Душана о поклањању цркве Светог Николе у Врању манастиру Хиландару,
Стари српски архив 4 (2005), 73, 77 (С. Марјановић-Душанић). уп. Православная енциклопедия,
170. За овај празник су се до скора везивали рокови у приватном и породичном животу. в. Ј.
Трифуновски, Струмички крај. Народни живот и обичаји, Скопје 1973, 83, 84.
69 М. Марковић, н. д., 605.
70 М. А. Пурковић, Попис цркава, 22. Тај део повеље у: Сликарство у: Грачаница., Београд Приштина 1988, 66-67 (Б. Тодић).
71 Ј. Радовановић, н. д., 118; Г. Суботић, Из историје сликарства, 437.
72 М. А. Пурковић, Попис цркава, 22. Јаснији су мотиви његовог наследника на
архиепископском престолу. Данило II је надахнут Немањиним хиландарским храмом
Богородице Одигитрије подигао у Пећи истоимену цркву. в. В. Ј. Ђурић, Посвета Немањиних
задужбина, 18. На преспанском острву св. Ахилија које је служило као средиште бугарских
патријарха такође је постојала једна црква св. Димитрија. в. М. А. Пурковић, Светитељски
култови, 161; С. Пириватрић, Самуилова држава, 155 нап. 63.
73 М. А. Пурковић, Светитељски култови, 169; М. Марковић, н. д., 605, 606; Ј. Радовановић,
н. д., 118-125; Б. Поповић, Програм живописа у параклису св. Димитрија. Олтар, Зидно
сликарство манастира Дечана, 319-321.
74 Г. Суботић, Из историје сликарства, 437-439; Ј. Радовановић, н. д., 118. Ови прегледи не
садрже податке о фреско фрагментима из Давидовице. в. радове из нап. 59 овог рада. Такође:
Православная енциклопедия, 186-187.
75 С. Пириватрић, Улазак Стефана Душана у царство, ЗРВИ 44 (2007), 398-399.
76 М. Марковић, н. д., 589. За солунског деспота Димитрија Палеолога је између 1322 и 1340
створен илуминиран менолог. в. Православная енциклопедия, 157, 186.
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приметно да се одлучио за овај, а не неки други временски близак празник.77 Сва ова
веровања су вероватно била добро позната на српском двору. У том окружењу и са
њом повезаним срединама очекивала се заштита овог светитеља, те се стога улагало
пуно напора да му се искаже поштовање. Међутим, није било простора да овај
светититељ избије на прво место. Богородица је сматрана општом заштитницом
хришћана, св. Стефану је припадала улога заштитника династије Немањића, св.
Симеон, којем се касније придружио и св. Сава, сматран је заштитником српске
државе, а међу светим ратницима највише је био цењен св. Ђорђе. Овим се не
завршава списак светитеља различитих одлика чије покровитељство се очекивало,
мада њихови утицаји нису били међусобно супростављени, већ су се међусобно
допуњавали.78 Због тога је јасно зашто се у посебним приликама међу Немањићима
очекивала помоћ и једног угледног светитеља као што је св. Димитрије. Два
претходна става потврђује анализа фреско сликарства насталог у време Стефана
Првовенчаног, када се, како се види из претходних редова, у српској држави јављају
прва наративни извори о поштовању овог светитеља. Док у Студеници (осликана
1208-1209 г.) св. Димитрија не срећемо у скупини најистакнутијих светих ратника, у
Жичи (осликана након 1219 г.) је то случај тако да је готово поновљен горе наведенен
списак заштитника отачаства. Ове манастире повезује лично учешће владара и
српског првосвештеника у одабиру појединих тема чиме се стиче поуздан увид у
државну идеологију тог периода.79 Круг излагања се може затворити подсећањем на
добро познату чињеницу да се босански владар Твртко I на Митровдан 1377. г.
окрунио сугубим венцем и постао краљ Срба и Босне.80 Остаје нејасно да ли је у
питању случајно поклапање, уопштени одјек великог уважавања који је св.
Димитрије имао на двору Немањића, или можда свесно подсећање на нека, за нас
изгубљена, веровања која су повезивала овог светитеља са местом првог краљевског
крунисања.81

77 Р. Радић, Време Јована V Палеолога, Београд 1993, 125-126; С. Пириватрић, Улазак
Стефана Душана у царство, 384. Јован је још као велики доместик пре маја 1329. г. заједно са
мајком Теодором приложио Ватопеду серски метох св. Димитрија. в. Б. Ферјанчић,
Византијски и српски Сер у XIV столећу, Београд 1994, 36.
78 М. Благојевић, Студеница - манастир заштитника српске државе, 55, 63-65; Исти, Свети
Симеон Немања - заштитник српске државе, 58; Д. Војводић, Прилог проучавању
иконографије и култа св. Стефана у Византији и Србији, Зидно сликарство манастира Дечана,
537-564.
79 У првом средишту српске архиепископије разматране композиције су поновљене у епохи
краља Милутина. в. В. Ј. Ђурић, Свети Сава и сликарство његовог доба, 245-252; Фреске у:
Манастир Жича, Београд 1999, 35-53, посебно 41 (Б. Тодић); Православная енциклопедия, 183,
186. Св. Димитрије је осликан и на северном зиду параклиса који је први српски краљ посветио
св. Стефану. в. Г. Суботић, Манастир Жича, Београд 1984, 15-38.
80 Тај датум предложен у: М. Динић, О крунисању Твртка за краља, Глас СКА 147 (1932), 135145. Данас доминира у научној литератури иако су ово решење испрва оспоравали ауторитети
српске историографије. в. В. Ћоровић, Хисторија Босне, Бања Лука 19992, 304; Н. Радојчић,
Обред крунисања босанског краља Твртка I, Београд 1948, 25.
81 Још један пример налази се у удаљеној Грузији где су 1140 г. св. Димитрије, св. Георгије и
св. Теодор у улози патрона приказани насупрот сцене крунисања грузијског цара Димитрија I.
в. Православная енциклопедия, 185.
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Vladimir Aleksić
NOTES ON THE CULT OF ST. DEMETRIUS OF THESSALONIKI
IN THE COUNTRY OF THE NEMANJIĆ DYNASTY
Probably soon after their arrival in the Balkans, and quite certainly after the conversion
into Christianity, Serbs became familiar with the fundamentals of the cult of St. Demetrius of
Thessaloniki. Through this process, they joined other peoples who revered him as one of the
most significant military saints and martyrs. This sequencing of events was helped by the fact
Thessaloniki and the medieval Sremska Mitrovica were very close to the Serbian ethnic region,
and also by the fact that, in the age of the Comnenus dynasty, military saints became
additionally venerated.
Major changes in southeast Europe politics in late 12th and early 13th centuries made it
possible for an entire range of new beliefs related to this saint to emerge. The strongest such
belief prevailed in Bulgaria. According to it, the protector of Thessaloniki left this city after it
was taken by the Normans in 1185. He was soon to become the guardian of Bulgaria. As at this
time Serbia became fully politically independent, the belief in St. Demetrius as a protector of the
fatherland and aide in the fights was accepted in the Nemanjić state, too. However, this
phenomenon did not prevail. In that respect, some advantage was given to St. Stephen the First
Martyr as a family patron, Virgin Mary as the generally accepted patron of all Christians, St.
George as the most revered military saint, and St. Nicolas, the most widely accepted saint of all.
Still, the phenomenon can be tracked indirectly, observing the inscriptions on the temples or
chapels, endowments of members of the ruling elite or the highest Serbian clergy. Particular
attention is dedicated to the case of the lost church of St. Demetrius, in the vicinity of the capital
in Ras. Probably the most reliable lead is found in the comparative analysis of frescoes from
Studenica and Žiča, which reveal that in later paintings St. Demetrius had a more prominent
role, even as one of the closest guardians of King Stephen the First Crowned.
Images from temple decorations are accorded with the data found in the narrative
sources. In the hagiography of his father, Stephen the First Crowned created the saintly image of
his predecessor partly based on the traits often ascribed to the Thessaloniki martyr, presenting
him as the guardian of the state, the people, and the dynasty. The reevaluation of the description
of the miracle with Durres Despot Michael has led to the conclusion that Stephen the First
Crowned had before him a copy of the Hagiography of St. Mercurius, from which he used a
detail and incorporated it in his writing. Domentianus and Theodosius also left us valuable data
on the great reverence of St. Demetrius. However, they seem to have used but also changed
some earlier themes from Stephen's work. It is assessed that the basis for such an approach was
found partly in their monasticism, partly in their conscious adaptation to the needs of the state
and the church, which has been noted before, but also partly in their misunderstanding of the
messages that Stephen the First Crowned sent to his readers, as, in the changed political
circumstances, they had lost their importance.
The reverence of St. Demetrius was quite certainly generally accepted by all the strata
of the Serbian medieval state. With a caveat that today only few historical sources remain to
unveil the ways in which St. Demetrius was respected among the lower classes, a serious
obstacle to a comprehensive study of his cult, the position is favoured that the court of the
Nemanjić dynasty and secular and clerical circles close to it played an important role in the
strengthening of the cult. This way, the cult was given a position in the complex system of state
ideology. This set of beliefs was not a constant, and, based on the material available, it seems
that in the period of Stephen the First Crowned and Milutin reverence of St. Demetrius was
gaining in importance. There is also a possibility that this condition in the Nemanjić court was
presented in the coronation of Tvrtko I with a "double crown".
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ТРИ ВЕСТИ О СВЕТОЈ ГОРИ ИЗ ПРВЕ
ПОЛОВИНЕ XV ВЕКА
Апстракт: У раду се расправља о подацима које тројица путописаца
саопштавају о Светој Гори у првој половини XV века. Реч је о двојици путника, који
потичу из латинског света западне Европе, тачније речено, са Пиринејског
полуострва, изасланику кастиљске круне Руј Гонзалес Клавиху и шпанском путнику
Перу Тафуру, с једне стране, и о припаднику православног света, руском духовнику
Зосими, с друге стране. Они о Светој Гори, која није била главно одредиште њихових
путовања, пишу узгред и углавном веома језгровито, али се ради о врло занимљивим
подацима, драгоценим за мало познату историју Атона у првим деценијама XV
столећа.
Кључне речи: Света гора, путници, XV век, Руј Гонзалес Клавихо, монаси,
Зосима, манастири, Перо Тафур, путописи, Византија.
Дуга историја Атона, јединствене "републике" православног монаштва,
повест која траје више од хиљаду година,1 познавала је раздобља успона и спокоја,
1 У овој и напоменама које следе навешћемо основну литературу о Светој Гори. Види: S.
Lampros, Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos, I-II, Cambridge 1895-1900; Сава
Хиландарац, Света Гора, Београд 1898 (репринт: 1992); Д. Н. Анастасијевић, Света Гора у
прошлости и садашњости, Београд 1907; Le millénaire du Mont Athos, 963-1963, I-II,
Chevetogne 1963-1964; I. P. Mamalakis, Το Άγιον Όρος (Άθος) διά μέσου των αιώνων, Thessaloniki
1971; E. Amand de Mendieta, Mount Athos. The Garden of the Panaghia, Amsterdam 1972; М.
Живојиновић, Светогорске келије и пиргови у средњем веку, Београд 1972, 5-144; C. Cavarnos,
The Holy Mountain, Belmont Mass. 1973; Actes du Prôtaton, éd. D. Papachryssanthou, Archives de
l’Athos VII, Paris 1975, 3-164; N. Oikonomidès, Monastères et moines lors de la conquête ottomane,
Südost-Forschungen 35 (1976) 1-10; S. N. Pelekanides etc., The Treasures of Mount Athos.
Illuminated Manuscripts, I-II-III, Athens 1973-1979; Д. Богдановић - В. Ј. Ђурић - Д. Медаковић,
Хиландар, Београд 1978 (репринт: 1997); В. Ћоровић, Света Гора и Хиландар до XVI века,
Београд 1985; J. Meyendorff, Mount Athos in the Fourteenth century: Spiritual and Intellectual
Legacy, Dumbarton Oaks Papers 42 (1988) 157-165; The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A. P.
Kazhdan, I, New York - Oxford 1991, 224-227 (A.-M. Talbot - A. P. Kazhdan - A. Cutler) /у даљем
тексту: ODB/; П. Христу, Света Гора Атонска: историја, начин живота, блага, прев. В.
Јанковић, Београд 1994, 15-234 (у даљем тексту: Христу, Света Гора); Казивања о Светој
Гори, Београд 1995, 11-249.; Mount Athos and Byzantine Monasticism, Papers from the Twentyeighth Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, March 1994 (Society for the Promotion
of Byzantine Studies, Publications 4), ed. A. Bryer - M. Cunningham, Aldershot 1996, 3-272; Друга
казивања о Светој Гори, Београд 1997, 19-248; А. Ангелопулос, Монашка заједница Свете
Горе. Историја, типик, живот, црквена историја, прев. М. Саиловић, Манастир Хиландар
1997, 9 сл.; М. Живојиновић, Историја Хиландара, I, (Од оснивања манастира 1198. до 1335.
године), Београд 1998, 33 сл.; Lexikon des Mittelalters, I, Stuttgart 1999, 1168-1169 (A. A. Fourlas
- K. Wessel - J. M. Plotzek); Осам векова Хиландара: историја, духовни живот, књижевност,
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"када божаствене цркве и Света Гора, рају подобне, цветаху као неки врт код извора
увек напајан",2 али и бурне и мучне периоде. За атонске подвижнике су посебно
узбудљиве и претећи неизвесне биле завршне деценије XIV и прва десетлећа XV
века. Велики преокрет уследио је већ после битке на Марици, која се одиграла у
септембру 1371. године. После раздобља српске власти (1345-1371),3 Света Гора је,
захваљујући акцији деспота Манојла Палеолога, у јесен 1371. године, поново
укључена у византијске земље. Међутим, напади турских гусара обележили су
почетак обновљене византијске власти.4 Доба неспокоја и стрепњи достигло је
врхунац осамдесетих година XIV века, када су Османлије, 1383. или 1387. године,
покориле Свету Гору.5 Битка код Ангоре, у јулу 1402, изнова је променила положај
Атона, који је уговором из 1403. године враћен Византији. И, напослетку, 1423.
године светогорски монаси су поново признали власт Османлија, која је, овог пута,
окончана тек после безмало пет столећа - 1912. године.6
У првим деценијама XV века о Светој Гори су сажето и готово узгред, али на
веома живописан начин, писала тројица занимљивих путника, двојица из латинског
света западне Европе и један из православне Русије. Њихове језгровите белешке јесу
драгоцена сведочанства за историју Атона у првој половини XV столећа.
Руј Гонзалес Клавихо
Шпански емисар Руј Гонзалес Клавихо био је високи функционер на двору
Хенрија III, краља Кастиље (1390-1406). О његовом животу се веома мало зна: није
позната година Клавиховог рођења, али се зна да је преминуо 2. априла 1412.
године.7 Као изасланик кастиљске круне, путовао је у Самарканд на двор монголског
владара Тимура (1369-1405), и то путовање је веома подробно описао.8 Његов спис је
преведен на енглески,9 руски10 и француски језик.11
уметност и архитектура, Међународни научни скуп, октобар 1998, уредник В. Кораћ,
Београд 2000, 5-713; Трећа казивања о Светој Гори, Београд 2000, 15-322; А. Фотић, Света
Гора и Хиландар у Османском царству (XV-XVII век), Београд 2000, 11 сл.; Енциклопедија
православља, књ. 3 (П-Ш), Београд 2002, 1684-1686 (Р. В. Поповић) /у даљем тексту: ЕП/;
Православна энциклопедия, том IV (Афанасий - бессмертие), Москва 2002, 103-181 (М. С.
Желтов - Г. Статис - К. А. Максимович - Е. В. Романенко - Игум. Петр (Пиголь) - Д. Б. Кочетов
- И. З. Якимчук - В. С. Мухин - А. А. Турилов) /у даљем тексту: Православна энциклопедия/; Д.
Папахрисанту, Атонско монаштво. Почеци и организација, прев. С. Јакшић, Београд 2003, 1309 (у даљем тексту: Папахрисанту, Атонско монаштво); Четврта казивања о Светој Гори,
Београд 2005, 17-459; Пета казивања о Светој Гори, Београд 2007, 17-349.
2 Ђ. Трифуновић, Писац и преводилац инок Исаија, Крушевац 1980, 159.
3 Д. Кораћ, Света Гора под српском влашћу (1345-1371), Зборник радова Византолошког
института 31 (1992) 15-192.
4 Г. Острогорски, Света Гора после Маричке битке, Зборник Филозофског факултета 10-1
(1970) 277-282.
5 А. Фотић, Прилагођавање и опстанак: Хиландар у Османском царству (XV-XVII век),
Манастир Хиландар, Београд 1998, 91.
6 Исто.
7 ODB, I, 469 (A. P. Kazhdan); LM, I, 2136 (U. Lindgren).
8 Embajada a Tamorlán. Estudio y edición de un manuscrito del siglo XV, ed. F. López Estrada,
Madrid 1943.
9 Narrative of the Embassy of Ruy Gonzales de Clavijo, ed. C. Markham, London 1859 (reprint: New
York 1970)
10 Рюи Гонзалес де Клавихо, Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд в 1403-1406
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Руј Гонзалес Клавихо је на далек пут кренуо из Севиље 22. маја 1403, а
вратио се у Кастиљу 24. марта 1406, што значи да је његова мисија на Истоку трајала
безмало три године. Када је реч о Византијском царству, изасланик Хенрија III је
описао неколико острва у Егејском мору - Родос, Хиос и Лезбос. Поменуо је и Свету
гору, а дуго је боравио у Цариграду и Пери.12
Пишући о доласку у Византију, Руј Гонзалес Клавихо наводи како су
допутовали до острва Тенедос, али су због супротног ветра услови за пловидбу били
неповољни, па су неколико дана морали да чекају. Смештен надомак уласка у
Хелеспонт (Дарданели), мореуз који раздваја копно Тракије од тла Мале Азије и
спаја Егејско и Мраморно море, Тенедос је имао изванредан стратешки и трговачки
значај. Шпански путник помиње како се ту појавио и један трговачки брод, који је
долазио из Галипоља, "турског поседа на грчкој земљи", и који је превозио жито на
Хиос. Морнари са овог брода, због лошег времена приморани да се на острву
укотвљени задрже чак тринаест дана, донели су вест да је у Галипољу беснела куга
која је однела много живота.13 У продужетку, Руј Гонзалес Клавихо наводи како се са
острва Тенедоса, с његове леве стране, види висока планина - која се налази на грчкој
земљи - названа Монтесто (Света Гора).14 Овде је посреди нетачан податак, будући
да се са Тенедоса, због велике удаљености, тешко може видети атонско полуострво.15
Међутим, вест да је Монтесто на грчкој земљи допушта могућност да се закључи да
су га у то време, после битке код Ангоре, Византинци већ били повратили, што није
остало непознато емисару кастиљске круне.
У наставку, Руј Гонзалес Клавихо бележи да је на Светој гори манастир
грчких монаха, који воде побожан живот. Тамо није дозвољен приступ ни женама, ни
псима, ни мачкама, ни другим домаћим животињама, које дају потомство.16 Заиста,
према прописима које је увео Атанасије Атонски, утемељивач монашког живота на
Атону, у типику, својеврсном манастирском уставу, забрањено је женама да ступе на
тло Свете горе, као што је било и забрањено држање женки домаћих животиња.17 У
даљем тексту шпански емисар наглашава да монаси на Светој гори не једу месо.18
Манастирски типици су углавном забрањивали употребу меса у исхрани, неки чак
врло изричито, и то је била једна од разлика која је одвајала монахе од обичних људи,
гг., изд. И. Срезневский, Санктпетербург 1881 (= Variorum Reprints, The Spanish Embassy to
Samarkand 1403-1406, London 1971), 1-388; Руи Гонсалес де Клавихо, Дневник путешествия в
Самарканд ко двору Тимура (1403-1406), Перевод со староиспанского, перевод, предисловие и
комментарий И. С. Мироковой, Москва 1990, 14 сл. (у даљем тексту: Клавихо, Дневник
путешествия)
11 La route de Samnarkand au temps de Tamerlan. Relation du voyage de l’ambassade de Castille à
la cour de Timour Beg par Ruy Gonzáles de Clavijo 1403-1406, trad. et comm. L. Kehren, Paris
1990, 25 sq.
12 J. P. A. Van der Vin, Travellers to Greece and Constantinople. Ancient Monuments and Old
Traditions in Medieval Travellers’ Tales, II, Istanbul - Leiden 1980, 623 sq. / у даљем тексту: Van
der Vin, Travellers/; A. Bravo García, La Constantinopla que vieron R. González de Clavijo y P.
Tafur, Erytheia 3 (1983) 39-47.
13 Клавихо, Дневник путешествия, 30.
14 Исто, 30-31.
15 Исто, 168, н. 114.
16 Исто, 31.
17 Х. Папастатис, Савремени правни статус Свете Горе, Зборник радова Византолошког
института 41 (2004) 533.
18 Клавихо, Дневник путешествия, 31.
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односно световњака.19
Шпански путник бележи да тај манастир доноси велики приход.20 Упадљиво
је да, говорећи о манастиру, Руј Гонзалес Клавихо доследно користи једнину, а тек у
даљем тексту поменуће и нека друга монашка братства. Он наглашава како се прича
да од подножја планине до њеног врха, где се дотични манастир налази, има два дана
пута.21 Наравно, овако може да пише једино неко ко није посетио Свету Гору, али је
чињеница да се на самом југу полуострва уздижу стрмине са врхом планине Атос,
чија је надморска висина 2033 метра.22 Међутим, на њеном врху се не налази ниједан
манастир.
У продужетку, Руј Гонзалес Клавихо наглашава како се, осим тог манастира,
на Светој Гори налази још педесет или шездесет манастира.23 На Атону је до почетка
XI века било безмало педесет манастира,24 док у данашње време има двадесет
највећих монашких обитељи са статусом манастира,25 али постоје и заједнице
калуђера које немају ранг манастира, него ранг скита. Монаси ових манастира,
наставља своје казивање шпански путник, носе црну одећу од кострети, не једу месо,
уље, рибе у којима има крви, не пију вина.26 Као што је већ речено, монаси нису јели
месо, али им је било дозвољено да једу рибу и да пију вино.27
На самом крају овог језгровитог текста о Светој Гори, Руј Гонзалес Клавихо
својим читаоцима саопштава да су му о Светој Гори приповедали неки Грци, који су
са њим били на броду, а који су раније боравили на Атону.28 Отуда је у овом случају
реч о типичној препричаној приповести, која није ослоњена на лични доживљај, те
стога, осим неких тачних података, доноси и понешто "извитоперено", такорећи на
нивоу анегдотског.
Зосима
Зосима је био ђакон чувеног сергијевског манастира, Свете Тројице, који је у
времену од 1419. до 1422. године предузео једно велико путовање, када је обишао
Цариград, Свету Гору и Палестину.29 Циљ његовог путешествија није био везан за
неке државне задатке, већ је био подстакнут личним побудама, горљивим настојањем
доброг православца да посети знаменита места хришћанства и да их потом опише у
традицијама руске ходочасничке литературе.30 Зосима је кренуо из престоног града
19 Byzantine Monastic Foundation Documents. A Complete Тranslation of the Surviving Founders’
Typika and Testaments, Vol. 5, ed. J. Thomas and A. Constantinides Hero, with assistance of G.
Constable, Washington, D.C., 2000, 1696 (у даљем тексту: BMFD)
20 Клавихо, Дневник путешествия, 31.
21 Исто.
22 Љ. Максимовић, Духовни живот на Атосу, Манастир Хиландар, Београд 1998, 17.
23 Клавихо, Дневник путешествия, 31.
24 Папахрисанту, Атонско монаштво, 166-179.
25 Љ. Максимовић, Светогорска управа кроз векове, Казивања о Светој Гори, Београд 1995,
41.
26 Клавихо, Дневник путешествия, 31.
27 BMFD, Vol. V, 1696.
28 Клавихо, Дневник путешествия, 31.
29 ODB, III, 2231 (S. Franklin); LM, IX, 677 (F. B. Poljakov)
30 Хожение инока Зосимы, 1419-1422. гг., под редакцией Х. М. Лопарева, Православний
Палестинский Сборник 24 (1889) 11 сл.; B. de Khitrowo, Itinéraires russes en orient, Genève
1889, 199-221 (француски превод); Н. И. Прокофьев, Хождение Зосимы в Царьград, Афон и
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Москве и најпре се запутио према Кијеву, за који каже да је био "мајка и глава свих
руских градова."31 Руски духовник је путовао без журбе, заустављајући се и дуго
боравећи у појединим местима. Тако се, на пример, у Кијеву задржао пола године, у
Цариграду десет недеља, у Никозији пола месеца, а у Палестини од раног пролећа до
јесени.32
Занимљиво је напоменути да Зосими није био први пут да посети
византијску престоницу. Године 1414. био је члан руске делегације великог
московског кнеза, Василија I Димитријевича (1389-1425), која је доводила Ану
Васиљевну, унуку славног Димитрија Донског (1359-1389), за младог Јована
Палеолога, сина Манојла II (1391-1425), будућег византијског цара, Јована VIII
Палеолога (1425-1448).33 Тај податак сам по себи говори да је Зосима био повезан са
највишим феудалним круговима руске државе. За разлику од већине дугих аутора,
који својој личности посвећују врло мало пажње, он прилично подробно казује о себи
и својим доживљајима.
После боравка у Цариграду, руски духовник Зосима кренуо је према западу.
Пловио је Мраморним морем и минуо острво Мармару, са кога се у византијску
престоницу доноси мермер и облажу цркве и палате.34 Одатле је ишао шездесет миља
и минуо град Галипољ, где је била турска постаја, и одатле је прешао још шездесет
миља. На том месту био је излаз на велико Понетско море, које још зову и Бело, и ту,
на самом улазу, налазио се град Троја.35 Овде се, наравно, ради о Егејском мору.
После излаза на велико море, надесно се ишло према Светој Гори атонској,
ка Солуну, према Амерејској земљи и Риму,36 а налево - према Јерусалиму.37 Зосима
је од мореуза прошао десет миља, минуо острво Зигру, и прешавши три стотине
миља стигао до острва Лимевр (Имброс). Потом је пловио сто миља и, мимоишавши
острво Лимнос, наставио даље, па се после шездесет миља пловидбе искрцао на
Светој Гори.38 На Атону се поклонио свим тамошњим манастирима и црквама.39

Палестину, Вопросы русской литературы. Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина, т. 455,
Москва 1971, 12-42; Книга хожений. Записки русских путешественников вв., изд. Н. И.
Прокофьев, Москва 1984, 120-136 (староруски текст), 298-315 (руски превод) /= у даљем
тексту: Прокофьев, Книга хожений /; G. P. Majeska, Russian Travelers to Constantinople in the
Fourteenth and Fifteenth Centuries (Dumbarton Oaks Studies XIX), Washington 1984, 176-195
(староруски текст и енглески превод, али само оног дела путописа који се односи на
Цариград).
31 Прокофьев, Книга хожений, 120. Реч је о уобичајеној синтагми која се везује за Кијев.
32 K. -D. Seemann, Die altrussiche Wallfahrtsliteratur, München 1976, 250-260; Словарь
книжников и книжности Древней Руси, II-1, Ленинград 1988, 363 сл.
33 И. П. Медведев, Внучка Дмитрия Донского на византийском престоле?, Труды Отдела
древнерусской литературы 30 (1976) 255-262; И. Ђурић, Сумрак Византије. Време Јована VIII
Палеолога (1392-1448), Београд 20073, 147-149, 178, 185, 193.
34 Прокофьев, Книга хожений, 125.
35 Исто.
36 Исто. Амерејска земља је, у ствари, Мореја, како се у позном средњем веку називало
полуострво Пелопонез.
37 Прокофьев, Книга хожений, 125.
38 Исто, 125-126. Уколико се погледа географска карта Егејског мора и тамошњих острва,
види се да дужина деоница које наводи Зосима није прецизна. Остаје загонетно и острво Зигра,
које помиње руски ходочасник.
39 Прокофьев, Книга хожений, 126.
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У наставку, монах Зосима набраја светогорске манастире, које је видео, и
каже да их има двадесет два на броју.40 Неке од назива манастира доноси у
унеколико извитопереном језичком облику. На првом месту, бележи руски духовник,
налази се Лавра (Велика Лавра Светог Атанасија),41 затим Ватопед,42 трећи је
Хилондар (Хиландар),43 четврти је руски манастир свети Пантелејмон,44 пети Пандократор (Пантократор),45 шести - Свимен (Есфигмен),46 седми - Иверски
манастир (Ивирон),47 осми - Зограф,48 девети - Дохијар,49 десети - Сенох
(Ксенофонт),50 једанаести - Алуп (Алопа),51 дванаести - Калакал (Каракал),52
тринаести - Култумус (Кутлумуш),53 четрнаести - Протатиј (Протат),54 петнаести -

40 Исто, 126.
41 Исто. Реч је о манастиру који је 963. године утемељио Атанасије Атонски, оснивач
монашког живота на Светој Гори. Уп. Христу, Света Гора, 107-121; ODB, II, 1190-1191 (A.-M.
Talbot - A. Kazhdan)
42 Прокофьев, Книга хожений, 126. Манастир Ватопед су око 985. године основали Атанасије,
Никола и Антзоније, тројица архоната из Једрена. Уп. Христу, Света Гора, 64-75; ODB, III,
2155-2156 (A. Kazhdan - A.-M. Talbot - A. Cutler)
43 Прокофьев, Книга хожений, 126. Српски манастир Хиландар основали су Сава Немањић и
Стефан Немања 1198. године. Уп. Христу, Света Гора, 84-96; ODB, II, 931-932 (A.-M. Talbot A. Cutler); М. Живојиновић, Оснивање манастира Хиландара, Манастир Хиландар, Београд
1998, 29-34. На овом месту упућујемо и на драгоцену библиографију о светогорском
манастиру Хиландару: Б. Миљковић, Библиографија, Манастир Хиландар, Београд 1998, 361376; Б. Мелцер, Манастир Хиландар. Библиографија, Београд 2003, 9-283.
44 Прокофьев, Книга хожений, 126. Реч је о руском манастиру Светог Панталејмона, који се
још назива и Русик, а чији се почеци везују за XI век. Уп. Христу, Света Гора, 157-163; ODB,
III, 1573-1574 (A.-M. Talbot - A. Cutler)
45 Прокофьев, Книга хожений, 126. Манастир Пантократор су основала браћа Алексије и
Јован Палеолози почетком друге половине XIV столећа. Уп. Христу, Света Гора, 56-63; ODB,
III, 1575-1576 (A.-M. Talbot - A. Cutler)
46 Прокофьев, Книга хожений, 126. Манастир Есфигмен се први пут помиње 998. године. Уп.
Христу, Света Гора, 76-83; ODB, II, 729 (A.-M. Talbot - A. Cutler)
47 Прокофьев, Книга хожений, 126. Ивирон, некада грузински, а данас грчки манастир,
основан је у последњој четвртини X века. Уп. Христу, Света Гора, 40-48; ODB, II, 1025-1026
(A.-M. Talbot - A. Cutler)
48 Прокофьев, Книга хожений, 126. О почецима бугарског манастира Зографа сачувано је
много легендарног, али је извесно да је утемељен до XI столећа. Уп. Христу, Света Гора, 182190; ODB, III, 2228-2229 (A. Kazhdan - A.-M. Talbot)
49 Прокофьев, Книга хожений, 126. Атонски манастир Дохијар основан је пре 1013. године.
Уп. Христу, Света Гора, 172-178; ODB, I, 642-643 (A.-M. Talbot - A. Cutler)
50 Прокофьев, Книга хожений, 126. Атонски манастир Ксенофонт основан је пре краја X
столећа. Уп. Христу, Света Гора, 164-171; ODB, III, 2209 (A.-M. Talbot - A. Cutler)
51 Прокофьев, Книга хожений, 126. Манастир Алуп (Алопа) је, у ствари, Алипијски манастир,
који се налазио на простору данашњег Кутлумуша. Овај манастир је управо у време Зосимине
посете бројао последње године свог постојања, и убрзо је припојен Кутлумушу. Уп. Христу,
Света Гора, 36; Православна энциклопедия, том II, 24.
52 Прокофьев, Книга хожений, 126. Почеци манастира Каракала сежу у прве године XI века.
Уп. Христу, Света Гора, 103-106.
53 Прокофьев, Книга хожений, 126. У сачуваним изворима манастир Кутлумуш се први пут
наводи у XI веку. Уп. Христу, Света Гора, 35-39; ODB, II, 1158 (A.-M. Talbot)
54 Прокофьев, Книга хожений, 126. Протат заправо није манастир, него "централна
администрација" Свете Горе, која се налази у Кареји, својеврсној престоници монашког
полуострва. Уп. Христу, Света Гора, 21-28; ODB, III, 1742 (A.-M. Talbot - A. Cutler)
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Ксеропотам (Ксиропотам),55 шеснаести - Филотеј,56 седамнаести - Василефпирги
(Василијев пирг),57 - осамнаести Павлова пустиња (Свети Павле),58 где монаси
упражњавају општежиће,59 деветнаести - Деонисјев манастир (Дионисијат),60
двадесети - Григорјев манастир (Григоријат),61 двадесет први - Симон Петране
(Симонопетра)62 и двадесет - други Кастамонит.63
На самом крају, Зосима бележи да су с благословом свих светогорских отаца
кренули по суву у Солун.64
Перо Тафур
Шпански путник Перо Тафур рођен је у Кордоби око 1410, а упокојио се око
1484. године.65 Он је крајем 1435. или почетком 1436. предузео једно дуго путовање,
које је трајало до марта или априла 1439, што значи да је на путу провео нешто више
од три године.66 Том приликом је посетио Италију, Палестину и нека острва у
Егејском мору - Родос, Хиос и Тенедос.67 У два маха је боравио у Цариграду, најпре у
новембру 1437, а затим и почетком 1438. године, а није мимоишао ни Једрене,
Трапезунт и град Кафу на Криму.68 У византијској престоници га је примио василевс
Јован VIII Палеолог, а град му је показао будући цар Константин XI Драгаш
55 Прокофьев, Книга хожений, 126. Манастир Ксиропотам је један од најстаријих на Светој
Гори и његови почеци сежу у почетак друге половине X века. Уп. Христу, Света Гора, 150156; ODB, III, 2209-2210 (A.-M. Talbot - A. Cutler)
56 Прокофьев, Книга хожений, 126. Премда се манастир Филотеј први пут у изворима
изричито помиње 1015. године, сва је прилика да је постојао и у завршним деценијама X века.
Уп. Христу, Света Гора, 97-102; ODB, III, 1663 (A.-M. Talbot)
57 Прокофьев, Книга хожений, 126. Реч је заправо о цркви "Светог Василија" на мору, која
припада манастиру Хиландару. Уп. С. Баришић, Црква Светог Василија на Мору, Манастир
Хиландар, Београд 1998, 197-204.
58 Прокофьев, Книга хожений, 126. Поуздани докази о постојању манастира Светог Павла
везани су за крај X века. Уп. Христу, Света Гора, 127-132; Г. Суботић, Обнова манастира
Светог Павла у XIV веку, Зборник радова Византолошког института 22 (1983) 207-258.
59 Прокофьев, Книга хожений, 126. Општежиће (киновија) је начин монашког живота, који је
утемељио Пахомије Велики у IV веку, а који предвиђа да калуђери живе у заједници.
Супротан начин монашког живота је идиоритмија. Уп. ODB, II, 1136 (A.-M. Talbot); ЕП, II,
1373 (Г. Д. Маџаревић)
60 Прокофьев, Книга хожений, 126. Манастир Дионисијат је основан у XIV столећу. Уп.
Христу, Света Гора, 133-139; ODB, I, 630-631 (A.-M. Talbot - A. Cutler)
61 Прокофьев, Книга хожений, 126. Манастир Григоријат основан је крајем прве половине
XIV века. Уп. Христу, Света Гора, 140-144.
62 Прокофьев, Книга хожений, 126. Манастир Симонопетра утемељен је у XIV столећу. Уп.
Христу, Света Гора, 145-149.
63 Прокофьев, Книга хожений, 126. Манастир Кастамонит основан је средином XI века. Уп.
Христу, Света Гора, 179-181; ODB, II, 1110 (A.-M. Talbot - A. Cutler)
64 Прокофьев, Книга хожений, 126.
65 ODB, III, 2005 (A. Kazhdan); LM, VIII, 422 (W. Mettmann)
66 J. Vives, Andanças e viajes de un hidalgo español, Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte
Spaniens, VII, Münster 1938, 127-206; Van der Vin, Travellers, I, 52-63, II, 690 sq.
67 Andanças e viajes de un hidalgo español, ed. F. López Estrada, Barcelona 1982; M. Letts, Travels
and Adventures (1435-1439), New York - London 1926 (енглески превод)
68 A. Vasiliev, Pero Tafur. A Spanish Traveler of the Fifteenth Century and his Visit to
Constantinople, Trebizond, and Italy, Byzantion 7 (1932) 75-122 (у даљем тексту: Vasiliev, Pero
Tafur)
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Палеолог (1449-1453).
Неуморни путник доноси и кратак текст о Светој Гори. Он бележи како се у
мору налази веома висока стена, коју називају Монте Санто, којој је Турчин, отац
садашњег (турског владара) желео да направи штету.69 Тадашњи владар Османлија
био је Мурат II (1421-1451), а његов отац и претходник био је Мехмед I (1413-1421).70
Међутим, његову војску је задесила куга и он је био приморан да изда наређење
према којем је целокупна штета требало да буде надокнађена тако што ће султанове
војнике снабдевати они који тамо живе.71
У наставку, Перо Тафур доноси податке о томе како је уређена Света Гора.
Он наглашава да тамо постоји један манастир у подножју планине, други на пола
пута до врха, а трећи на самом врху стене.72 Наравно, ово је свакако врло
поједностављен опис Атона, заснован на туђој приповести, а не на властитом
искуству.
У наставку, путник из далеке Шпаније објашњава ко може постати монах на
Светој Гори. Он каже да тамо не примају никог ко по рођењу није племенитог
порекла, или ко носи оружје, или оног ко је стар, немоћан или осакаћен.73 Оне који
долазе на ово место примају и прихватају у првом манастиру,74 што значи оном који
се налази у подножју планине, а то се може протумачити као некаквом првом
степеницом "монашког подвига". Монаси пажљиво мотре како придошлице
обитавају и, уколико живе како доликује, одабирањем их шаљу у средњи манастир,
то јест онај који се налази на средини планине.75 И овде важе иста правила и, ако се
покаже да су тога достојни, монахе опет шаљу у трећи и последњи манастир, онај
који је смештен на врху планине.76 Условно речено, ово је нека врста упрошћене и
крајње сведене, тростепене монашке номенклатуре, о којој је писао Јован
Лествичник.77
У наставку, Перо Тафур наглашава како иде реч о томе да они монаси који
живе у трећем манастиру имају велики углед због подвижништва, и да је ово место
веома важно за ходочаснике који доносе пуно прилога.78 Међутим, онима који
посећују ово место, односно Свету Гору, калуђери показују само први манастир. Сви
који тамо, дакле, на Светој Гори, пребивају, монаси су реда Светог Василија.79 И у
завршној реченици, којом окончава свој кратак извештај о Светој Гори, Перо Тафур
истиче да монаси не само да не једу месо, него ни рибу која има крв.80 Ова
необичност у јеловнику, ово уздржавање од меса, ова, дакле, вегетаријанска
занимљивост, очигледно је остављала нарочит утисак на оновремене путнике, а, чини
се, посебно на оне који су долазили из латинског света западне Европе.
69 Vasiliev, Pero Tafur, 118.
70 Х. Иналџик, Османско царство. Класично доба 1300-1600, Београд 1974, 26-33; C. Imber,
The Ottoman Empire, 1300-1481, Istanbul 1990, 75-90, 91-116; Историја Османског царста,
прир. Р. Мантран, прев. Е. Миљковић-Бојанић, Београд 2002, 69-92.
71 Vasiliev, Pero Tafur, 118.
72 Ibid.
73 Ibid.
74 Ibid.
75 Ibid.
76 Vasiliev, Pero Tafur, 118.
77 Д. Богдановић, Јован Лествичник у византијској и старој српској књижевности, Београд
1968, 7-201; ЕП, II, 894-895 (А. Т. Ракита)
78 Vasiliev, Pero Tafur, 118.
79 Ibid.
80 Ibid.
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****
Када је реч o утисцима и подацима које тројица путника из прве половине
XV века саопштавају о Светој Гори, у најмању руку преовладавају два запажања.
Прво се тиче чињенице да двојица од њих - обојица из латинског света западне
Европе - нису посетили полуострво на којем живе православни монаси. Они, дакле,
не пишу на основу аутопсије већ преносе оно што су чули од других. Притом, Руј
Гонзалес Клавихо доноси податке који су готово "анегдотског" карактера и који се
односе на неке необичне појединости из живота светогорских монаха. Реч је о
подацима који могу изгледати нарочити неупућеним дошљацима из једног другог
света. Насупрот њему, Перо Тафур доноси једну шематизовану и артифицијелну
"троспратну" слику монашког обитавања на Атону, према којој постоје три степена у
монашким врлинама, а њима одговарају три манастира на Светој Гори, смештени први у подножју планине, други на њеној средини, а трећи на самом врху. Насупрот
двојици посетилаца из Шпаније и њиховим утисцима, стоји руски духовник Зосима,
на неки начин прототип побожно усредсређеног калуђера, који долази из
православне Русије и који је Свету Гору заиста и посетио. Осим ходочасничког
поклањања светињама, он наводи маршруту којом је путовао и, што је важније,
поименце по редоследу набраја двадесет два светогорска манастира,81 тако да су
његови подаци конкретнији и важнији за историју Свете Горе у првој половини XV
столећа од оних које доносе Руј Гонзалес Клавихо и Перо Тафур.

81 Овај рад је настао на пројекту бр. 147022 под насловом "Последње столеће Византије и
Србије", који финансира Министарство науке републике Србије.
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Radivoj Radic
THREE PIECES OF NEWS ABOUT MOUNT ATHOS
FROM THE FIRST HALF OF 15TH CENTURY
Three travelers, two coming from the Latin world of Western Europe, more
precisely from the Iberian Peninsula, the emissary of the Crown of Castile, Ruy González
de Clavijo, and the Spanish traveler Pero Tafur, and one representative of the Christian
Orthodox world, the Russian clergyman Zosima, carry information about the Mount Athos
in the first half of the 15th century. They provide very circumstantial and basic information
about the unique republic of the Orthodox monks, which was not the primary destination of
their travels, but they do provide very interesting data, valuable for the little-known history
of the Holy Mountain in the first decades of the 15th century. Out of the impressions and
information that the three travelers provide, there are at least two main observations. The
first one relates to the fact that the two of them - both belonging to the Latin world of
Western Europe - did not in fact visit the peninsula inhabited by the Orthodox monks.
They, thus, do not write from personal experience but rather pass along the information
they had heard from the others. Besides, Ruy Gonzáles de Clavijo provides data that is
almost "anecdotal" in character, and which refer to some unusual peculiarities from the
lives of the monks on Mount Athos. They are the kind of data that might seem exceptional
to the uninformed newcomers from another world. In contrast to him, Pero Tafur provides
a schematized and artificial "three-layered" image of the monastic life on the Holy
Mountain, according to which there were three degrees in the monastic virtues, which
correspond to the three monasteries on Mount Athos, located, the first at the foot of the
mountain, the second in the middle of it, and the third at the very top. Contrary to the two
visitors from Spain and their impressions, there was the Russian clergyman Zosima, in a
way an epitome of the god-loving monk who was coming from the Christian Orthodox
Russia and who actually did visit Mount Athos. In addition to the description of his
pilgrimage to the holy relics, he stated the route he used and, more importantly, he listed the
names of the total of twenty two monasteries on Mount Athos, which makes his data more
concrete and important for the history of Mount Athos in the first half of the 15th century
than those provided by Ruy Gonzáles de Clavijo and Pero Tafur.
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ПАРОХИЈСКО СВЕШТЕНСТВО У БРАНИЧЕВУ
У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XV ВЕКА
Апстракт: У раду се, на основу података османских пописа Браничевске
области из 1467. и 1476. године, разматра правни и друштвени положај парохијских
свештеника, који су припадали различитим категоријама становништва (раја,
Власи, војнуци, чак и спахије), затим промене у броју свештеника у односу на број
верника, као и породична структура свештеничких породица.
Кључне речи: Браничево, Србија, XV век, Православна црква, свештенство,
попови.
Парадоксална је чињеница да "иако је последњих пет деценија
средњовековне српске државе сразмерно богатије изворима него претходна
раздобља, о историји Цркве зна се сразмерно мање".1 То нарочито важи за крајеве уз
Саву и Дунав, па се о архијерејима, границама епархија, времену оснивања појединих
манастира и цркава, њиховом духовном животу и делатности, поседима, као и о
парохијском свештенству и мрежи парохија, може стећи само врло ограничена слика.
Због оскудности домаћих писаних извора, велики значај добијају подаци првих
османских дефтера, јер османски документи, настали у другој половини XV века,
осликавају стање у две историјске епохе и два различита друштвена уређења, те се
могу у великој мери искористити за расветљавање одређених питања из друштвене
историје српског народа у последњим деценијама постојања независне државе.
Имајући све наведено у виду, определили смо се да на примеру области Браничева,
анализом детаљних пописа из 1467. и 1476. године,2 покушамо да прикажемо
положај парохијског свештенства у Србији у овом преломном периоду.
*
Парохијско свештенство у средњовековној Србији није представљало
јединствен друштвени слој, будући да су свештеници потицали како из редова ситне
властеле, односно властеличића, тако и из зависних слојева, меропаха и сокалника.
1 С. Ћирковић, Православна црква у српској држави, Работници, војници, духовници, друштва
средњовековног Балкана, Београд 1997, 212.
2 Браничево је 1467. године пописано самостално, као вилајет Браничево: М. Stojaković,
Braničevski tefter, Beograd 1987; деценију касније, ова област је пописана у оквиру
Смедеревског санџака: Istanbul, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi (= ВВА), Tapu tahrir defteri (= TTD), 16 (1476).
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Већ у време краља Стефана Дечанског (1321-1331) долази до затварања ове
друштвене групе, па се законским одредбама забрањује прелазак меропаха у
парохијско свештенство, које од тада попуњавају само поповски синови. Свештеника
је, међутим, могао да наследи само један син, док су остали, иако су "књигу изучили",
постајали меропси. Разлике у друштвеном пореклу условљавале су и економски
положај попова: они који су имали своје баштинске поседе, некада и читава села,
издржавали су се од својих имања, били су слободни и господар властелинства на
коме се налазила њихова парохијска црква није их могао отерати. Са друге стране,
свештеници без баштине добијали су за своју службу од властелина "три њиве
законите", ослобођене дажбина, а могли су да напусте свог господара само уколико
им не би обезбедио ово издржавање. Како то често није било довољно да се прехрани
велика породица, попови без баштине узимали су додатну земљу за обраду, за коју су
"работали по закону", тј. сносили су обавезе као и остало зависно становништво.3
Судећи према одредбама које су важиле на манастирским поседима у XIV веку
(Бањска, Грачаница, Дечани, Свети Арханђели), свештеници су ипак имали одређене
обавезе према господару властелинства (копање винограда, жетва, припрема хмеља
за пиво), али су већине осталих работа и дажбина били ослобођени.4
У складу са црквеним канонима, свештеник је поред духовних, имао и
материјалне обавезе према надређеном епископу. За разлику од Византије, где се
плаћала јединствена дажбина епископу - каноникон, у Србији су ове обавезе биле
подељене на више делова. Свештеник је био дужан да три пута годишње - на Божић,
Васкрс и Покладе, долази свом архијереју, плаћајући му врховину као знак
подложности, а такође је морао да за епископа од својих парохијана скупља бир,
црквени доходак у натури или новцу, који је износио лукно жита (10.25 kg) или два
динара од сваког брачног пара.5 Владари су често својим задужбинама уступали
дажбине које су иначе припадале епископима, укључујући и бир са одређених
територија, било делом, било у целини. Ову праксу наставио је и кнез Лазар, који је
одредио да манастир Раваница дели "бир браничевски и кучевски на поле с
митрополитом", док је бир са простора Дубравнице, до Ражња и Сталаћа, припадао у
целини Раваници.6
*
Положај Српске православне цркве и њеног свештенства, након пада
српских земаља под османску власт, још увек није довољно расветљен услед
недостатка релевантне грађе, како српске, тако и турске провенијенције. Тврдња,
3 Законик цара Стефана Душана 1349. и 1354, ed. Н. Радојчић, Београд 1960, 48, 55, чл. 31, 65.
4 Изворе и литературу о парохијском свештенству видети у: Лексикон српског средњег века,
ed. С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1999, s. v. Парохије, 494-496 (Р. Милошевић, С.
Ћирковић), Поп, 553-554 (Р. Поповић, Д. Динић-Кнежевић, Р. Михаљчић), Свештенство, 655657 (Р. Милошевић).
5 Д. Динић-Кнежевић, Прилог проучавању свештенства у средњовековној Србији, Годишњак
Филозофског факултета у Новом Саду 11/1 (1968) 51-61; Лексикон, s. v. Бир, 47-49 (М.
Јанковић), Врховина, 107-108 (Д. Динић-Кнежевић), Каноник, 275 (М. Јанковић); М.
Благојевић, Земљораднички закон: средњовековни рукопис, Београд 2007, 294.
6 А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара: текст, коментари, снимци, Београд 2003, 54, 94; С.
Мишић, Територијална организација Браничева (12-15. век), Браничево кроз војну и културну
историју Србије I-3, Пожаревац 2006, 13; Е. Миљковић, А. Крстић, Браничево у XV веку.
Историјско-географска студија, Пожаревац 2007, 23, 201.
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изнета у старијим историографским делима, да је одмах након османских освајања
Српска црква у потпуности потпала под јурисдикцију Охридске архиепископије7,
коригована је новијим радовима, првенствено заснованим на османској грађи.8 Иако
би, пре доношења коначних закључака, било неопходно извршити додатна
истраживања, мишљења смо да се може прихватити став да је постојао одређени
степен аутономије северних епархија Пећке патријаршије у односу на Охридску
архиепископију, нарочито у првим деценијама османске управе у тим подручјима,
што представља и територијалне и хронолошке оквире овога рада.
Истовремено, мора се водити рачуна о чињеници да је Православна црква
(била она грчка, српска, бугарска или нека друга) у читавом Османском царству
потпадала под државну регулативу, те да је било немогуће вршити персоналне или
организационе промене без сагласности централне власти. Без сагласности Порте
није могао бити изабран ниједан патријарх, митрополит или епископ. Држава се, као
и у другим видовима друштвеног живота, није мешала у унутрашње уређење цркава,
њихову хијерархију и администрацију, већ је утврђивала износ дажбина које су цркве
и манастири, тј. њихови монаси, били дужни да плаћају, као и одговорности,
свештенства.
Карактеристично је да хришћанске цркве у Османском царству нису биле
предмет државног законодавства. Наиме, о тој материји кануна нема, већ су једини
законски документи дефтери црквене канцеларије и берати.9
Доходак од православних цркава називан је, до средине XVIII века, Муката
пископос калема (Kalem-i Piskopos Mukataasi), што указује да је Црква сматрана за
мукату, државно добро, чији закупник има прецизно одређене дажбине према
државној благајни. Дакле, османска држава омогућила је Православној цркви
новчано давање прописаних дажбина за добра на државној земљи. Црква се у таквом
односу налазила у улози уживаоца земље, чији је врховни власник држава, те је такав
однос обезбеђивао територијални и економски имунитет црквеног поседа.10
Ослањајући се на шеријатске правне норме, османска држава је
немуслиманским верским заједницама, које су имале статус "зимија"11, тј.
заштићених поданика, признавала право на слободу вероисповести. Њихова основна
пореска обавеза, џизја или хараџ, представљала је вид "искупљења" за пасиван
положај у муслиманској држави, док је ослобађање од плаћања ове дажбине било
могуће само за оне хришћане који заузму одређено место у османском војноуправном апарату. Изузетак од овог правила представљали су православни монаси,
који су, без вршења војне службе, спадали у повлашћени слој становништва и у
највећем броју случајева били ослобођени плаћања харача, као и многих других

7 Детаљан преглед литературе видети у: Историја српског народа (=ИСН) III/1, Београд 1993,
14-17 (Р. Самарџић).
8 Детаљније видети: Б. Ђурђев, Улога цркве у старијој историји српског народа, Сарајево
1964; ИСН III/1, 14-39 (Р. Самарџић).
9 Р. Тричковић, Српска црква средином XVII века, Глас САНУ 320, Одељење историјских
наука, књ. 2, Београд 1988, 75.
10 Исто, 66.
11 Зимијама се сматрају "народ књиге", хришћани и Јевреји, којима се још од Мухамедовог
времена, признаје право исповедања и учења вере, управљања верским и имовинским
пословима, издавање уредби и суђења у оквирима своје конфесије. Први познати пример
таквог поступања према хришћанима су повластице које је сам Мухамед 623. године дао
монасима манастира Света Катарина на Синају.
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ванредних намета у дужим временским раздобљима све до краја XVII века.12 У
Смедеревском санџаку има примера да су калуђери били ослобођени и плаћања
испенџе (спахијске главнице), као што је то био случај са тридесет калуђера
манастира Љубостиња, извесно одмах након османског освајања Србије. Међутим,
већ у попису из 1476. године број калуђера смањен је на девет и наређено је да
плаћају пуни износ испенџе. Таква промена у повластицама калуђера долази управо у
време када се умногоме погоршава положај великих и утицајних српских
православних манастира.13
Положај парохијалног свештенства, бар колико се може закључити на
основу расположиве грађе, у фискалном погледу није се разликовао од статуса
обичне раје. Иако се у пописима среће одредница поп, она је очигледно имала само
сталешки, али не и правни значај.14 Не може се са сигурношћу тврдити ни да се у
пописима консеквентно бележе сви попови, али с обзиром на чињеницу да њихово
уписивање није спорадична појава, већ да се јављају у пописима у знатном броју,
може се претпоставити и да је највећи део њих убележен. Сигурно је да је поп имао
одређени углед у селу, те је вероватно и то разлог што их и пописи бележе са том
ознаком. Иначе, са становишта фискалне политике, што је првенствено сврха
дефтера, нема разлога за њихово посебно означавање.
На основу једног митрополитског берата из 1582. године, сазнаје се да је
сваки поп, без обзира на број села које је држао, био дужан да свом митрополиту даје
по дванаест акчи годишње, колико су били дужни да дају и од цркава које су држали.
Иако је берат из каснијег периода у односу на онај на који се односе наша
истраживања, помињемо га, јер је ова одредба преузета из канонског и
средњовековног византијског и српског права, те је сигурно важила и у деценијама
које су претходиле издавању берата. Евентуалне разлике могле су да постоје у износу
"поповине", како се иначе ова дажбина зове, али извесно је да одступања нису била
велика. Из истог извора сазнаје се и да је каноникон, тј. бир, дажбина коју су сва
православна домаћинства на тлу митрополије давала митрополиту осамдесетих
година XVI века, износила две акче. На помисао да каноникон није могао бити мањи
ни у ранијем периоду наводи податак да је истовремено када је од кућа православних
домаћина на подручју Пећке патријаршије убирано по две, а на подручјима која су
спадала под јурисдикцију Цариградске патријаршије убирано по шест акчи, дакле чак
три пута више. Иначе, поповина и каноникон давани су у истом износу и
патријарху.15
12 А. Фотић, Света Гора и Хиландар у Османском царству XV-XVII век, Београд 2000, 12.
13 BBA, TTD 16 (1476); Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак 1476-1560. Земља, насеља,
становништво, Београд 2004, 287.
14 За разлику од велике већине пописаних лица, поповима, али и припадницима других
професија (ковачи, грнчари и остале занатлије, говедари и слично) у дефтерима се углавном не
наводе имена очева. Будући да је коришћење патронимика, као уосталом и презимена у
данашње време, имало претежно практичну сврху, зарад лакшег разликовања личности са
истим именима, може се претпоставити и да у османским пописима означавање људи по
њиховим професијама уместо по именима очева има исту сврху.
15 В. Бошков, Д. Бојанић, Султанске повеље из манастира Хиландара, Хиландарски зборник
8, Београд 1991, 172. Ова претпоставка се може потврдити и на основу, додуша много касније
насталог, али непроцењиво значајног, регистра свих православних цркава у Османском
царству, тј. дефтера патријаршија са свим њиховим епископијама, који је вођен ради књижења
државних доходака од православних црквених организација и садржи податке за петнаест
година, од 1640-1655: Р. Тричковић, Српска црква, 61-164.
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*
Браничево је, по османском освајању 1458/1459. године, устројено као
посебан вилајет (субашилук), односно војводство са крајишким статусом, у чијем је
саставу било седам области (нахија): Лучица, Пек, Звижд, Ждрело, Хомоље, Ресава и
Раваница.16 У Браничевској области, према попису из 1467. године, постојала су 304
сеоска насеља са 5500 кућа. За њих су духовничку службу вршила укупно 73
свештеника, уписана у 70 насеља.17 Поред тога, у још 27 других села убележени су
синови и браћа попова, што указује да су и у тим насељима у претходном периоду
живели свештеници. Укупно узевши, дакле, почетком последње трећине XV века у
32% браничевских села срећу се свештеници и чланови њихових породица. Највише
свештеника било је у најнасељенијој области, Лучици (32), а најмање, по један, у
најслабије насељеним, Хомољу и Звижду. Ипак, поређењем података по нахијама,
може се запазити извесна регионална неравнотежа у броју свештеника у односу на
број домаћинстава.
нахија

укупно
села

Пек
Звижд
Хомоље
Лучица
Ждрело
Ресава
Раваница
укупно:

57
5
27
81
79
42
13
304

села са
поповским
породицама
(%)
16 (28%)
1 (20%)
4 (15%)
38 (47%)
23 (29%)
10 (24%)
4 (31%)
97 (32%)

попови

укупно
кућа

број кућа на
једног попа

10
1
1
32
15
10
4
73

890
68
339
2057
1302
653
190
5499

89
68
339
64.3
86.8
65.3
47.5
75.3

Као што се из табеле може видети, у малој нахији Раваница, где се о
духовним потребама православних хришћана старао и истоимени манастир, један
свештеник долазио је на 47,5 кућа. У Звижду, Лучици и Ресави тај број се кретао 6468 кућа, у Пеку и Ждрелу нешто мање од 90 кућа, док је у Хомољу убележен свега
један духовни пастир (у селу Јошаници) на 339 православних домова. Ипак, ако се
има у виду да су у селима Лабљан, Извар и Изварица у то време живели поповски
синови, може се закључити да је у претходном периоду покривеност Хомоља
свештеницима вероватно била на нивоу оне у Пеку и Ждрелу.18
16 M. Stojaković, Braničevski tefter; Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 46; Е.
Миљковић, А. Крстић, Браничево у XV веку, 13-28.
17 M. Stojaković, Braničevski tefter. У нашој књизи Браничево у XV веку, 203, омашком је
наведено да је 1467. године у Браничеву било 57 свештеника, док у укупан број сеоских кућа
(5250) нису урачуната влашка (179) и домаћинства са посебним статусом (соколари и
јастребари). Стварни број православних домаћинстава у Браничеву је у ово време био већи од
5500, будући да сеоском становништву (раја, власи, војнуци, соколари) треба додати и
хришћане спахије, мартолосе и занатлије у тврђавама Голупцу и Ресави, што је укупно нешто
преко 400 људи.
18 M. Stojaković, Braničevski tefter, 224-225, 275-276. Свештеницима у Браничеву 1467. године
бавио се и Б. Храбак, Бројност свештенства и манастира и организованост цркве у Србији од
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Регионалне разлике у величини парохија постојале су и у другим крајевима,
као и у претходном периоду под српском влашћу. Тако је, на пример, према
рачунању Стојана Новаковића, у равничарском делу Дечанског властелинства (у
Метохији) једну парохију средином XIV века чинило 20 кућа, у долини Лима седам
села, док у осам влашких и једном арбанашком катуну није забележен ниједан поп.
Попови код Влаха ретки су и на другим властелинствима (на Жичком један поп на
226 влашких кућа, на Бањском два попа на 504 куће, а на Светоарханђеловском три
попа долазила су на укупно 447 влашких кућа).19 Према попису Области Бранковића,
насталог непосредно по освајању 1455. године, просечан број сеоских домаћинстава
по једном свештенику кретао се од 26.6 (нахија Клопотник) до 42.3 (нахија Долци).20
Попови су редовна појава у већим браничевским насељима са преко 30 кућа,
као и у пазарним местима (Лучица, Кула, Тополовник, Орашје, Суботица). У селима
Лучици, Трстенику и Самочеви била су по двојица свештеника. Како су се највећа и
најбогатија села углавном налазила у долинама река (Дунава, Млаве, Мораве, Пека,
Ресаве), тако се може пратити и концентација свештеника и чланова њихових
породица управо у таквим насељима (видети карту). Најнапреднија насеља су, са
друге стране, претежно припадала хасовима султана (Трстеник, Клење, Храбровац,
Худојевац у Пеку) и санџакбега (укупно 69 села), па је и присуство свештеника у
овим насељима веће од просека на нивоу читавог субашилука. У сва четири села
царског хаса, која су 1476. године припала зеамету Хамза-бега, убележени су попови,
а било је и 23 насеља санџакбеговог хаса (уз још осам села у којима су живели само
синови и браћа попова).21
Поред сеоских насеља са земљорадничким становништвом (рајом),
свештеника је било и међу другим категоријама српског становништва у Браничеву.
Поп је, на пример, 1467. године уписан и у селу Кривац у Ждрелу, које је насељено
Власима, док је у друга два влашка селу у истој области, Новцу и Јашиковцу,
забележен по један поповски син. Изгледа да је поп живео и међу Власима у
оближњем Радуловцу, јер је за извесног Војина, пописаног тада без икакве ознаке,
деценију касније наведено да је син попа. Поп Јован јавља се и у влашком селу
Крушевица у Звижду. Неки поп Филип убележен је у селу Тополовник као муселем,
што значи да није плаћао рајинске дажбине. За њега је у белешци напоменуто да је
под тим условом пребегао из Угарске. У оквиру пописа муселема тврђаве Ресава,
који су тај статус добили тиме што су предали тврђаву Османлијама 10. маја 1458.
године, срећемо и попа Милована са сином. У Голупцу 1467. године није пописан
ниједан свештеник, али су се међу 76 Срба, житеља овог града, који су обављали
старжарску службу и зато били ослобођени рајинских дажбина, налазила и тројица

1470. до 1570. године, Богородица градачка у историји српског народа, 127-129, али су подаци
које он наводи о броју свештеника по нахијама и просечном броју кућа на једног попа
углавном погрешни. Такав је и закључак да је највеће село без свештеника било Д. Црниће,
будући да је у овом селу поред попа Радослава уписан и калуђер Симон: M. Stojaković, Isto, 98.
19 С. Новаковић, Село, Народ и земља у старој српској држави, приредио С. Ћирковић,
Београд 2002, 160-161.
20 Просек за читаву Област био је 32.8 домаћинстава на једног свештеника: Oblast Brankovića.
Opširni katastarski popis iz 1455. godine, ed. H. Hadžibegić, A. Handžić, E. Kovačević, Sarajevo
1972; Б. Храбак, Свештена лица на Косову и суседним крајевима 1455. године, Зборник
Филозофског факултета у Приштини 9 (1972) 67-82.
21 M. Stojaković, Braničevski tefter, 37-93. За Хамза-бега уп. Е. Миљковић-Бојанић,
Смедеревски санџак, 67.
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поповских синова, док је четврти, Јован, био међу голубачким мартолосима.22
Занимљиво је да је попова било и међу војнуцима Браничева. Војнуци,
хришћани, слободни сељаци, баштиници, били су за обављање војничке службе
награђени уживањем слободне баштине и припадношћу војном сталежу. Они су
служили као лаки оклопници, а у Браничеву, у другој половини XV столећа, обављали
су веома значајну граничарску службу на крајишту. Војнуци су били организовани у
"копља", која су сачињавала један војнук и најмање два, а највише седам јамака заменика. Они су наизменично одлазили у поход. Најниже војнучке старешине били су
лагатори, који су се бирали из редова самих војнука.23
Међу војнуцима су, као јамаци, 1467. године били уписани поп Радован из
села Степинце (Шетница) у Пеку и поп Јаков, брат Јована сина Мирче, лагатора из
села Трновче у Ждрелу. Деценију касније, поред ове двојице (Јован из Трновча се
тада бележи као војнук), међу војнучком резервом налазили су се и поп Никола, из
села Смољинац у нахији Лучица и поп Добривој, из села Грабова у нахији Пек.
Војнучку службу обављало је и неколико свештеничких синова из села Извар и
Изварица у Хомољу.24 Није извесно да ли је сам поп ишао са остатком војнука у
поход, што би било противно канонским прописима, или се он само бринуо о
њиховим духовним потребама. Вероватније је, ипак, да су и свештеници имали
обавезу учествовања у походу, јер би свака друга претпоставка била у нескладу са
прагматичним ставом османских власти, које нису олако признавале посебан
статус.25
Поред парохијског свештенства, о духовним потребама народа бринули су и
манастири. Пописи из друге половине XV столећа бележе седамнаест манастира на
подручју Браничевског вилајета, од којих су свакако најзначајнији били владарске
задужбине, гробне цркве кнеза Лазара и његовог сина деспота Стефана - Раваница и
Ресава. Иако лишени највећег дела својих огромних поседа, ова два манастира су
након успостављања османске власти била у повољнијем положају од осталих
монашких заједница у Браничеву, јер су њихови монаси уживали тимаре, уз обавезу
давања људи за војну службу. Међутим, даља судбина ових светилишта била је
различита: док је Раваница опстала као манастир, задржавши свој, од 1477. године
знатно смањени тимар до пред крај XVI века, манастир "Светодухна" у тврђави
Ресава претворен је између 1467. и 1476. године у магацин.26 Иста судбина задесила
је и манастир Светог Николе у Ждрелу, који је између два пописа преображен у
резиденцију санџакбега Али-бега Михалоглуа.27
Осим манастира Ждрела (Горњака), који је највероватније идентичан са
манастиром Ваведење у попису из 1467. године,28 као и једног који се налазио код
22 M. Stojaković, Braničevski tefter, 79, 87, 90-92, 252-253.
23 Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 242-249; Е. Миљковић, А. Крстић, Браничево у
XV веку, 64-66.
24 M. Stojaković, Braničevski tefter, 275-276, 280, 282; BBA, TTD 16 (1476).
25 Могуће је и да лица наведена међу војнуцима као попови нису у том тренутку вршила своју
духовну службу, а познато је и да је у многим другим областима друшвеног, па и црквеног
живота под Османлијама пракса била у супротности са одредбама канона Православне цркве.
26 Е. Миљковић-Бојанић, Прилог проучавању почетака исламизације у Браничеву 1467-1476.
године, Зборник Матице српске за историју (=ЗМСИ) 47-48 (1993) 125-132; О. Зиројевић,
Турске вести о Раваници до краја 16. века, ЗМСИ 50 (1994) 99-110; Е. Миљковић, А. Крстић,
Браничево, 218-220, 223-226.
27 BBA, TTD 16 (1476); Е. Миљковић, А. Крстић, Браничево, 216-218.
28 M. Stojaković, Braničevski tefter, 93, чита га Равање; Е. Миљковић, А. Крстић, Браничево,
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Голупца, остали убележени браничевски манастири (Миријево, Захова, Златарић,
Раван, Гориље, Духовник, Свети Степан у Ждрелу, Свети Јован, Свети Степан, Идин,
Свети Никола и Пречисте Ваведење у Ресави) нису познати из писаних
средњовековних извора. О њиховој најранијој, средњовековној прошлости тако, уз
резултате археолошко-архитектонских истраживања, сведоче управо први сачувани
османски дефтери из друге половине XV века.29
Поменути манастир код Голупца уписан је у дефтер из 1476. године
посредно. Наиме, поред хришћанског дела градске посаде, који је обухватао
мартолосе (међу њима и још 1467. године убележеног Јована, сина попа), занатлије и
житеље Голупца, ангажоване у стражарској служби (међу којима су били поповски
синови Јаков и Петри, те Степан, син калуђера), посебно је пописана махала
Манастир са десет кућа. Као становници ове махале, уз белешку да су слободни,
наведени су поп Јаков, син Ђурђа, затим Јован и Петри, синови калуђера и калуђери
Вранко, Макарије и Сава. Може се претпоставити да се манастир и његова обитељ у
претходном дефтеру не наводе управо због тога што су били ослобођени дажбина.
Изгледа да је овде у питању манастир Ваведење, "приблиз града Голупца", у коме је
пред крај владавине деспота Стефана Лазаревића боравио Инок из Далше.30
У дефтеру из 1467. године уписана су и шесторица калуђера у селима Храм,
Доње Црниће, Набрда и Буковче у нахији Лучица, Бучине у нахији Ждрело и Седларе
у нахији Ресава. Поред калуђера, у Храму, Бучинама и Седларима јављају се и
њихови синови (укупно петорица), а у још 10 села наведени су само калуђерски
синови (укупно 15 породица). Деценију касније, по један калуђер убележен је у
селима Храстић и Миросава у Ресави и Храњани у Раваници, уз још 29 синова и
браће калуђера у 16 села.31 Присуство калуђера по селима можда указује на раније
властеоске баштинске цркве32 или мање манастирске метохе (село Буковьч је пре
доласка Османлија било у поседу манастира Дренче)33. Имајући у виду уписане
калуђерске синове, вероватније је да се ради о сељацима који су, примивши монашки
завет, остали у својој средини.34 Црквени канони и Душанов законик забрањују
замонашеним особама да живе по својим кућама, прописујући да калуђери морају да
209-211.
29 M. Stojaković, Braničevski tefter; BBA, TTD 16 (1476); о средњовековним црквама и
манастирима у Браничеву детаљно: Е. Миљковић, А. Крстић, Браничево, 205-228.
30 BBA, TTD 16 (1476); Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи 1, Београд 1902, 78-84;
С. Мишић, Топонимија у запису Инока из Далше, Црквене студије 3 (2006) 365-369; Е.
Миљковић, А. Крстић, Браничево, 80, 205-207.
31 M. Stojaković, Braničevski tefter, 54, 84-85, 98, 100, 135, 107-108, 125, 140, 150-151, 167, 177,
227, 249; BBA, TTD 16 (1476); исправке читања неких од ових топонима у односу на издање
М. Стојаковића и њихове убикације видети у: Е. Миљковић, А. Крстић, Браничево, 100-190.
32 Душанов законик предвиђа да је онај који је подигао цркву на својој баштини властан да у
њу, уз благослов епископа, постави свога калуђера: Законик цара Стефана Душана, 51, чл. 45;
Лексикон, s. v. Баштинска црква, 34 (С. Ћировић); Р. Михаљчић, Правни положај баштинских
цркава, Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижевности и уметности, Дани српскога
духовног преображења 11, Деспотовац 2004, 57-69.
33 А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара, 181; А Крстић, Поседи манастира Дренче и Ждрела у
Браничеву из времена кнеза Лазара, Историјски часопис (=ИЧ) 53 (2006) 124-131; Е.
Миљковић, А. Крстић, Браничево, 140.
34 Б. Храбак, Свештена лица на Косову, 79-80. У селу Бајић у Ждрелу уписани су 1467. године
Добрашин и Димитрије, синови неког Глувче или Глувка, да би у наредном дефтеру ова
двојица, као и њихов (вероватно млађи) брат Радоња били наведени као синови калуђера: M.
Stojaković, Braničevski tefter, 109-110; BBA, TTD 16 (1476).
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живе по манастирима35. Питање је у којој мери су се ови прописи поштовали у
тешким временима османског освајања средином XV века или у наредним
деценијама. Да је било случајева када је калуђер вршио дужности свештеника,
потврђује пример попа Влајка у селу Божевац у Лучици, уз кога је 1476. године
убележено и да је калуђер. Десет година раније, у овом селу уписан је исти поп
Влајко, али без напомене о калуђеру, па је вероватно да се замонашио у периоду
између два пописа, али да је остао на старој служби.36
*
У време следећег пописа Браничева, 1476. године, незнатно је повећан
укупан број свештених лица (80) и насеља са члановима њихових породица (107).
Ипак, реално се уочава тренд опадања броја свештеника у односу на читаву
популацију, с обзиром на чињеницу да је број сеоских хришћанских домаћинстава, не
рачунајући влашко становништво, порастао на 7686,37 или за 28.4%, док је свештених
лица било свега 60 у 50 села. То значи да је један свештеник, уместо на 75
домаћинстава, као раније, 1476. године долазио на 128 кућа. Неки попови помињу се
у оба пописа, на пример Раденко и Видац38 у селу Трстеник у Пеку, Петри у
Пожаревцу, Радоња у Кули, Радослав у селу Доње Црниће, Јован у селу Горње
Црниће, Радивој у селу Доње Брестје, Добринко у селу Набрда, Балша у Суботици у
Ресави, итд.39
Услед повећања броја становника у неким насељима, уместо једног, јављају
се два свештеника. У Свилајинцу, где се за десетак година број домаћинстава повећао
са 34 на 62, поред ранијег попа Николе, у дефтер је 1476. године убележен и поп
Радич. У Орашју, пазарном месту, недалеко од ресавске тврђаве, које је са 24 нарасло
на 76 кућа, попу Милосаву се у пастирској служби придружио колега Милован. По
два попа у ово време живела су и у Тополници, највећем сеоском насељу у
Браничеву, где је број кућа са 109 порастао на 171 (рачунајући и влахе, укупно 205),
те селима Смољинац (уместо ранијих 30, тада 43 куће), Главишница (пораст са 17 на
20 домова), Храстић (са 34 куће на 60 домова) и Доња Сена (са 38 на 80 кућа).40
Свештеници се 1476. године јављају и у неким селима у којима их није било десетак
година раније, где је такође дошло до мањег или већег пораста становништва. Такав
је случај са селима Зобиљ у нахији Лучица, Клењево у нахији Ждрело, Црквенац,
Моштаница, Доња Црвена Стена, Добрешево и Миросава у Ресави.41

35 Законик цара Стефана Душана, 46, 48, чл. 17, 29.
36 M. Stojaković, Braničevski tefter, 133-134, име села чита Пожаревац, а име попа Иванко;
BBA, TTD 16 (1476); Е. Миљковић, А. Крстић, Браничево, 204.
37 У овај број смо урачунали потпуна, удовичка и самачка рајинска, као и војнучка
домаћинства. Како су код влаха углавном присутне проширене породице са већим бројем
чланова, њих ћемо анализирати посебно.
38 Име попа Видца M. Stojaković, Braničevski tefter, 38 чита Ковач.
39 M. Stojaković, Braničevski tefter, 37, 43, 70, 98, 100, 107, 116, 149; BBA, TTD 16 (1476). О
овим насељима и њиховој убикацији видети: Е. Миљковић, А. Крстић, Браничево у XV веку,
100-190.
40 Уз свештенике се и у овим насељима бележе чланови њихових породица (синови, браћа,
један зет): M. Stojaković, Braničevski tefter, 101-104, 161-162, 175-176, 193-194, 216-218, 266;
BBA, TTD 16 (1476).
41 M. Stojaković, Braničevski tefter, 128, 171, 187, 231, 248-251; BBA, TTD 16 (1476).

337

Нека насеља, међутим, остала су између 1467. и 1476. године без
свештеника, као што је то случај са селима Триброде и Пожежена у Пеку, Јошаница у
Хомољу, Тешиково, Доња Живица, Поникле (Пенкеле), Прибишница, Батуша,
Суботица и Лучица у нахији Лучица. За поједина од ових насеља, као и нека друга у
истој нахији, карактеристично је знатно смањивање броја становника између два
пописа. У пазарном месту Лучици је, услед бежања у Угарску, како се то и изричито
наводи у дефтеру, број кућа са 94 опао на 44, у селу Поникле са 26 на 13, а у
Суботици, (друго име Костадин) на ушћу Мораве у Дунав, са 39 на само пет. Није
стога чудно што се у овим насељима изгубио и поп, али је занимљиво да га више није
било ни у неким селима у којима се знатно повећао број житеља. Тако је село
Тешиково, нарасло између 1467. и 1476. године са 6 на 39 кућа (од тога три
удовичке), али је остало без свештеника. Међутим, како је у дефтер уписан Тодор,
син попа, кога нема у ранијем попису, може се претпоставити да је његов отац у
међувремену умро. У Самочеви је такође дошло до пораста броја становника (са 40
на 63 куће), али је уместо пређашње двојице, остао само један свештеник, поп
Костадин. Свештеника 1476. године није више било ни у селима Породим, Бајић и
Орашица у нахији Ждрело, Сиринци у нахији Ресава, те Горња Сена, Јаковић и
Обресци у нахији Раваница.42
Као издвојена целина, у дефтеру из 1476. године пописано је сточарско
становништво, које је уживало влашки статус. Поред оних влашких скупина, које се
јављају у претходном попису (у Звижду и Ждрелу, сада са већим бројем кућа), Влаха
има и у Хомољу, а на територију Браничева, углавном у Ресави, Раваници и Ждрелу,
услед "гажења од непријатеља", насељавају се у знатном броју и власи Лепенице.
Један део Влаха на територији нахија Ресаве и Ждрела пописан је посебно, јер су
припадали беглербегу Румелије, али су 1476. прикључени царском хасу.43
Укупно је, дакле, у области Браничево 1476. године влашких домаћинстава
било 1295, заједно са 772 додатних чланова домаћинства. Међу њима је било 18
попова, који нису били равномерно распоређени по кнежинама и нахијама. Тако је у
кнежини Степана Голачова било укупно 171 домаћинство, 116 придодатих чланова
домаћинстава, од тога три свештеника.44 Kнежинa Јованка, сина Станимира, у којој је
највећи број села такође припадао области Браничева, имaла је 363 старешине и 239
придружених чланова домаћинства, а од тога чак седам свештеника.45 У оквиру
кнежине Вранеша, сина Радосаља, која се састојала искључиво из браничевских села,
уписане су 1476. године 222 старешине уз 159 придодатих чланова домаћинства,
међу којима су била два попа (у селима Горњи Окопац у Ресави и Доњи Бестребац у
Раваници). Код Влаха, беглербега Румелије, у 13 села било је 269 старешина и 142
придружена члана домаћинства, од којих три попа, у селима Орешковица, Су(во)бор
и Свибница. Са друге стране, међу Власима нахије Звижд била су два свештена лица,
42 M. Stojaković, Braničevski tefter, 53, 57, 59, 63, 65, 69, 73, 85, 94, 109, 125, 158, 178, 189, 195,
250; BBA, TTD 16 (1476).
43 BBA, TTD 16 (1476). О власима видети: Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак, 227241; Е. Миљковић, А. Крстић, Браничево у XV веку, 47-50, 62-63, 94-98.
44 Ова кнежина обухватала је како села на територији Браничева (Мирчевац, Батинчани и
Буковица у Раваници, Војинци и Дражмировци у Ресави) и тако и села у околини Јагодине
(Праћина, Драгоцвет, Лакчинце и Прасковица). Попови се јављају у Мирчевцу, Праћини и
Дражмировцу, а у Прасковици син и унук попа: BBA, TTD 16 (1476).
45 У селима Доње и Горње Велухке, Мисић, Купиновац, Кудељево, Доње Брестово у Ресави,
као и Лабљани у Хомољу, у које су се доселили из села Поповић у Лепеници: BBA, TTD 16
(1476).
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у селима Крушевица и Ложана, док је број домаћинстава износио 102, са 42
придодата члана домаћинства. У Хомољу је на 115 кућа са 50 придружених чланова
влашких породица долазио један свештеник, у селу Осаници, док је у селима
Дрмановце (Дермаковце) и Бигрица уписан по један поповски син.46
*
Поједини попови, додуше малобројни, били су уживаоци тимара. Тако је у
Ждрелу 1467. године поп Јаков притежавао тимар од 500 акчи, на колико је процењен
приход од села Бистрице са три куће. Приход од села Главишнице, са 17 кућа, такође
у Ждрелу, у износу од 1415 акчи, припадао је тимарнику, попу Тодору. Занимљиво је
да је међу уписаним сељанима на овом тимару био и поп Никола. Ови тимарници се
не јављају у следећем попису, када су наведена села додељена другим особама.47 У
истој нахији налазио се и тимар Дамјана, сина попа, који је чинило једно манастирско
имање. Оно се обрађивало извана, и уживаоцу је доносило свега 200 акчи годишње.
Дамјан је успео да насели људе на свој тимар, који је 1476. наведен као село
Манастир (данашња Манастирица), са 13 рајинских кућа (уз осам влашких). Ипак је
изгубио статус спахије и у дефтер је уписан као рајетин у истом селу.48
Тимар калуђера Никона, у оквиру кога се налазио манaстир Ресава
(Манасија), представљао је у ствари манастирски тимар. Тимар се састојао од села
Горња Сена (приход од 2785 акчи) у нахији Раваница и Доња Црвена Стена у нахији
Ресава (заједно са манастиром - 600 акчи). Заузврат, монаси су морали да дају два
члана посаде за службу у ресавској тврђави. Као што је већ речено, манастир је
укинут до 1476. године, па су поменута села прешла у руке тимарника муслимана.
Интересантно је, међутим, да је калуђер Никон остао посадник Ресаве. Зато је добио
нови тимар - село Брежане код Пожаревца, са приходом процењеним на свега 491
акчу, уз обавезу да даје једног слугу за службу у ресавској тврђави. Никонова даља
судбина није позната.49
Поред тимара манастира Раванице, који су вредности од 6092 акче и који су
1476. године сачињавали село Доња Сена и мезра (селиште) Буљани,50 у истом
дефтеру убележен је и мали тимар извесног калуђера Угљеше. Овај тимар чинили су
приходи од празне мезре Кокољевац, такође у нахији Раваница (376 акчи), која је, у
време претходног пописа, била у рукама једног муслимана. Кокољевац (Горњи и
Доњи) је некадашњи посед манастира Раванице. Осим што загонетку представљају
личност и народно име калуђера - тимарника, непознато је да ли је и који манастир
овде у питању.51
46 BBA, TTD 16 (1476).
47 M. Stojaković, Braničevski tefter, 191, 193; BBA, TTD 16 (1476); Е. Миљковић, А. Крстић,
Браничево у XV веку, 152, 159.
48 M. Stojaković, Braničevski tefter, 215; BBA, TTD 16 (1476); Е. Миљковић, А. Крстић,
Браничево у XV веку, 161-162.
49 Село Брежани је 1467. било у тимару двојице Османлија, ресавских посадника: M.
Stojaković, Braničevski tefter, 245, 250-251; BBA, TTD 16 (1476); Е. Миљковић, А. Крстић,
Браничево у XV веку, 81-82, 135, 171-172, 182-183, 220.
50 Већ наредне 1477. године, село Доња Сена, данашње Сење у непосредној близини
манастира, одузето је Раваници и дато у тимар једном муслиману, па се убудуће манастирски
посед састојао од једне мезре, ливада, воденица и винограда: О. Зиројевић, Турске вести о
Раваници, 100-104; Е. Миљковић, А. Крстић, Браничево у XV веку, 223-226.
51 BBA, TTD 16 (1476).
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*
Специфичност турских пописних дефтера као историјских извора и
ограниченост података које нам они пружају сужавају могућности за детаљнију
анализу бројних проблема везаних за парохијске свештенике. Социјални положај
свештеника у локалној средини, њихово имовно стање, образовање, начини избора у
звање, породични односи и величина породице, парохијске цркве, у којима су
служили, проблеми са којима су се сретали током вршења своје пастирске службе,
односи са црквеним и османским властима и друга важна питања не могу се
решавати на основу ове врсте изворне грађе, или је то могуће само делимично и
условно. Богумил Храбак је, на пример, покушао да на основу места на коме је
свештеник убележен у оквиру пописа појединих насеља (прво место, последње
место, прва петина пописа, трећа петина итд.) одреди његов социјални положај и
углед у локалној средини, што је, по нама, сувише слободно закључивање.52
Друга претпоставка истог аутора јесте да поповска родбина (синови и браћа),
која је уписана независно од попа, у низу имена пре или после, али даље од њега, не
мора да припада том, него неком ранијем попу.53 То свакако може бити тачно, али
има и супротних примера, који не дозвољавају коришћење ове претпоставке за
сигурнија закључивања. Тако је, рецимо, у пазарном месту Лучици 1467. године поп
Оливер уписан други, иза кнеза Добривоја, док је његов син Радивој уписан
деведесет први (од укупно 94 куће). Иза Радивоја убележен је његов син, попов унук
Тодор. Како је у селу постојао и поп Кузма (пописан је десети), пописивач је
нагласио, што је иначе реткост, да је Радивој "син попа Оливера". У селу Врзијевци
(Озријевци) у Пеку, као трећи у списку уписан је поп Бранко, затим синови попа,
Милко и Остојан, а као десети (од 13 имена) наведен је Матеј, син попа, после кога
долази Радован, син Остојана (тј. попов унук).54 На основу овога је не само јасно да
су сва тројица наведених синова потомци истог попа, већ и да се тешко може
закључити по ком критеријуму је утврђиван редослед имена у попису.55
Сумирајући податке које о свештеничким породицама пружају пописи
Браничева из 1467. и 1476. године, можемо да констатујемо да су до пунолетства (1517 година) стасавали један до два, ређе три сина, мада има случајева и да је
свештеник имао четири одрасла мушка потомка. Тако је већ помињани, замонашени
поп Влајко у селу Божевац уписан 1476. године у дефтер са три брата и четири сина.
Неки попови имали су и одрасле унуке. Поред већ наведених примера, поменућемо
попа Владислава из села Четереже у Ждрелу. Он се у ово село доселио из Кучева,56 и
1467. године његово име унето је у дефтер заједно са сином Марком. До следећег
пописа одрастао је и Марков син Раша, тако да су 1476. године пописане три
52 Б. Храбак, Свештена лица на Косову, 73-74; исти, Бројност свештенства, 128, где износи и
претпоставку да су свештеници у Браничеву 1467. године уживали слабији друштвени положај
од оних у Области Бранковића 1455. године.
53 Исто.
54 M. Stojaković, Braničevski tefter, 59-60, 199.
55 Може се помишљати да је пописивач ишао од куће до куће, али би и у том случају било
логичније да је Радован уписан после оца Остојана, а не стрица Матеја. Коначно, како нам није
познат топографски распоред кућа по селима (у случају Озријеваца чак ни приближана
убикација насеља) све ипак остаје на нивоу претпоставке.
56 Није у питању данашња варошица у Звижду, већ средњовековна област и османска нахија
између Дунава, Космаја, Јасенице и леве обале Велике Мораве: А. Крстић, Кучево и Железник у
светлу османских дефтера, ИЧ 49 (2002) 139-162.
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генерације ове породице.57
Имајући у виду да се у средњовековној Србији усталило правило да се "поп
од попа стави", зачуђује што се у дефтерима не може приметити као знатнија појава
да синови наслеђују оца у свештеничком позиву. Такав случај недвосмислено смо
утврдили у селу Клепечка поред Дунава, где су 1467. године редом уписани Боја,
брат попа, Радослав, син Радојка, поп Влкашин и попов син Радич. Девет година
касније, у истом селу налазимо Боју, брата попа, његовог сина Добривоја, Радосава
брата попа, као и попа Радича. Упоређивањем података из два пописа може се, дакле,
реконструисати генеалогија ове породице кроз три генерације: поп Влкашин, Боја и
Радосав били су синови неког Радојка, Влкашина је после смрти у свештеничком
звању наследио син Радич, који је иначе, био старији од свог брата од стрица
Добривоја.58 С друге стране, збуњује ситуација у селу Клење у Пеку, где је у првом
дефтеру наведен као поп син Радича, а у другом Радич поп. У оба пописа су, иначе,
забележена и иста тројица поповских синова. Уколико се не ради о грешки
пописивача, то би значило да је неименованог попа у звању наследио његов син, који
је носио дедино име.59 Слично је и у селу Каменову, где је 1467. године уписан поп
Тодор, а 1476. године Тодор, син попа.60
Како су у дефтере уношена имена старешина домаћинстава, жене се у њима
срећу само уколико су као удовице стајале на челу породица. Зато о супругама и
кћерима свештеника скоро да нема података.61 У селу Бискупац су, поред попа
Радоја, а затим и поповог сина Марка, наведена двојица (1467), односно четворица
(1476) синова попадије. Степан, син попадије, живео је 1467. године и у селу
Дубравици.62 У питању су највероватније попадијина деца из првог брака. О понекој
удатој свештеничкој кћерци, као једини, посредни траг у дефтеру, остао је помен
поповског зета (у селима Самочева и Коштница 1467, односно Храстић 1476.
године).63
Османски пописни дефтери пружају могућности и за ономастичке анализе.
Као што се и из досад изнетих примера може видети, свештеници у Браничеву у
другој половини XV века, као и у другим српским срединама у средњем веку, носе
више народна него календарска хришћанска имена.64 Примери калуђера са народним
57 M. Stojaković, Braničevski tefter, 55; BBA, TTD 16 (1476).
58 M. Stojaković, Braničevski tefter, 77, име села чита Кленчика; BBA, TTD 16 (1476).
59 Такви случајеви да се поп не наводи по личном имену, него као син или брат очито
познатије особе, срећу се у селима Браничево, Кисељево, Прибишница, Дубравица, Велико
Село, Полатна, а као посебан куриозитет издвајамо пример села Устје у дефтеру из 1476.
године, где су оба свештеника наведена на тај начин (један као брат Радича, а други као син
Радоша): M. Stojaković, Braničevski tefter, 65, 73, 80, 83, 153, 222; BBA, TTD 16 (1476).
60 У оба пописа наведен је и Добривој као син попа: M. Stojaković, Braničevski tefter, 96; BBA,
TTD 16 (1476).
61 Ретки су помени попадија и у средњовековним изворима. Понеки запис о смрти попадије,
попове мајке или детета остао је на маргинама рукописних књига: Љ. Стојановић, Стари
српски записи и натписи I, 114, бр. 362, 368; IV, 44, бр. 6222-6230 (примери са краја 15. и из
првих деценија 16. столећа). Црква је настојала да спречи поновну удају попадија удовица, и
подстицала је њихово монашење: Р. Грујић, Средњевековно српско парохијско свештенство,
Скопље 1923, 17-19.
62 M. Stojaković, Braničevski tefter, 73, 134; BBA, TTD 16 (1476).
63 У Коштници су од 14 сељана чак петорица убележени као зетови: M. Stojaković, Braničevski
tefter, 69 (Семихово, тј. Самочева), 143; BBA, TTD 16 (1476).
64 Од 10 свештеника у Новом Брду, наведених у једном документу из 1434. године, седморица
носе народна, а тројица календарска имена: Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, акти,
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именима (Радован, Вишко, Раљин, Вранко, Влајко, Угљеша) указују да су се они и
после монашења, у свакодневној комуникацији, користили својим старим именима.65
*
Због фискалне природе дефтера, у њима нема података о парохијским
црквама, будући да оне нису имале имања, те нису биле премет опорезивања. Може
се само претпоставити да су свештеници живели при парохијским храмовима, те да
су, сходно томе, цркве постојале у оним насељима, у којима су пописани попови и
њихове породице. Без домаћих извора из посматраног периода, а у недостатку
систематских археолошких истаживања средњовековних насеља на територији
Браничева, трагове постојања ове врсте сакралних објеката треба тражити у вестима
из каснијег времена, локалним предањима о срушеним храмовима, белешкама о
црквинама и црквиштима и топономастици.66 Од села у којима су у дефтерима из
друге половине XV века забележени парохијски свештеници и чланови њихових
породица подаци о ишчезлим старим сакралним објектима постоје у Кисиљеву,
Клењу, Брзоходу (локалитет Бучине), Витежеву, Четережу, Породину, Крушевици,
тј. данашњем Кучеву, Великом Селу, Малом (некада Доњем) Црнићу, Смољинцу,
Топоници, Вошановцу, Каменову, Рашанцу, Трновчу, Дубравици, Живици,
Кличевцу, Костолцу, Лучици, Петки, Миливи, а вероватно и у још неким насељима.67
Црква Рођења Пресвете Богородице у Врбовцу (сада Бела црква у Бељајки, Ресава),
настала на средњовековној некрополи, која се по стилским одликама потие с краја
XV или прве деценије XVI века, постоји и данас.68
Манастир Јаковић, такође у Ресави, на десној обали Велике Мораве, на
основу архитектуре храма потиче с краја XIV или почетка XV века.69 Манастир није
пописиван током друге половине XV столећа, па је можда служио као парохијска
црква (1467. године уписан је у селу Јаковић поп Јаков).70 Неки манастири са
територије Браничева јављају се тек у дефтерима из прве или друге половине XVI
века, уз села у којима се поповске породице срећу у пописима из XV столећа (Свети
Арханђели код Кумана, Нимник код села Курјаче, Пешчаница, Рукомија).71 Питање
биографије, летописи, типици, поменици, записи и др., Споменик СКА 3 (1890) 51; К. Јиречек,
Историја Срба II, Београд 1988, 225. Појава календарских имена ипак је чешћа код попова
него код њихових парохијана, што указује на наслеђивање свештеничког звања: Б. Храбак,
Свештена лица на Косову, 72-73; исти, Бројност свештенства, 128.
65 M. Stojaković, Braničevski tefter, 85, 107, 150; BBA, TTD 16 (1476).
66 Преглед података о ишчезлим култним објектима на подручју Браничева доносе: Д.
Радовановић, Археолошка налазишта са сакралним садржајем на подручју Подунавског и
Браничевског округа, Споменици Смедеревља и Браничева 1, Смедерево 1997, 239-248; Српска
православна епархија браничевска. Шематизам 2003, Пожаревац 2003, 295-337; Б. Кнежевић,
Манастири и цркве у Ресави, Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижевности и
уметности, Дани српскога духовног преображења 11, Деспотовац 2004, 71-94.
67 Исто.
68 Г. Симић - Д. Тодоровић, Остаци градитељског наслеђа у околини манастира Ресаве,
Саопштења 34 (2002) 184-187; Е. Миљковић, А. Крстић, Браничево у XV веку, 174, 227.
69 В. Ристић, Моравска архитектура, Крушевац 1996, 216.
70 M. Stojaković, Braničevski tefter, 94, име села чита Јагодић. Село је од 1381. године
припадало манастиру Раваници: А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара, 52, 92; Е. Миљковић,
А. Крстић, Браничево у XV веку, 185, 222-223.
71 M. Stojaković, Braničevski tefter, 71, 106, 137, 174; BBA, TTD 16 (1476); О. Зиројевић, Цркве
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је, међутим, да ли постоји икаква веза између ових података, односно, да ли се ради о
средњовековним црквама, у којима су у XVI столећу успостављене (или обновњене)
монашке заједнице, или су посреди различити култни објекти.
*
Након дефтера Смедеревског санџака из 1476. године, за следећих 40 година
није сачуван ниједан попис ове покрајине, што нам онемогућава да даље пратимо
парохијско свештенство у Браничеву и сагледамо промене у његовом положају до
краја XV века. Вредно пажње јесте уочити да у попису из 1516. године, који иначе не
садржи податке о великом броју насеља у Браничеву, нема посебно убележених
попова у овој области. То, наравно, не значи да их заиста није било. И у другим
деловима санџака попови срећу знатно ређе него четири деценије раније, сведочи о
страдалничким временима и тешкоћама, са којима се у том периоду суочавала
Српска православна црква. Неповољне црквене прилике наставиће се, чак
погоршавати и у наредним деценијама, све до обнове Пећке патријаршије 1557.
године.72

и манастири на подручју Пећке патријаршије до 1683. године, Београд 1984, 42, 149, 154, 179.
72 BBA, TTD 1007 (1516). Б. Храбак, Бројност свештенства, 129-144.
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PARISH CLERGY IN BRANIČEVO
IN THE SECOND HALF OF 15TH CENTURY
Based on the data from the Ottoman censuses in Braničevo area of 1467 and 1476,
the paper discusses the legal and social position of parish priests in both the first decades of
Ottoman rule and decades preceding this rule. In addition to the overview of the numbers of
priests from various population categories (common folk, Christian conscripts, professional
soldiers, even landowners), the paper also covers changes in the numbers of the clergy with
regard to the numbers of believers, and also the structure of priests' families.
It is a paradox that "in the opinion of S. Ćirković, even though the final five
decades of the Serbian medieval state left comparatively more sources to study than the
previous periods had, comparatively less is known of the history of the Church." This is
particularly true with regard to the areas near the Sava and the Danube, so that only a basic
image can be made of bishops, diocese borders, dates of founding some churches and
monasteries, their spiritual lives and activities, estates, parish priests and parish networks.
As local resources are meager, Ottoman defters become very important, as late 15th century
Ottoman documents reflect the condition in two historical periods and two social
organizations. Therefore, they may be used to shed light on some issues in the social history
of the Serbian people in the final decades of their independent medieval state. With all this
in mind, we have decided to use the example of Braničevo, analyze the data from the
detailed censuses of 1467 and 1476, in an attempt to present the position of parish priests in
Serbia in this turbulent period.
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THE STATE OF ISLAM IN POST-COMMUNIST BULGARIA1
Abstract: This paper doesn't seek to provide a scholarly analysis on Islam in
Bulgaria after 1989. Rather, its intention is to provide useful insights on a number of
questions, pertaining to Bulgaria's Muslim population and its relationship to Islam: How
pervasive has the "Islamic revival" been in Bulgaria since 1990? What has been the state of
the Muslim religious authorities in the country? How successful have foreign influences
been in aiding not only the "Islamic revival", but also in spreading a different, "radical"
version of Islam? And what are the public perceptions on Islam in Bulgaria, particularly
among the Christian, ethnic Bulgarians?
Key words: Islam, religious revival, ethnic Turks, Pomaks, religious authorities,
foreign influences.
Introduction
Islam, whether as religion, culture, factor for political change or even violence, has
attracted growing attention since the end of the Cold War and the events of 9/11 in the
United States2. In the Balkans too, following the collapse of Communism and the
disintegration of Yugoslavia, Islam acquired new importance as the region contains not
only significant Muslim minorities, but states whose majorities have, or claimed by others
to have, a "Muslim identity", as in Albania, Bosnia-Herzegovina, not to mention Kosovo.
When seeking to study Islam in Bulgaria, three factors, in particular, stand out: a)
the special character of Islam in Bulgaria, its "specificity" as a Balkan form of Islam. As
scholars of Islam in the Balkans point out, Balkan Islam is of a syncretic form, having
"adapted" itself to the region, incorporating elements of Christianity, even "pagan
remnants" that were still present at the time of the expansion of the Ottoman Empire3. That
makes Islam as practiced in the Balkans, different from the Islam practiced, for instance in
the Middle East, where a more "authentic Islam" is in place. In that respect, as another
scholar of Islam in the region has noticed: "Unlike many Muslims worldwide, those of
Eastern Europe do not normally regard Islam as an all-pervasive system of norms that

1 The following paper was presented, with minor alterations, as "Islam in post-communist Bulgaria"
in the 16th Annual International Seminar of the Institute of International Relations on Islam in Europe,
organized in Hydra, Greece, in July 2-6, 2007.
2 For an outstanding example of the scholarly literature that has been produced over the last few years
over Islam see Oliver Roy, Globalised Islam. The Search for a New Umma (London: Hurst &
Company, 2004).
3 Antonina Zhelyazkova, "Bulgaria in Transition: the Muslim minorities", in Islam and ChristianMuslim Relations, Vol.12, No.3, July 2001, pp.283-286.
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should transform and regulate society"4; b) the treatment of Islam and of the Muslim
minorities by the modern Bulgarian state from its establishment till today. The treatment of
Islam and of the various Muslim minority groups in Bulgaria has fluctuated: periods of
tolerance and state neglect have given way to hostility and even outright suppression; and
c) Bulgaria's post 1989 developments. Bulgaria's democratization process has allowed for
the re-establishment of religious freedoms and has provided the opportunity for the ethnic
Turks to get organized politically in order to defend their rights. At the same time,
Bulgaria's transition to a market economy has been accompanied by rising unemployment
and hardship, particularly for its Muslim minority groups. Furthermore, Bulgaria's opening
to the outside world has subjected its Muslim population to a variety of outside influences,
some of which seek to reshape the way Islam is practiced.
Islam is the religion of a significant part of Bulgaria's population: Ethnic Turks,
Pomaks5 or Bulgarian Muslims6, and Muslim Roma. The total Muslim population in
Bulgaria, according to the 1992 census was 1,110,295 or 13.1 percent of the total
population7, of which 800,092 were ethnic Turks8. According to the 2001 census, the total
number of Muslims had fallen to 966,978 or 12.2 percent of the total population9, of which
746,644 were ethnic Turks10. The vast majority of Bulgaria's Muslims are Sunni, around 99
per cent, while there is one per cent Shiite, called Aliani or Kizilbash, almost all of them
Bulgarian Turks.
4 Gyorgy Lederer, Countering Islamist Radicals in Eastern Europe, CRSC discussion paper 05/42,
September 2005, p.6, www.defac.ac.uk/colleges/csrc/document-listings/special/Special/scrc-mfp,
accessed 8/05/2007. Where as in another study Lederer declares that "I just want to point out that East
Europe is the place where Islam is as the West would like it to be everywhere: secular, "nonfundamentalist", loyal to the government, western-minded… ". Gyorgy Lederer, Contemporary Islam
in East Europe, May 1999, p.25, available at www.nato.int/acad/fellow/97-99/lederer.pdf accessed
23/04/2007.
5 The identity of the Pomaks has become the bone of contention among many Balkan nations. At one
time or another, the Pomaks have been claimed as being Bulgarian, Greek, Turkish, Serb or even
Albanian and (Slav) Macedonian. Western European scholars that have dealt extensively with issues
of Pomak identity and history, like Ulf Brunnbauer, have asserted that "most scholars would agree on
the definition of Pomaks as Bulgarian-speaking Muslims of South Slav ethnic background". Ulf
Brunnbauer, "The Perception of Muslims in Bulgaria and Greece: Between the ‘Self’ and the ‘Other’,
in Journal of Muslim Minority Affairs, Vol.21, No.1, 2001, p.42.
6 The term Bulgarian Muslims or "Bulgaro-Mohammedans" is attributed to a renowned Bulgarian
ethnographer of the early twentieth century, Stoyu Shishkov. It was Shiskov who, seeking to establish
the "Bulgarianness" of the Pomaks, began to advocate and to consistently replace the term "Pomak"
with "Bulgaro-Mohammedan", "a term that would assume a dominant role in the Bulgarian
discussions of the Pomaks by the 1930s and certainly in the post-war period". For Shiskov’s role and
a critical approach of the Bulgarian academic discourse on the Pomaks, see Mary Neuburger, "Pomak
borderlands: Muslims on the edge of nations", Nationalities Papers, Vol.28, No.1, 2000, pp.181-198.
7 Natsionalen Statisticheski Institut. Prebrojavane 2001. Struktura na naselenieto po
veroizpovedanie. Cited in Veselin Bosakov, Identichnost I mnogoobrazie na isljama v Balgaria
(Sofia: Virtualen Tsenter, 2006), p.227.
8 Ivan Ilchev, Duncan Perry, "The Muslims of Bulgaria", in Gerd Nonneman, Tim Niblock, Bogdan
Szajkowski (edit.), Muslim Communities in the New Europe (Reading: Ithaca Press, 1996), p.116.
9 Natsionalen Statisticheski Institut. Prebrojavane 2001. Struktura na naselenieto po
veroizpovedanie. Cited in Bosakov, op.cit., p.227.
10 According to the 2001 census, 746,664 claimed to be ethnic Turks and 370,000 Roma in a
population of 7,928,901. "Ethnicheski Sastav na Naselenieto na Balgaria" (Ethnic Composition of
Bulgaria’s Population), Natsionalen Statistitseski Institut (National Statistical Institute), 01.03.2001,
available at www.nsi.bg/census/ethnos-final.htm, accessed 12/12/2003.
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The position and treatment of Islam in Bulgaria up to 1989
Following the establishment of modern Bulgaria, in 1878, the identity and life of
Muslims that chose to remain in the new state continued to be based on religion, a state of
affairs that wasn't challenged in any fundamental way by the Bulgarian state. Their rights
and position were regulated by a number of bilateral and international agreements,
according to which the Muslim population in Bulgaria was granted considerable religious
and educational autonomy: "In spiritual, administrative and judicial matters, the Muslims in
Bulgaria were governed by the Chief Mufti's office, the Mufti Vicarage and the Spiritual
Courts. Ownership issues were… settled by the Sharia. The state allocated funds to
maintain the mosques, and the Muslim spiritual leaders received salaries as civil
servants"11.
Religion continued to be the prime focus for the identity of Bulgaria's Muslim
population, even among the ethnic Turks, during the inter-war period. Turkish nationalism
and secularism, that became the dominant ideological currents in neighbouring Turkey,
following the establishment of the Turkish Republic in 1923, made slow inroads among
Bulgaria's conservative and religiously oriented Muslim population. And in any case, the
Bulgarian state did not have any interest in undermining religious attachment, as the prime
focus of identitification for its Muslim population, in favour of an ethnic Turkish identity. It
is indicative that religious law, the Sharia, was retained in Bulgaria until 1938, while an
attempt in the late 1920s to replace the Arabic alphabet with the Latin one met with
resistance among the religious community, only to be finally accepted in the late 1930s12.
In September 1944, as Soviet forces invaded Bulgaria initialing dramatic political
changes, Bulgaria's Muslim population found itself in a state of economic, political and
cultural marginalisation13. The Bulgarian Communist Party, that within a couple of years
would have consolidated its hold over power, faced religion with intense ideological
hostility, seeking to undermine the religious affiliation of the population and to control the
clergy. Islam was no exception, as it was viewed as a "special target"14: it was attacked as
11 Zhelyazkova, op.cit., pp.286-287.
12 Wolfgang Hopken, "From religious identity to ethnic mobilization: the Turks of Bulgaria before,
under and since Communism", in Hugh Poulton, Suha Taji-Farouki (edit.) Muslim Identity and the
Balkan State (New York: New York University Press, 1997), pp.61-62.
13 Describing the position of the Turkish minority in Bulgaria Wolfgang Hopken has remarked that,
"Up to the Second World War the Turkish community lived as a closed ethnic and religious group,
mainly agrarian with only about 15 per cent living in urban centers. By all social criteria the
community was under-developed: illiteracy was almost the norm, reaching in the 1930s 81 per cent
among men and 91 percent among women. The community’s schools were ‘private’, (set up at the
mosques) governed and mostly financed by the community itself. Except for very few urban ‘rusdiye’
they were almost exclusively religious schools with little secular education, and before 1918 there
were no secondary schools at all… State policy towards the Turkish population was characterized
more by social ignorance than by interference in the minority’s internal affairs or suppression".
Hopken, op.cit., pp.56-57. For the Pomaks however, it cannot be said that state policy was
"characterized more by social ignorance than by interference in the minority’s internal affairs or
suppression", as the Pomaks became the focus of two official campaigns, in 1912-1913 and in 19421944, aiming at suppressing their Muslim identity: changing their Arab-Turkish names, and
forbidding items of clothing, such as the fez and the veil and replacing them with "Bulgarian national
hats and clothes". For details of these campaigns see Neuberger, op.cit., pp.185-190.
14 "It was an ‘alien’ religion brought to Bulgaria by the Ottomans, who were said to have imposed it
on segments of the Bulgarian Orthodox population by force; Islam was seen as a serious obstacle to
the integration of Turks and other Muslims into Bulgarian society; the loyalty of Turkish and other
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"backward" and "degenerate"; Islamic Institutions were purged of "disloyal and suspect
personnel", and their financial position was undermined, by nationalizing for instance the
properties of the pious foundations (vakif); the number of Muslim clerics was drastically
reduced, from 15,000 before 1944 it had reached to a mere 2,400 at the end of the 1950s;
and in 1952 the teaching of Koran was banned15.
As far as the ethnic Turks were concerned, the communist regime wanted to create
a "socialist Turkish minority", a goal that in practice entailed recognizing and supporting
the ethnic identity of the Turkish minority, at the expense of its religious identity. The
regime improved during the first few years after 1944 the educational and cultural
conditions for the Turkish minority while it sought "to create a secular elite among the
ethnic Turks, which would work towards the achievement of the party's ideological and
social goals"16. The post-war treatment of the Pomaks is a separate case, as the Pomaks
were not considered a minority population and the new regime officially embraced them as
an integral part of the Bulgarian nation17.
By the late 1950s, however, state policy towards the Turkish minority was shifted.
It was now directed at undermining "not merely… religious affiliation but also… the
separate ethnic identity of the Turks"18. This policy first implemented in the 1960s,
gathered momentum and purpose during the 1970s. As part of this policy, anti-religious
propaganda was intensified and the number of hodzhas further reduced, leaving only some
460 in the early 1960s19. "Considerable efforts were made in an attempt to change the
Turkish community's everyday customs and rites based on Islamic religious and cultural
traditions. (In particular) Women wearing traditional clothes were the object of special
campaigns"20. The results of this policy have been described as "ambivalent": inevitably,
"the modernizing dimension of the Communist project"21 had a certain impact on the
Turkish minority's religious affiliation as "clothing, housing and customs to some extent
lost their traditional affinity to the Islamic religion and culture, which themselves lost
ground"22. However, even surveys conducted in the 1970s and 1980s confirmed that
Muslims was suspect and the perpetuation of Muslim identity a danger to Bulgarian society". Ali
Eminov, "Turks and Tatars in Bulgaria and the Balkans", Nationalities Papers, Vol.28, No.1, 2000,
p.143.
15 ibid, p.143, also Hopken, op.cit.,p.65.
16 Hopken, op.cit.,p.64.
17 Thus, in the first post-war years, Pomak-specific institutions were established and the namechange campaign that had been conducted during the war was reversed. By the beginning of the
1950s, however, a change in state policy towards the Pomaks takes place. In the 1950s the attire of
Pomak women like the scarf or baggy Turkish style pants (shalvari) became the target of ridicule by
the regime. In the 1960s, "unsystematic measures" were introduced by the authorities for the change
of the Pomak names. These measures were systematized in the beginning of the 1970s. In 1970, the
Bulgarian Communist Party passed a resolution that called for the total mass name change of Pomaks.
The campaign for forceful change of the Pomaks names was carried out between 1970 and 1974. For
a critical review of state policy towards the Pomaks in the 1944-1989 period see Neuburger, op.cit.,
pp.190-194.
18 Hopken, op.cit.,p.67.
19 ibid, p.68.
20 ibid, p.68.
21 Xavier Bougarel, The role of Balkan Muslims in building a European Islam, European Policy
Centre, Issue Paper No. 43, 22 November 2005, p.9, available at www.kbsfrb.be/files/db/EN/EPC_Documents_The_role_of_Balkan_Muslims_in_building_a_European_Islam.
pdf accessed 25/04/2007, p.11.
22 Hopken, op.cit., p.69.
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religious affiliation among Turks was twice as high as that among Bulgarians. In 1985 only
23 percent of ethnic Bulgarians declared that they were religious, in contrast with 55 per
cent of Turks23.
Anti-Islamic measures were intensified with the launch of the so-called "rebirth"
or "revival" process against the Turkish minority at the end of 198424: Islamic rituals were
banned; many mosques ceased to function as places of worship; while the names of the
Turkish minority were forcefully changed, a measure that had been tried earlier on the
Pomaks25.
Islam in Bulgaria after the 10th of November 1989
The post-socialist religious revival; how pervasive has it been?
The collapse of communism and the subsequent democratization of political life
opened the way for the re-establishment of religious freedoms and rights in Bulgaria. All
restrictions on religious life - such as the ban on religious classes in public schools, the call
to prayer, circumcision, funerary ritual, fasting, distribution of the Koran, celebration of
religious holidays - were lifted. At the same time, a sustained effort began for the
reinvigoration of religious life. Mosques multiplied: from about 300 in 1989 they had
reached 1,000 at the end of 1992. Steps were taken for the strengthening of religious
education: In 1990, an Islamic Theological Institute was inaugurated in Sofia, while an
Islamic secondary school began to operate in Shumen, and another religious school was
established in Momchilgrad26. Religious sentiments and activities among ethnic Turks and
Pomaks became much more visible after 1989. According to an early survey from 1992,
73% of ethnic Turks and 66% of Pomaks had religious feelings compared with 37% of
Christians27.
This reinvigoration of religious feelings among Bulgaria's Muslim population,
ethnic Turks and Pomaks, was to large extend a natural response, following the violent
suppression of Islam by the previous regime. At the same time, Bulgaria's difficult
transition has inadvertently aided the religious appeal in the country. Bulgaria's transition
has been accompanied by a deep recession with "devastating effects" on the standards of
living of both ethnic Turks and Pomaks. In particular, the closure of the collective farms,
the complications caused for private farming by the process of land restitution, and the
collapse of the tobacco industry, left many ethnic Turks and Pomaks unemployed28. While
23 ibid, p.69.
24 The "rebirth" or "revival" process has become the object of extensive scholarly analysis. For one
of the best known examples see Hough Poulton, The Balkans. Minorities and States in Conflict
(London: Minority Rights Publication, 1993), pp. 131-138.
25 A particularly traumatic experience for any practicing Muslim: "The encroachment upon the
Muslims’ names contains a dramatic element of desecration, of sacrilege, since, according to Islam, a
person’s name has a particular role in the Muslim’s life and culture. Without his proper name, a
Muslim cannot present himself upon his death before Allah, who summons people by their name in
order to judge whether they have lived well or badly, and to take them to Paradise. In short, the
Bulgarian Turks and Pomaks considered themselves as doomed to eternal damnation, both in their
lifetime and after death". Zhelyazkova, op.cit., p.289.
26 Eminov, op.cit., p.145.
27 Cited in Hopken, op. cit., p.75.
28 In post-communist Bulgaria, the Pomaks have suffered from consistently high levels of
unemployment and extensive poverty, with the state having failed to formulate a policy for addressing
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many of them have sought to escape economic hardship by emigrating either to big cities or
to Turkey, many others have sought refuge to religion. Among the Pomaks, there is another
factor that seems to have encouraged a "turn towards religion": since 1990 "a sizeable part
of the community" is at a stage of forming a specific ethnic identity, neither Bulgarian nor
Turkish. Among this group, "religion has become the main ethnic distinguishing factor"29.
However, sociological surveys conducted in Bulgaria after 1989 show that
religious practices among Bulgaria's Muslims are not strictly followed: only about a third of
those claiming to be 'believers' among the Turkish population pray five times a day; 15 per
cent do so only on religious holidays, and 16 per cent never. Only 40 per cent of ethnic
Turks adhere to Quranic injunctions on drinking and eating30. According to another survey
published in 1994, only 15 per cent - mostly elderly people - frequent the mosques and only
30 per cent pray more or less regularly. Furthermore, there is an "apparent secularization"
particularly among the young and middle-aged ethnic Turks: "For them, religion is
becoming increasingly less attractive and important. Just 30 per cent of the ethnic Turks
responded that "Atheism is a sin", the remaining 70 percent can tolerate and accept atheism
in general"31. The level of religious feeling appears to correlate also with the level of
education: "on the whole, those with a university education are the least religious"32.
There has also been an indication that recourse to Islam after 1989, as a means of
providing comfort from the uncertainties and hardship of life has reached its limits. As has
been observed about the Pomaks, "the reaffirmation of religious expression, manifested in
the building and renovation of mosques, the resurrection of religious schooling, the
teaching of Turkish at school and the re-adoption of Turkic-Arabic names… has provided
progressively less consolation"33.
The state of the Muslim religious authorities; the emergence of serious divisions
at the top
The re-establishment of religious freedoms however, has been accompanied by the
development of serious divisions in the ranks of the Muslim clergy, as has been the case

their problems. For some analysts, that failure is a direct consequence of Bulgaria’s refusal to
recognize the Pomaks as an ethnic minority. In post-Communist Bulgaria the official view on the
Pomaks as far as their ethnic identity is concerned hasn’t changed: they continue to be regarded as
Bulgarian Muslims, something that is reflected in the national censuses carried out since 1990, where
there is no mention of the Pomaks. Carolina Ramos, "Bulgaria: Raw Deal for the Pomaks", Institute
for
War
and
Peace
Reporting,
BCR,
No.
555,
11
May
2005,
www.iwpr.net/index.pl?archive/bcr3/bcr3_200505_555_5_eng.txt, accessed 18/5/2005
29Ivaylo Grouev, Why Bulgaria did not explode? The post-1989 ethnic deal (Ottawa: Hermes
Publishing, 1996, 2004), p.75.
30 Surveys conducted between 1991 and 1994: I. Tomova, "Etnicheski stereotipi I predrazsudutsi u
bulgarite", Aspekti na etnokulturnata situatsia v Balgaria, Vol.1, Sofia, 1992; Sotsiologicheski
Pregled, No.3, 1993; "Relations of Compatibility and Incompatibility Between Christians and
Muslims in Bulgaria", International Centre for Minority Studies and Intercultural Relations, Sofia,
1994. Cited in Hopken, op.cit., p.75.
31Peter-Emil Mitev, "Vruzki na suvmestimost I nesuvmestimost vuv vsekidnevieto mezhdu Hristijani
I Miusiulmani v Bulgarija", Sotsiologichesko Izsledvane, Sofia, 1994. Cited in Ilchev, Perry, op.cit.,
p.116, and also in Grouev, op.cit., p.154.
32 Ilchev, Perry, op.cit., p.116.
33 Yulian Konstantinov, "Strategies for sustaining a vulnerable identity: the case of the Bulgarian
Pomaks", in Muslim Identity and the Balkan State, p.52.
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with the Orthodox Bulgarian Church34. The Chief Mufti and the Supreme Muslim Council
have remained the leading religious institutions for the Muslim population in Bulgaria; both
institutions however have become the bone of contention among rival groups of Muslim
clerics, while certain political forces have become involved in the whole affair. Nedim
Gendzhev who had been appointed as Chief Mufti, and was also head of the Supreme
Muslim Council, by the communist regime back in 1988 remained in his place immediately
after the re-establishment of democracy35. For many Muslims however Gendzhev's position
was untenable, as he was seen compromised by his relationship with the previous regime,
plus the fact that Gendzhev did not enjoy the support of the Movement for Rights and
Freedoms (MRF). In 1992 a rival Muslim council, the Supreme Spiritual Council, selected
Fikri Sali, a man close to the MRF as the new Chief Mufti. The then Bulgarian government
however refused to recognize the selection of F. Sali, while in 1996 a new conference
elected N. Gendzhev as Chairman of the Supreme Muslim Council. In August 1997, a
compromise solution appeared to have been reached among the divided Muslim clerics: N.
Gendzhev, and F. Sali signed a declaration agreeing to hold a joint conference to unify the
two councils and to elect a new Chief Mufti. At the "unification conference", held in
October 1997 a new Supreme Muslim Council was formed, and a new Chief Mufti,
Mustafa Alish Hadzhi was elected36. It was a temporary truce however. N. Gendzhev and
people close to him continued to challenge M. Hadzhi, alleging that he was supported by
the MRF and had connections with Al Kaida and the Muslim Brotherhood37. More national
conferences followed: in 2000 a new national conference elected Selim Mehmed, as the
new Chief Mufti. Both however the 1997 and the 2000 conferences were legally challenged
by Gendzhev who was vindicated by the courts38. In December 2003 a new national
34 The Bulgarian Orthodox Church was divided into two factions in 1992; one under the leadership
of Patriarch Maxim that had been appointed into his post by the previous communist regime; and one
under the leadership of Metropolitan Inokenty, who in 1992 established the so-called "alternative
synod". In the 1990s the Bulgarian Socialist Party (BSP) supported Maxim, while the Union of
Democratic Forces (UDF) was favourbly disposed towards Inokenty. In July 2004, in a major
development, the then government under the premiership of Simeon Saxcobourgotski gave the goahead for a police operation against Inokenty’s faction. Police forces forcefully burst into at least 94
churches and other buildings occupied by Inokenty’s supporters, threw out the priests serving in them
and installed priests appointed by Maxim’s synod.
35At a time of heightened political tensions in Bulgaria, following the government decision on 29
December 1989 to allow ethnic Turks and other Muslims to take back their initial names, N.
Gendzhev adopted a highly conciliatory stance declaring "that the Muslim clergy were opposed to
extremist demands for regional autonomy or territorial partition, and supported the current status of
Bulgarian as the only official language". Cited in Rossen V. Vassilev, "Post-Communist Bulgaria’s
Ethnopolitics", The Global Review of Ethnopolitics, Vol.1, No.2, December 2001, p.41.
36 Eminov, op.cit., p.145.
37 Thus, Asim Hadzi Asam, leader of the foundation "The right path for Bulgarian citizens of Turkish
origin" and a close associate of Genchev, claimed that Ahmed Dogan, the leader of MRF had given
half a million dollars to make sure Hadzhi’s election in 1997. Not only that, but according to Asam
the money had been sent by Sheih Abdul Kemal, uncle of Osama bin Laden and had been given to A.
Dogan by one of the leaders of the Muslim Brotherhood in Egypt, Abdul Rahman Taha. Ruslan
Iordanov, "Hodene po vazheto", TEMA, Issue 12(180), 28 March-3 April 2005, pp.27-28.
38 In 2004, the Supreme Appellate Court ruled on Gendzhev’s complaints that "those forums had
been illegitimate and their decisions invalid". While on 16 December 2004, the European Court of
Human Rights in Strasbourg, found Bulgaria in violation of Article 9 of the European Convention on
Human Rights and ordered the Bulgarian government to pay compensation to Gendzhev. "Human
Rights in Bulgaria in 2004", Report of the Bulgarian Helsinki Committee, April 2005, pp.7-10,
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conference was held and Fikri Sali was elected as Chief Mufti. Soon afterwards however a
rival Muslim conference elected Ali Hadjisaduk as Chief Mufti39. The last national
conference took place in March 2005. 1,400 of 1,461 delegates of the conference elected
again M. Hadzhi as Chief Mufti, while Basri Pehlivan was elected president of the Supreme
Muslim Council. Despite the overwhelming support for M. Hadzhi, his election was
accompanied by accusations against the MRF's involvement and manipulation of the
conference and a number of mainly Pomak Muftis, abandoned the conference in protest40.
The position of the MRF: religious moderation - control over the Muslim
religious authorities
The MRF was established in January 1990, as a political party aimed at defending
primarily the rights of the ethnic Turks and other Muslims in Bulgaria. Its initial platform
contained a number of positions concerning the restoration of religious rights for Bulgaria's
Muslim population: the optional teaching of Islamic theology in Bulgarian schools to pupils
who were ethnic Turks; the restoration of mosques in Razgrad, Kiustendil, Plovdiv and
elsewhere; permission to construct Islamic prayer houses if Muslim congregations wished
to do so; the lifting of the ban on publishing Islamic literature, including the Koran; the
introduction of Ramadan and Kurban as national holidays for Muslims; the lifting of bans
on religious rites; and the return of property belonging to Islamic communities that had
been nationalized by the previous regime41. At the same time, the MRF distanced itself
from "phenomena like Islamic fundamentalism"42. As on most issues, likewise on the issue
of Islam's place in Bulgaria, the MRF moved carefully, displaying moderation. Yunal Lufti,
its vice-chairman has declared:
The Movement will do all it can to secure a firm place for Islam as the second
religion in Bulgaria after the Orthodox Church. At the same time we have to recognize as
peaceful and friendly citizens that the Christian majority must be approached and treated
with common sense and tact, because all minorities must co-exist without favouritism43.
The prospect of establishing the supremacy of religious identity over a secular
identity on the Muslim population, and in particular the ethnic Turks, has not been
welcomed by the MRF. As Xavier Bougarel has accurately remarked on the political parties
representing Balkan Muslims that were established after 1989: "as a rule, the new political
parties are headed by new elites that are the product of Communist modernization and have
a secularist orientation"44. The MRF is no exception, notwithstanding the assimilation
campaign waged against the ethnic Turks by the Communist regime. Commenting on the
dangers of fundamentalism Ahmed Dogan, the leader of MRF, has declared:

www.bghelsinki.org/annual/en/2004-human%20rights.pdf accessed 5/12/2005.
39 ibid, p.10.
40 Ali Hairadin, Mufti of the city of Sofia commented that, "when there is an election, people enter
the conference room and vote. When the election is already decided, there is no meaning to make a
choice. Its better then, the Chief Mufti to be appointed… ". Where as Salih Arshinski, another
protesting Mufti, asserted that, "In the conference there are no representatives of the Muslim religion,
inside there are activists and mayors of the MRF". Cited in Iordanov, op.cit., p.26.
41 Kjell Engelbrekt, "The Movement for Rights and Freedoms", Report on Eastern Europe, Vol.2,
No.22, 31 May 1991, p.7.
42 ibid, p.7.
43 Cited in Vassilev, "Post-Communist Bulgaria’s Ethnopolitics", p.46.
44 Bougarel, op.cit., p.12.
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We have something very valuable in this country. None of the ethnicities is very
religious. As the crossroads of the Balkans, we have learned to be careful with religious
systems. We have always been observers of religious processes rather than participants. So
there is no place for fundamentalism in Bulgaria45.
It was exactly the Party's moderation and pragmatism, together with the tactical
qualities of Ahmed Dogan, that allowed the MRF not only to overcome the considerable
hostility and suspicion that has encountered since its establishment, but also to become
accepted as a coalition partner: during the 1990s, the MRF was in formal or informal
coalition, at different times, with both the BSP and the UDF46. Since the parliamentary
elections of June 2001, the MRF has gone one step further. It has shared power,
participating in the formation of the government: from June 2001 until June 2005, with the
party of Simeon Saxecoburgotski, the National Movement Simeon II; and from August
2005 until now, in a three-party coalition government, together with the BSP and the
National Movement. MRF's performance is even more commendable when one takes into
account the political behaviour of another "Turkish minority party", the Turkish
Democratic Party, established by Adem Kenan, in December 1990. Kenan, which
apparently has links with the right-wing Nationalist Action Party in Turkey, has repeatedly
attracted unfavourable attention by calling, for instance, for a general amendment of the
Bulgarian Constitution, revoking the provisions on the unity of the State, lifting the ban on
the establishment of autonomous formations, removing the Bulgarian as the only official
language of the country47. More recently, on 12 September 2005, Kenan went even further
by saying, in an interview for a local radio station, that Sofia would be subjected to
bombing by NATO troops, as "Bulgaria was violating the rights of the Turkish minority"48.
No other "ethnic Turkish party" - and one could also include the Movement of the
Democratic Wing led by Osman Oktai, the Party for Democracy and Justice led by Nejim
Genchev, and the Union of the Bulgarian Turks led by Seihan Turkan - has managed to
rival MRF's influence and dominant position among the ethnic Turks. It's a dominance
which, as we saw earlier, extends even in religious affairs, where the MRF has played an
active role, by trying to control the Islamic religious community. MRF's dominating role
over the Turkish minority however has brought about charges of "political cynicism": the
Democrats for Strong Bulgaria, a centre-right political party established following the 2001
elections by the former prime minister Ivan Kostov, has accused the MRF as "an
undemocratic ethnic party which manipulates its members under the pretext of protecting
their rights", and Dogan as "a curse over Bulgaria", holding back further reform by
focusing on ethnic issues49.

45 Cited in Ivan Palchev, Ahmed Dogan and the Bulgarian ethnic model (Bulgarian Diplomatic
Review, National Museum of Bulgarian Books and Polygraphy, 2002), p.106.
46 Rossen Vassilev, "Bulgaria’s Ethnic Problems", in East European Quarterly, XXXVI, No.1,
March 2002, pp.113-123.
47 Maria Yaneva, "System of Central and Local Government, Political Representation and Civil
Participation of Minorities in Bulgaria", in Goedele De Keermaeker, Plamen Makariev (edit.)
Bulgaria - Facing Cultural Diversity (International Peace Information Service, ACCESS Association,
1999), pp.61-62
48 "Illegal ethnic Turk Party Leader Threatens Sofia with NATO Bombs", Novinite, 12 September
2005, http://novinite.com/view_news.php?id=52307, accessed 13/09/2005.
49 Cited in Milena Borden, "Bulgaria: Turkish Party Urged to Rethink Policies", Institute for War
and
Peace
Policies,
BCR
No
555,
11
May
2005,
www.iwpr.net/index.pl?archive/bcr3/bcr3_200505_555_4_eng.txt, accessed 18/05/2005.
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Foreign influences on Islam in post-1989 Bulgaria; the Turkish primacy
Since 1990, the whole of post-communist Eastern Europe has become the focus of
growing activities on the part of various Islamic charities and organizations that seek to
stimulate an Islamic revival, among the region's Muslim communities. More so in the
Balkans that are the home of considerable Muslim communities, and were the bloody
Bosnian conflict took place in the beginning of the 1990s, attracting the attention of public
opinion in the Muslim world. Islamic charities and other Islamic organizations, such as the
Muslim World League, the World Assembly of Muslim Youth, the International Islamic
Relief Organisation, became active in the region financing the building of new mosques,
distributing Islamic literature and more importantly trying to spread different Islamic
doctrines that challenge the dominance of Hannafi Sunni doctrine50.
As far as Bulgaria is concerned, Arab states and Arab-dominated charities and
other foundations have also been present by providing financial support for the rebuilding
of mosques and the establishment of religious schools; by giving scholarships to Muslim
clerics who want to study Theology in Middle Eastern Universities; and even by the
activities of proselytizers in the country51. Among those Arab-dominated foundations with
activities in Bulgaria, that also engage in aiding the spread of radical Islam, Bulgarian
sources single out three in particular, associated closely with Saudi Arabia: the World
Assembly of Muslim Youth, the Al Waqf-Al Islami foundation, and the Al Haramein
organization52. The small immigrant Arab community in Bulgaria, around twenty thousand
of them, appears also to have been involved in proselytizing activities, targeting in
particular Pomaks and Muslim Roma53.
Turkey remains however the main source of Islamic influences external to
Bulgaria. For a variety of reasons, historical, religious, diplomatic54, or even diasporarelated55, Ankara has watched closely developments concerning the Balkans and its Muslim
50 "Islamic NGOs often use humanitarian aid as an incentive to encourage people to fulfill their
religious duties (wearing the veil, attending religious education, classes, etc.). All of them contribute
to the circulation of new religious doctrines coming from the Arab world and challenge the former
monopoly of Hanafi madhhab, as well as the religious legitimacy of the heterodox practices of Balkan
Islam. These new doctrines are also spread through books and pamphlets translated from Arabic,
videos and websites, and the young ulema returning from Islamic universities of the Persian Gulf.
This new generation of imams plays an increasingly important role in local religious life through their
preaching in mosques and the teaching they provide in the madrasas funded by the Gulf states".
Bougarel, op.cit., p.18.
51 Iran has also been active, on a much smaller scale however, by providing support, through the
Tauhit foundation to the Shiite community. Lederer, Contemporary Islam in East Europe, p.20.
52 Mihail Vasilev, "Svetovnata Isljamska Mrezha" (Global Islamic Network), Geopolitika I
Geostrategia, Broi 4, 2005, pp.131-133.
53 Lederer, Countering Islamist Radicals in Eastern Europe, p.8. According to Lederer, "The
foreigners include students, professionals, husbands of local women, legal and less legal residents.
They are much fewer than but ideologically comparable to their counterparts in the West. Many try to
spread Islam which is a sacred duty. Mideaestern proselytizing and charitable organizations back a
number of them, also because they speak Arabic and are less affected by secular and pro-Western
ideas". Lederer, Contemporary Islam in East Europe, p.23.
54 Xavier Bougarel has commented that "Turkey’s Balkan policy is based on two very concrete
elements: its conflict with Greece and its bid for EU membership". Bougarel, op.cit., p.19.
55 The territorial retreat of the Ottoman Empire from South-Eastern Europe during the 18th, 19th and
the beginning of the 20th century caused large numbers of Muslim refugees. Many of these refugees
and their descendants settled in the territory of the Turkish republic. According to the 1935 Turkish
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communities. Is there a specific Turkish "religious policy" in the Balkans since 1990? It's
hard to tell. There has been however a clear interest for the Balkan Muslims that has been
channeled primarily through the Secretariat or Directorate for Religious Affairs, the
Diyanet Isleri Baskanligi: "this state body has established close links with the Islamic
religious institutions in the region, and provides them with significant material support
directly or indirectly (grants for students visiting Turkish universities, funding for local
imams' salaries, etc.)"56. In 1995, on Ankara's initiative an Islamic Euro-Asian Assembly
was established, bringing together Islamic religious institutions from Turkey, the Balkans,
the Caucasus and Central Asia, a diplomatic initiative that aimed at competing with the
Islamic Council for Eastern Europe, established in 1990 with the support of Saudi Arabia
and the Islamic World League57. Beyond the "official Turkish religious interest" on the
Balkan Muslims, expressed through the Directorate for Religious Affairs, there has been an
even stronger interest on the part of "non-state Turkish actors". Religious brotherhoods, like
the Fethullanci, have opened religious schools, while other Turkish religious orders have
established close links with their Balkan counterparts58. The presence and activities of state
and non-state Turkish actors in Bulgaria's case is described by Gyorgy Lederer:
Foreign help is decisive. This means primarily Turkey which invites students for
religious and other studies, provides books, curricula, teachers and financial means. The
assistance of the secular Turkish Republic, mainly through the Diyanet Isleri Baskanligi
(Directorate of Religious Affairs) network, is different from that of Turkish islamist
institutions, as the Naksibenti and Kadiri orders, the Zaman foundation publishing a
remarkable newspaper in Bulgaria too, or the "Muslims of Turkish origin" of Milli Gorus as
they call themselves. By Balkan standards they are wealthy, opposed to secularism and
committed to the cause of Islamic revival among their "ethnic brothers". They spent
considerable amounts on building mosques59.
What has been the effect of "outside influences" on Islam in Bulgaria after 1989?
A question, particularly relevant since the 9/11 and the terrorist bombing attacks in Madrid
and London, is whether "radical Islam" has acquired any influence or following in Bulgaria,
as according to one analyst, "the main focus of the activities carried out by Islamic
radicalism in the Balkans, and in Europe at large, has been put on the recruitment and
indoctrination of new followers… "60. During the last few years there have been some well
publisized cases of the Bulgarian authorities clamping down on foundations associated with
Islamic radicalism: in 2000, it was reported that the activities of several Islamic NGOs were

census, 962,000 inhabitants of Turkey had been born abroad, as against 15,195,000 born within the
country. Of the foreign-born, 368,000 had come from Greece, 227,000 from Bulgaria, 158,000 from
Yugoslavia and 62,000 from Romania. Turkey received more refugee and immigrant waves after the
Second Worlds War. By 1980 official records showed a cumulative total of 488,000 refugeesimmigrants from Bulgaria, 303,000 from Yugoslavia, 122,000 from Romania. See Andrew Mango,
"Turkey: ‘Outside Turks’, in Margaret Bainbridge (edit.) The Turkic Peoples of the World (London:
Kegan Paul International, 1993), p.351. While according to Bougarel, "between 1878 and 1945, more
than 2,500,000 muhacirs (refugees) left the Balkans for Istanbul and Anatolia". Bougarel, op.cit.,
p.23.
56 Bougarel, op.cit., p.19.
57 ibid, p.20.
58 ibid, p.20.
59 Lederer, Contemporary Islam in East Europe, p.20.
60 Nadia Alexandrova-Arbatova, "European Security and International Terrorism: the Balkan
Connection", in Southeast European and Black Sea Studies, Vol.4, No.3, September 2004, p.363.
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banned in Bulgaria61; in the autumn of 2003, the Bulgarian police dismantled Islamist
centers in the south, around the towns of Velingrad and Pazardzhik62; and in February
2005, Bulgarian journalists reported on three semi-legal schools that operated in the region
of Razgrad, in northeastern Bulgaria, that were suspected of preaching a Wahhabi version
of Islam, intolerant, anti-secular and anti-Western63.
There has also been concern over the time Bulgarian Muslim clerics spend abroad,
in Middle Eastern theological schools or even in Western Europe, associating themselves
with ideas of a "radical", less tolerant Islam. In November 2004, for instance, a Muslim
cleric, named Ahmed Musa Ahmed, was found guilty of violating Articles 162 and 164 of
the Penal Code, which define crimes against "national and racial equality", and was
sentenced by the Pazardzhik Regional Court, to three years imprisonment and a 1,000 leva
fine for preaching "radical Islam"64. It was alleged that Ahmed Musa Ahmed came into
contact with radical Islamists in Germany, and following his return preached with "a
particular fervour", speaking of jihad and the need to establish a Caliphate65. In 2000 a
well-informed scholar of Bulgarian Muslims reported that conservative Muslim clerics
have not been satisfied by the steady but gradual recovery of Islam in Bulgaria after 1989:
"they want to recreate the overarching Muslim identity that existed in the past and to
establish the primacy of religious principles governing the lives of Muslims in Bulgaria"66.
And the new Chief Mufti of the Bulgarian Islamic Community, M. Hadzhi, who has studied
Islamic law in Amman, Jordan, attracted attention with his rather ambiguous statements
over the position of women in Muslim society67.
61 A development that was actualized criticized by the European Court of Human Rights. Bougarel,
op.cit., p.26.
62 Lederer, Countering Islamist Radicals in Eastern Europe, p.8.
63 The three schools were operating in the villages of Surnitsa, Ustina and in Delchevo. It was
alleged that the Al Waqf-Al Islami foundation had provided financial support for the establishment
and operation of the school in Surnitsa, while for the school in Delchevo, the Turkish brotherhood
Suleymanci appeared as the financial backer. Concerning the preaching taking place in Surnitsa a
local Imam described it as following: "Intolerance to people of other beliefs. Interpretation of the
Koran in their own terms, as jihad - a holy war with weapons and violence… For these people anyone
who is not one of them - a Wahhabi - is an infidel. This means they reject all other denominations of
Islam and avoid contacts with them". Yana Buhrer Tavanier, "Bulgaria: The Schools that Aren’t
Schools",
Transitions
Online,
3
February
2005,
www.tol.cz/look/TOL/printf.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=4&NrIssue=101, accessed 9/05/2007.
64 The official charges against Ahmed Musa Ahmed were that "he had preached antidemocratic
ideology and the violent overthrow of the established state structure, desecrated the Bulgarian flag
and preached racial and national, as well as religious, enmity and hatred". "Human Rights in Bulgaria
in 2004", op.cit., p.9.
65 ibid, pp.9-10.
66 Eminov, op.cit., p.146.
67 In an article in the magazine Miousioulmani, M. Hadzhi declared that in the Islamic world women
not only are not oppressed but in a privileged position, "As far as the position of woman is concerned,
Islam not only treats her as equal with man, but in a privileged position". According to M. Hadzhi, a
woman is (financially) safe from birth until the end of her life, she is never obliged to (financially)
take care of herself. Women have also the right to participate in communal life, with prime example
the Prophet himself, who regularly took advice from his wives. M. Hadzhi attracted even more
attention when he avoided taking a clear position on questions, such as should a woman follow a
career at the expense of family life? And who has greater authority at home: a woman or a man? "It
remains to be decided how should we lead family life - through logic on the side of those who
manage to put feelings under logic, that is men, or through feelings, which in woman’s case are more
powerful than logic? Cited in Iordanov, op.cit., p.27.
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Perceptions of Islam among ethnic Bulgarians
Measuring public perceptions on the issue of Islam in post-1989 Bulgaria is not an
easy or straightforward task, as any evaluation is based on surveys conducted after 1989 on
public perceptions concerning religious co-existence and the Muslim minorities living in
Bulgaria. Thus, surveys conducted in 1994 and 1995 by ethnologists and sociologists on the
issue of religious freedoms reveal a high level of tolerance68. When however one looks at
surveys on attitudes towards minorities in Bulgaria, the picture that emerges is quite
different. In an analysis of three surveys conducted in Bulgaria, in 1992, 1994 and 199769,
by Krassimir Kanev, varying degrees of prejudices towards ethnic Turks, Pomaks and the
Roma can be found. For the ethnic Turks there is a high level of ethnic prejudice with a
"marked tendency of decrease" during the five year period70; interestingly enough, a
consistently high percentage of the respondents consider the ethnic Turks as "religious
fanatics": 84% in 1992, 72% in 1994 and 63% in 199771. A percentage that appears to have
remained stable during the last few years: it was 62% according to a survey conducted in
200572. Towards the Pomaks, negative prejudices are lower than the ethnic Turks, with also
a "general tendency of decrease". And a smaller, but far from negligible, percentage of the
respondents consider them as "religious fanatics": 50% in 1992, 37% in 1994 and 34% in
199773. The Roma, whether Christian or Muslim, are the only group with consistently high
percentages of negative prejudices against them not only by ethnic Bulgarians, but also by
ethnic Turks and the Pomaks74. While in a survey conducted by the Bulgarian Helsinki
Committee with the assistance of BBSS Gallup, two months before the 2005 parliamentary
elections there were some alarming findings about ethnic coexistence and religious
tolerance: 27% of the respondents answered negatively to the question "Would you agree to
live in the same country with Roma people? And 18% would not like to live in the same
country with ethnic Turks; 46% felt that "Christian cults should be banned", while 15% felt
the same thing about Judaism and 11% about Islam75.

68 "A belief in the exclusiveness of one’s own religion is not held by the majority (of either
Christians or Muslims). To the question ‘How do you treat people of different religious beliefs?’ the
overwhelming majority of respondents reply: ‘People like anybody else! Intolerance is an exception;
it appears among Muslims (3-5%) and among a small proportion of Bulgarians (10%). The vast
majority of adherents of both religions are convinced that ‘Freedom of religion should exist only in
respect to non-traditional religions". Cited in Zhelyazkova, op.cit., p.298.
69 The survey "Ethnic and Cultural Situation in Bulgaria", conducted by the Centre for the Study of
Democracy in 1992; the survey "Relations of Compatibility and Incompatibility between Christians
and Muslims in Bulgaria", conducted by Marketing-Consult,Ltd in 1994; and the survey "Relations of
Compatibility and Incompatibility between Christians and Muslims in Bulgaria", conducted by BBSS
Gallup International in 1997.
70 Krassimir Kanev, "Changing Attitudes towards ethnic minorities in Bulgaria and the Balkans
1992-1997", in Thanasis D. Sfikas, Christofer Williams (edit.) Ethnicity and Nationalism in East
Central Europe and the Balkans (Ashgate, Aldershot, 1999), p.75
71 ibid, p.75.
72 Survey conducted by Petar-Emil Mitev cited in Albena Shkodrova, "Comment: Nationalism
Retains Grip on Bulgaria’s Youth", Institute for War and Peace Reporting, Balkan Crisis Report,
No.555, 11 May 2005, www.iwpr.net/index.pi?archive/bcr3/bcr3_200505_555_6_eng.txt, accessed
18/05/2005.
73 Kanev, op.cit, p.76.
74 ibid, p.77.
75 Cited in Emil Cohen, "The data indicate: Our society is ill from racism", Obektiv, Issue 123, AprilJuly 2005, www.bghelsinki.org/obektiv/2005/123/123-01.pdf, accessed 5/12/2005.
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There has certainly been a rise in nationalism in Bulgaria, during the last few
years, as it was exemplified by the electoral success of the party Ataka in the June 2005
elections, when it gained around 8% of the vote and emerged as the fourth biggest party, a
worrying development particularly for Bulgaria's minorities76. A relevant problem concerns
the media and their attitude on issues like Islam: the media have more often than not
followed an alarmist view of Islam and Islamist-related activities in Bulgaria. A paper on
the Muslims of Bulgaria in the mid-1990s noted that, "there has been alarm by the news of
Islamic preachers arriving in Bulgaria since 1993, and the contributions made by Islamic
religious foundations towards the restoration of old mosques and the building of new
ones… The basic fear is that those who came are but the first of a wave of religious
fundamentalists who would use Bulgaria as a springboard for penetration in Europe"77. And
according to a recent survey, conducted in 2006, entitled "Islam and the media", although
"the relationship towards Muslims in Bulgaria is tolerant… at the same time, more and
more clearly fear is being generated, related with Islam in the concept formulated abroad,
whereby (Islam) is being likened as aggressive, militant, and dangerous"78.
Conclusion
Concluding, it could be claimed that the religious revival that has taken place
among Bulgaria's Muslim population since 1990 can be described as rather "moderate":
Bulgarian Muslims on the whole have not become ostensibly more religious. There are no
signs of a radicalization spreading either among the ethnic Turks or among the Pomaks or
the Muslim Roma. Foreign sources have been instrumental in aiding the reorganization of
religious life, i.e. rebuilding mosques, but even those that seek to advance new, more rigid
Islamic practices, at the expense of the "local Islam", haven't been so successful. A remark
valid also for the Bulgarian Muslim clergy: despite the "warnings concerning Muslim
clerics having links with Al Kaida and the Muslim Brotherhood", these are more the
outcome of factional fighting in the ranks of the Muslim clergy, than a reflection of any
existing links. In that respect, it is not accidental that in various analyses exploring the
dangers posed by the activities of Islamic radicalism in the Balkans, Bulgaria does not
figure as a problem-case, with real concern centered around Bosnia-Herzegovina and
Kosovo79. Cultural, political and even economic conditions are not conducive to the spread
of Islamic radicalism in Bulgaria. The dominant political party of Bulgaria's Muslim
population for the last 17 years, the MRF, has in principle, no interest in facilitating or
allowing the dissemination of radical Islam among its voters, as it has successfully
integrated itself in the Bulgarian political scene, becoming part of the political
establishment. Furthermore Bulgaria has overcome the deep economic recession of the
1990s that was so damaging for standards of living and highly demoralizing for society at
large. As the benefits from the steady growth of the economy spread all over the
population, irrespective of creed, it will be harder for any Islamists to gain serious influence
in the country.
76 See for example Yaha Buhrer Tavanier, "Bulgaria: Massive attack", Transitions Online, 8 July
2005,
www.tol.cz/look/TOL/printf.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=4&NrIssue-123,
accessed
9/5/2007.
77 Ilchev, Perry, op.cit., p.132.
78 Survey conducted by the Centre for Intercultural Research with the support of the Bulgarian
Helsinki Committee, cited in Bosakov, op.cit., p.234.
79 Thus in exploring the "terrorist phenomenon" in the Balkans, associated with the influence of
radical Islam, Nadia Alexandrova-Arbatova singles out the "post Yugoslav space", and more
specifically Kosovo, as the area where conditions are more conducive for the emergence of a terrorist
threat. See Alexandrova-Arbatova.
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Γεώργιος Χρηστίδης
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί να συνεισφέρει στον προβληματισμό γύρω από
μια σειρά σημαντικά ζητήματα-ερωτήματα που αφορούν τον μουσουλμανικό πληθυσμό
και την εξέλιξη του Ισλάμ στην Βουλγαρία μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού
συστήματος: Πόσο σημαντική είναι η "θρησκευτική αναγέννηση" που έχει σημειωθεί στον
μουσουλμανικό πληθυσμό της Βουλγαρίας μετά το 1989; Σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι
μουσουλμανικές θρησκευτικές αρχές στην Βουλγαρία; Τι ρόλο έχουν παίξει ξένες
επιρροές, τόσο στην αναγέννηση του Ισλάμ, όσο και στην διάδοση ενός διαφορετικού,
ριζοσπαστικού Ισλάμ στην Βουλγαρία; Πως αντιλαμβάνεται η βουλγαρική κοινή γνώμη το
Ισλάμ μετά το 1990, και ιδιαίτερα οι Βούλγαροι χριστιανοί;
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Анђела Гавриловић
Београд - Србија

ПРЕДСТАВЕ КИФОЗЕ И ПАРАЛИЗЕ НА СРПСКИМ
ФРЕСКАМА У ДОБА СТЕФАНА ДУШАНА (1331-1355)ОДНОС ЗЕМАЉСКЕ И НЕБЕСКЕ СФЕРЕ
Апстракт: У раду смо настојали да на представама исцељења раслабљеног
(парализе) и исцељења грбаваца (кифозе) увидимо и опишемо огледање земаљске
реалности у небеској и небеске у земаљској, као и да уочимо у којој мери
средњовековни живописци у доба Стефана Душана, сликајући догађаје из Христовог
земаљског живота, реално приказују симптоме парализе и кифозе.
Закључили смо да је приликом извођења фресака, у складу са оновременим
уметничким тежњама ка исказивању реалистичности, сликарева детаљност, била
врло изражена. Када су представе болести у питању, уметник их свакако није
представљао произвољно. Премда се користио сликарским приручницима, у раду
зографа видно је угледање на симптоме болести које су у средњем веку у Србији
заиста постојале и које су се заиста испољавале на начин на који су наведене
болести на фрескама и приказане. Потврда за наше ставове налази се у поређењу
симптома наведених болести, које се јављају и у данашње време, са истим, које су се
јављале у средњем веку. Као додатно упориште нашим тврдњама да је
средњовековни сликар, тежећи да земаљским образом искаже поруку вишњег реда,
на фрескама приказивао болести свог времена, стоје подаци из оновремених писаних
извора, подаци из стручних писаних извора, који се односе на српску средњовековну
медицину, као и њима аналогни натписи на фрескама које смо описали и обрадили у
саопштењу.
Кључне речи: парализа, кифоза, земаљска реалност, небески свет, Христос,
спасење
Средњовековне српске фреске представљају важан извор за разноврсна
сазнања о изгледу предмета,1 који су се употребљавали у време средњег века, о
1За предмете који су се користили у свакодневном и церемонијалном животу Византије, са
аспекта њиховог приказа на фрескама и у поређењу са археолошким остацима истих, в. Parani
G.M., Reconstructing the reality of Images, Byzantine Material Culture and religious Iconography
(11th-15th Centuries), Boston, 2003. За предмете и радње, који су се користили у свакодневном
животу код Срба, који су улазили у орбиту византијске цивилизације в. Хан В., Профани
намјештај на нашој средњовјековној фресци, Зборник Музеја Примењене уметности, број 1,
1955, 7-53, посебно стр. 7. са освртом на наведену литературу. За представе музичких
инструмената в. Р. Пејовић, Музички инструменти средњовековне Србије, Београд, 2005.; за
приказе дијачког прибора, в. Ђорђевић. М. И., Представе прибора за писање и опрему књиге у
српском средњовековном сликарству, Зборник Владимира Мошина, 1977, 87-112; за алатке и
справе које су се користиле у земљорадњи в. Благојевић, М., Земљорадња у средњовековној
Србији, Беоргад, 1973, 21-26, 28-35, 52-54; Α.Λιβέρη, Βυζαντινά γεοργικά έργαλεία καί μηχανές,
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догађајима и радњама који су се тада вршили и одигравали, али и за сазнања о
знацима испољавања болести, од којих је становништво у средњем веку обољевало.
Премда су се представе болести на фрескама односиле на чудесна исцељења,2 сликом
приказујући пасусе из Светог писма и осталих светих списа,3 склони смо да у
приказу фресака, поред објашњавања религиозних поука вишег реда, увидимо и
реалистичан начин њиховог представљања, јер су ове сцене, у ствари, представљале
догађаје из Христовог земаљског живота. Тако на примеру сцена Христових
исцељења можемо на још један начин сагледати преламање и прожимање божанског
и овоземаљског света, у контексту сложеног објашњавања домостроја Христовог
спасења људског рода. Ово спасење извршено је оваплоћеним Богом. Бог, Исус
Христос, на себе је преузео сву сагрешиву природу да би све исцелио.4 Божанска
сила Христове Божанске личности оваплоћењем је, као натприродна, ушла у оквире
човечанске природе, па Господ, учећи спасењу, исцељењима враћа људску природу у
стање у коме се она налазила пре грехопада.5
Бог-Логос, оваплотивши се, постао је човек, не преставши бити Богом.6
Поставши човек, прошао је све оно кроз шта пролазе људи, изузев греха. Жртвовао
се да би људи на земљи добили од Њега живу наду, за непропадљиво и неувенуло
наследство на небесима.7 Он је у људском обличју живео и боравио међу људима,
чинећи Божанска чуда у овоземаљском свету.
Стога, иако су болести на фрескама приказиване схематично, према
устаљеним иконографским правилима византијске уметности, у функцији
објашњавања Божанских чуда и поука, као њихов образац, послужиле су болести
које су се, између осталог, јављале и у средњем веку. На ову чињеницу упућују нас
сама иконографија фресака (тј. насликани симптоми болести и њихово упоређивање
са клиничким симптомима датих болести, које се јаваљају и у данашње време),
подаци из писаних извора, као и поређење очуваних натписа на фрескама са
сачуваним подацима писаних извора, који се тичу терминологије српске
средњовековне медицине. У овом раду, као што се у наслову види, биће речи о
описима симптома двеју болести које се јављају у средњовековном живопису кифозе и парализе.
ΔΗΑΕ 21 (2000), 275-286, sa navedenom daqom literaturom.
2 У живопису се јављају излечења која је починио Христос, која су починили апостоли или
арханђели. Уопштено о композицијама Христових исцељења у споменицима Византијског
царства исте тематике в. T. Gouma-Peterson, Christ as Ministrant and the Priest as Ministrant of
Christ in a Paleologan Program of 1303, DOP 32 (1978), 199-216; P.A. Underwood, Some Problems
in Programs and Iconography of Ministry Cycles, у: The Kariye Djami, vol. 4, Princeton, 1975, 245302. (даље у тексту: Underwood, Some Problems); за сцене исцељења у српској уметности у
доба Стефана Душана в. М. Марковић, Христова чуда и поуке, у: Зидно сликарство манастира
Дечана, Грађа и студије, Београд, 1995, 133-147, посебно 135-141. (даље у тексту: Марковић,
Чуда и поуке); Чанак-Медић, М., Тодић Б., Манастир Дечани, Београд, 2005, 382, 472, 473; в.
напомену 11 и 12.
3 С. Радојчић, Чудесна оздрављења и свети лекари у старом српском сликарству, 77, 81, у :
700 година медицине у Срба, Београд, 1971.
4 Догматика православне цркве од протосинђела др Јустина, доцента богословског факултета,
књига друга, Богочовек и његово дело (христологија и сотериологија), Београд, 1980, 19.
5 O.c., 665.
6 Догматика православне цркве од протосинђела др Јустина, доцента богословског факултета,
књига друга, Богочовек и његово дело (христологија и сотериологија), Београд, 1980, 47.
7 Исто, нав. стр.
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У средњем веку, особито у Византији, идеалним владаром се сматрао онај
који је живео по подобију Христа, тј. по подобију његове делатности међу људима, у
мери у којој је могао. Византијски василевс Алексије I Комнин (1081-1118) није
могао раслабљеном болеснику да каже: "Устани и ходи!"8. Зато је имао финансијских
могућности да, поштујући Божије заповести, део свог иметка да за изградњу
установа у које би били примљени слепи, хроми, парализовани, људи без ногу или
руку, оболели од тешких болести. Попут праведног Јова, василевс беше "отац
убогима" (немоћнима),9 "око слепима, нога хромима."10
И у српској средњовековној држави владало је начело да владар живи живот
по подобију Божијем и по подобију праведника. Тако се у Житију краља Уроша,
архиепископа Данила II (1324-1337) и његових настављача, на месту где се
проповеда о краљу Стефану Владиславу (1228-1233/4.) каже: "А многе су и
небројене његове (Владислављеве) милостиње ништима и странима и слабима,
сећајући се увек онога страшнога дана, грознога и трепетнога суда, пред којим
имамо да станемо сви обремењени гресима...".11 У Житију краља Драгутина (12761282) исти аутор каже: "Ко ће наћи таквога, који ће вам све по имену изложити
неизказана његова (Драгутинова) чуда, милостиње ништима, утехе малодушнима,
састрадања онима који су у скрби, избавитеља увређенима, многосветла светилника
божанственим црквама?"12 За истог владара се каже: "И сам овај христољубиви
(Драгутин) даваше непрестано милостињу ка ништим и страним и маломоћним,
хромим и слепим."13 Краљица Јелена Анжујска "болнима ... беше... тврди покров и
необорима кула."14 Краљ Милутин (1282-1321) "у самом граду Цариграду, на месту
званом Продром, сазда божанствену цркву... и постави ксенодохије
(странопријемнице) тј. болнице, и ту начини мноштво одара ради почивања
болнима."15 "И многе лекаре нашавши, даде им много злато и све што им је на
потребу, да непрестано надзиравају болеснике, лечећи их."16 "И настави да чини
милостињу, за коју нико не зна. Од свију градова и крајева и многих села и околних
земаља, иђаху ништи и страни и маломоћни, хроми и слепи и губави, да нештедице

8 Annae Comnenae Alexias (pars prior: prolegomena et textus), recensuerunt Diether R. Reinsch et
Athanasios Kambylis, CFHB XL/1, Series berolinensis 2001, ΑΛΕΧΙΑΣ ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑΤΗ 7, 27, i.e. 483 (Leib III, 215-217); у преводу:The Alexiad of princess Anna Comnena being the history of
the reign of her father, Alexius I, emperor of the Romans, translated by Elisabeth A.S Dawes,
London, 1928, Book XV,VII, 409-410; Византинци, Београд, 2006. (група аутора, прир. Г.
Кавало)
9 Књ. о Јову, 29, 16.
10 Књ. о Јову, 29,15.
11 Животи краљева и архиепископа српских од архиепископа Данила II, (прев. Л. Мирковић,
предговор Н. Радојчић), Београд, 1935, 8 (Даље у тексту: Данило, Животи) ( или: Данило
Други, Животи краљева и архиепископа српских.Службе, Стара српска књижевност у 24
књиге, Књига шеста, Београд, 1988, 47; За текст на српској редакцији старословенског језика:
Arhiepiskop Danilo i drugi , Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih , Ed. By Dj. Daničić (written
Introduction Dj. Trifunović), Variorum reprints, London, 1972, 6 (даље у тексту: Arh. Danilo,
Životi)
12 Данило, Животи, 25-26 (или: Данило Други, Животи, 62); за стсл. текст: Arh. Danilo, Životi,
28
13 Данило, Животи, 35; ( или. Данило Други, Животи, 71); Arh. Danilo, Životi, 32.
14 Исти, Животи, 57; (или: Данило Други, Животи, 102); Arh. Danilo, Životi, 91.
15 Исти, Животи, 101; Данило Други, Животи, 131; Arh. Dainilo, Životi, 134.
16 Данило, Животи, 101; Данило Други, Животи, 131, Arh. Danilo, Životi, 134.
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приме милостиње од његове богоподатљиве руке...".17 Према Даниловим речима,
краљ Милутин је "по делима својих милостиња и молитвама светих његових
прародитеља удостојен велике помоћи и покрова и заступништва Вишњега".18
Модел бриге о болеснима и сиромашнима, попут Христа, подражаван је и у
каснијим вековима у Србији и Византији. Византијски василевс, односно српски
владар, представљајући Христов одраз у огледалу на земљи19 и живећи по Његовом
подобију,20 бринуо је о болеснима помажући их,21 делио милостињу болеснима и
сиромашнима тачно одређеним празницима и данима у години, отварао болнице22 у
својој престоници и по манастирима, чији је сам био оснивач и дародавац. Тако су и
свакодневне болести људи средњег века, приказиване у црквеном живопису, иако
прожете дубоким теолошким смислом и симболизмом, огледало свакидашње
средњовековне реалности.
17 Данило, Животи, 104 (или: Данило Други, Животи, 133-134 ); Arh. Danilo, Životi, 138-139.
18 Данило, Животи,107 (или: Данило Други, Животи, 136); Arh. Danilo, Životi, 142.
19 За ово схватање које је Србија, као једна од земаља под цивилизацијским утицајем
Византијског царства преузела, в. H. Maguire, The Heavenly Court, у: Byzantine Court Culture
from 829. to 1204. (ed.by H. Maguire), Dumbarton Oaks-Harvard Un. Press, 1997, 247-258; за
тумачење идеје земаља које су под јаким утицајем византијске цивилизације ушле у њену
културну сферу видети Д.Оболенски, Византијски комонвелт, Београд, 1996.
20 Византинци, 54.
21 Alexias, (ed. Reinsch/Kambylis), ΑΛΕΧΙΑΣ ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑΤΗ 7, 2-7, i.e. 483-484. (Leib III,
215-217); у преводу: The Alexiad, Book XV,VII, 409-410; Византинци,14
22 Византинци, 35-36; Наводимо, као пример, свакако једну од највећих, ако не и највећу
болницу у византијском свету, чији је оснивач био византијски цар Јован Комнин (1118-1143).
Ова болница се налазила при задужбини и месту вечног покоја истог цара, при манастиру
Христа Пантократора у Цариграду. О њој в. у : " Byzantine Monastic Foundation Documents: A
Complete Translation of Surviving Founderes Typika and Testaments", ed. by J. Thomas and A.
Constantinides Hero, with the assistance of G. Constable, Washinghton, D.C. (in Five Volumes as
Number 35 in the Series DOS), 2000, 734-735, 745, 757-767. (даље: Byzantine Documents); Од
српских болница, које су, српски владари подизали, по узору на византијске цареве, навешћемо
болницу у Хиландару, Студеници, затим болницу при бенедиктинском манастиру Богородице
Ратачке, болницу краља Милутина у Цариграду, болницу Светих Арханђела у Јерусалиму,
болницу Стефана Душана III при манастиру Дечанима, болницу коју је подигао цар Душан при
цркви Светих Арханђела. В. В. Гавриловић, Болнице, у: Лексикон ССВ, Београд, 1999, 54-56.
са наведеним изворима и литературом; за болнице код Срба у средњем веку уопште в. одељак
о болницама код Р. Радић, Болести и лечење, у: Приватни живот у српским земљама средњег
века, Београд, (прир. С. Марјановић-Душанић, Д. Поповић) 2004, 414-418; за Хиландарску
болницу в. Р.Катић, Кратак преглед општег стања српскe средњовековне медицине, у :
Хиландарски кодекс N. 517, Београд, 1989, XIX; за студеничку болницу в. Катић, Р.В., Болница
Светог Саве у манастиру Студеници, у: Осам векова манастира Студенице, Београд, 1986,
201-207; Исти, Кратак преглед , XXII; за болницу при бенедиктинском манастиру Богородице
Ратачке в. Катић, Кратак преглед, XXII; за болницу краља Милутина у Цариграду в. Арх.
Данило, Живот краља Милутина, у: Животи краљева и архиепископа српских, (превео др Л.
Мирковић, преговор написа др Н. Радојчић), Београд, 1935, 101-102. или: Данило Други,
Животи краљева и архиепископа српских. Службе, Српска средњовековна књижевност у 24
књиге, Београд, 1989, 131; М. Живојиновић, Болница краља Милутина у Цариграду, у: ЗРВИ
16 (1975), 105-117; За болницу при манастиру Дечанима в. Г.Цамблак, Житије Стефана
Дечанског, у: Књижевни рад у Србији, Стара српска књижевност у 24 књиге, Београд, 1989,
прир. др Д. Петровић, на савремени језик превели Л. Мирковић, Д. Богдановић, Ђ.
Трифуновић, Д. Петровић, 69-70. (даље: Цамблак, Житије); Катић, Кратак преглед, XXIV-XV;
за цркву Светих Арханђела у Јерусалиму в. Катић, Кратак преглед, XXIV; за болницу при
цркви Светих Арханђела у Призрену в. још Катић, Кратки преглед, XXV
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Као хронолошки оквир нашег рада одредили смо време владавине Стефана
Душана (1331-1355), јер тада српско зидно сликарство истиче нарочиту тежњу ка
реалистичности. Осим тога, у овом периоду на зидним платнима цркава, изводи се
врло велики број циклуса, на чијим сценама су представљени бројни детаљи.
У раздобљу Стефана Душана (1331-1355) у ондашњој српској држави, циклус
Христових чуда и парабола са представама исцељења (болести) приказан је: у цркви
Христа Спаса у манастиру Дечанима у Метохији (сматра се да фреске које се односе
а исцељења раслабљеног и грбаве жене потичу из 1339/1340. године),23 у цркви
Светог Николе у Љуботену (око 1344-1345. године),24 у наосу цркве Светих
Архистратига Арханђела Михаила и Гаврила у Леснову (1340/1-1346/7. године),25 у
спољашњој припрати манастира Сопоћана (1338-1346.г.)26 у Богородичиној цркви у
Матеичу (1348-1354).27
Сцене исцељења раслабљеног28 можемо поделити у три врсте: Исцељење
раслабљеног у бањи Витезди, Исцељење раслабљеног у Капернауму и Анђео исцељује
раслабљеног у бањи Витезди. Исцељење раслабљеног у бањи Витезди било је
насликано у Дечанима,29 у јужном сегменту свода северне певнице, затим у
спољашњој припрати Сопоћана (сл.1),30 у другој зони источног зида, као и у
Леснову,31 на јужном зиду у трећој зони живописа. Исцељење раслабеног у
Капернауму представљено је у Љуботену,32 у зони изнад стојећих фигура, на јужном
зиду, као и у Дечанима (сл. 2), у другој зони јужног зида олтарског простора.33
Композиција Анђео исцељује раслабљеног у бањи Витезди била је изузетно ретка и
улазила је у састав циклуса арханђела. У српској уметности изведена је и сачувана
само у Матеичу, и то у јако лошем стању.34

23 В. нашу напомену 2 која се односи на манастир Дечане. За време живописања цркве и
датовање ових фресака в. Чанак-Медић, Тодић, Дечани, 326.
24 В.Р.Петковић, Живопис цркве у Љуботену, Гласник Скопског Научног Друштва II, Скопље,
1927, 109-124. (даље у тексту: Петковић, Живопис); И.М. Ђорђевић, Зидно сликарство српске
властеле у доба Немањића, Београд, 1994, 145-147; В.Ђурић, Византијске фреске у
Југославији, Београд, 1974, 61.
25 С. Габелић, Манастир Лесново. Историја и живопис, Београд, 1998, 89-94,97-101; Иста,
Цилкус арханђела у византијској уметности, Београд, 1991, 95-98; за датовање живописа
цркве в. Габелић, Лесново, 27-38.
26 За датовање фресака спољашње припрате В.Ј.Ђурић, Сопоћани, Београд, 1991, 51-52.
27 Е. Димитрова, Матејче, Скопје, 2002, 128-138, посебно 134-138.
28 За иконографију сцене исцељење раслабљеног у бањи Витезди М. Марковић, Чуда и
поуке, 136, и н. 25; за композицију исцељење раслабљеног у Капернауму Б. В. Поповић,
Програм живописа у олтарском простору, у: Зидно сликарство Дечана. Грађа и студије,
Београд, 1995, 78; за композицију анђео исцељује раслабљеног у бањи Витезди Е. Дмитровна,
Матејче, 113-114; Габелић, Циклус арханђела, 97-98.
29 Марковић, Чуда и поуке, 136, цртеж II, 77.
30 Ђурић, Сопоћани, 162-163, сл.121.
31 Габелић, Лесново, 52,53, сцена под бр.124; Иста, O.c., 90.
32 Петковић, Живопис, 118; Ђорђевић, Зидно сликарство, 146.
33 Б. В. Поповић, Програм живописа у олтарском простору, 86, у: Зидно сликарство Дечана,
Грађа и студије, Београд, 1995.
34 Габелић, Циклус арханђела, 95-98; цртеж 53. Сачувани су само анђео у левом делу сцене и
горњи делови композиције, тј. здање са пет тремова, иконографска карактеристика бање
Витезде, док приказ болесника није сачуван, те ову сцену нећемо узимати у обзир у овом
саопштењу.
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Када говоримо о исцељењу раслабљеног уопштено, ваља скренути пажњу на
чињеницу да су у представама Христових исцељења постојале две иконографске
варијанте сликања ове композиције, сложенија (наративнија) и једноставнија.
Сложенија се састојала из две сцене. У том случају, на првој композицији, оболели
паралитик представљен је како лежи на одру у тренутку док му Христос прилази. На
другој композицији, он је у стојећем положају и носи свој одар на леђима, док га
Јевреји питају шта се догодило.35 Друга варијанта приказивања овог догађаја била је
сажета и састојала се само из једне сцене. Представљала је већ исцељеног болесника
како носи на леђима свој одар, на коме је домалопре укочено лежао.36 Обе сцене
међусобно се допуњују иконографски и помажу да одредимо о којој врсти обољења
је реч. На овом месту указаћемо да постоји још једна, трећа варијанта приказа
Исцељења раслабљеног у бањи Витезди,37 где анђео штапом мути и ковитла воду.
Овакво иконографско решење јавља се само у случају када је анђео исцелитељ
болесника.38
На композицији Исцељења раслабљеног у бањи Витезди у Дечанима,39 као и
у Сопоћанима (сл.1)40 и Леснову,41 болесник је приказан као онај који је већ
оздравио, тако да се на фресци не виде симптоми болести, већ само последице
исцељења. Њих ћемо такође описати да бисмо стекли бољи увид у болест о којој
говоримо.
На основу литерарног извора из Библије, можемо сазнати, мада не сасвим
прецизно, о каквој болести се ради. У Јеванђељу се каже: "Кад виде Исус овога гдје
лежи, и разумије да је већ одавно болестан, рече му: Хоћеш ли да будеш здрав?
Одговори му болесни: Да, Господе; али немам човјека да ме спусти у бању...".42 На
основу речи из Јеванђеља, стиче се утисак да је реч о квадрипелгији.43 Најпре се каже
да болесник у тренутку Христовог доласка лежи, што, строго узевши, значи да није у
стању да седи. Ако се одлучимо за ову претпоставку, говоримо о квадриплегији,
односно одузетости сва четири екстремитета болесника. Код ове болести јавља се
потпуни престанак деловања живаца у одређеном пределу тела (у овом случају у
пределу и руку и ногу), а обољење се изражава потпуном одузетошћу мишића,
млитавошћу и њиховом атрофијом.44 Парализа је углавном праћена анестезијом
(губитком осећаја). Међутим, на основу текста Светог писма, постоји, исто тако, и
35 Овакво решење изведено је нпр. у цркви Христа Хоре у Цариграду и цркви Светог Николе
Орфаноса у Солуну. За представу паралитика у цркви Христа Хоре Underwood, Some Problems,
292-293; за представу паралитика у Св. Николи Орфаносу у Солуну Α. Ξιγγόπουλου, Οί
τοιχογραφίες τού ‘Αγίου Νικολάου ΄ Ορφάνου Θεσσαλονίκης , ‘Αθήνα, 1964, 16, (είκ. 88)
36 У доба владавине Стефана Душана, ова једноставнија иконографска варијанта исцељења
раслабљеног изведена је у Дечанима, Сопоћанима и Леснову.
37 Габелић, Лесново, 90, посебно н. 656.
38 Видети нашу напомену 34.
39 За слику Петковић, Дечани, II, Т. CXCII
40 За слику Ђурић, Сопоћани, стр. 161, сл. 121.
41 Габелић, Лесново, 89, 90.
42 Јев. по Јовану,V, 6-7.
43 Medicinska enciklopedija 5, Zagreb, 1970, 171.
44 Med. Enciklopedija 5, 171. Разликујемо две врсте одузетости: потпуну (парализу) и
непотпуну (парезу). У зависности од тога на који део тела се односи моторна слабост,
говоримо о парализи једног екстремитета, тј. моноплегији, затим парализи једне стране
организма, тј. хемиплегији, парализи два екстремитета, тј. диплегији и парализи сва четири
екстремитета тј. параплегији или квадриплегији.
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могућност да болесник нема способност обављања моторних радњи само у пределу
ногу, а да има способност покретања руку. У овом случају, реч је о диплегији доњих
екстремитета. Ипак, склони смо да верујемо, на основу литератних описа, који ће
уследити у наставку рада, да је реч о параплегији (квадриплегији).
У оба Житија Светог Саве, и у Доментијановом и у Теодосијевом, приказана
је епизода која описује како Свети Сава исцељује раслабљенога. Из Доментијановог
Житија опис ове болести јесте следећи: ...и ту (у Жичи) беше неки човек сав
ослабљен (у) рукама и ногама, тако да није могао право стати.45 Затим Доментијан
наводи: И нико није био с њима у цркви (на молитви), само он сам и раслабљени који
је лежао пред иконом Христовом.46 И у наставку: а овај преподобни (кир Сава),
други апостол, имајући силу истога Владике, молитвом подиже раслабљенога који је
лежао од многих година ...Узевши раслабљенога унесе га у свету цркву...".47 И онда:
"И када је била свршена молитва, а ослабљени као од сна скочивши, и хођаше,
узашиљући славу Богу и преподобном угоднику Његову јеромонаху кир Сави."48 Из
изнетих цитата Житија можемо да закључимо следеће: да је болесник боловао од
одузетости сва четири екстремитета, тј. од параплегије ("беше сав ослабљен у рукама
и ногама"), да није могао да стоји, већ само да лежи, односно није уопште могао да се
креће, па чак ни да пузи ("молитвом подиже раслабљенога који је лежао од много
година", "није могао право стати", "који је лежао пред иконом"), да пре исцељења
није могао уопште да хода, јер га је Сава узео и унео у цркву, а он након молитве
"као од сна скочивши и хођаше". Дакле, на основу изнетог, можемо установити да се
ради о параплегији, тј. одузетости тела и у пределу обе руке и у пределу обе ноге.
Да је реч о одузетости (раслабљености) и руку и ногу, нешто прецизније
сведочи Теодосије у Житију Светог Саве, описујући исто чудо: "једнога дана
изашавши (кир Сава у Жичи), нађе човека раслабљена рукама и ногама и свима
удима својим, донесена да прими милостињу...А овај (Сава) видевши овога како не
може никако да се усправи, испуни се сузама и плакаше...".49 Даље: "...тога
раслабљенога ... донесе са учеником у цркву и постави пред иконом Христовом, који
је лекар душе и тела."50 "И свршивши молитву, рече раслабљеноме: -У име Господа
Исуса Христа, чедо, теби говорим, устани и ходи са сваком снагом!"51 "Јер одмах, са
речју, болесни као да је здрав од много година, скочивши с мандије као са одра,
ходаше."52 Издвојићемо два најважнија и пресудна податка: исцељеник је био
раслабљен у свим удовима својим и донесен да прими милостињу. То значи да
болесник није ни на који начин био у стању да се креће. Редови цитата
недвосмислено указују на то да је реч о болести параплегије.
Следеће представе на фрескама нас такође посредно упућују на исти
закључак.
45 Доментијан, Животи Светог Саве и Светог Симеона, Београд, 1938, 108. (даље у тексту:
Доментијан, Житије Св. Саве са наведеним бројем странице) или према: Доментијан, Живот
Светога Саве и живот Светога Симеона, Стара српска књижевност у 24 књиге, Књига
четврта, Београд, 1988, 128
46 Доментијан, Житије Св. Саве, 108 или према: Доментијан, Живот Светог Саве, 129.
47 Доментијан, Житије Св. Саве, 108; или према: Доментијан, Живот Светог Саве, 129.
48 Доментијан, Житије Св. Саве, 109; или према: Доментијан, Живот Светог Саве, 130.
49 Теодосије, Житије Светог Саве, Београд, 1984, 98.
50 Ibid.
51 Ibid, 100.
52 Ibid.
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На источном зиду Сопоћана, сцена Исцељења раслабљеног (сл. 1)53
насликана је у суженом виду (као и у Дечанима и Леснову) тако што исцељеник
рукама носи одар на коме је до скора лежао непокретан и тако што стоји на ногама.
Оваквом иконографијом сликар је нагласио две чињенице: да исцељеник има
моторичку способност да покреће и користи обе своје руке, као и то да је,
захваљујући Божанској интервенцији, у стању да користи обе своје ноге. Тако нам
фреска на посредан начин саопштава да је реч о параплегији.
Истоимена композиција у Дечанима, у јужном сегменту свода северне
певнице, има истоветно иконографско решење.54
Решење Исцељења раслабљеног у Капернауму насликано у Дечанима (сл.2),55
говори да је реч о параплегији доњих екстремитета, пошто болесник, лежећи у
кревету, десном руком указује на Христа у тренутку Његовог доласка, а десницом се
ослања на руб одра. На овај начин изведена представа нам доказује да обе руке
оболелог паралитика имају моторичку способност. Иста композиција из Љуботена56
јако слабо је очувана. Раслабљени се једва препознаје, док је део представе са
Христом и апостолима сасвим уништен.57
Још једна композиција са раслабљеним болесником изведена је у склопу
сцене Чудо са кривоклетником у Леснову (сл.3),58 у другој зони јужног зида.
Кривоклетник је на сцени приказан са левом руком савијеном у лакту, као знаком
њене одузетости. На овој фресци стоји натпис "raslablenx".59 У вокабулару српске
средњовековне медицине јавља се именица "raslabl5ni5"60, у значењу парализа,
одузетост (грч. "ή παράλυσις"), као и придев "raslabl5nxn"61, у значењу "парализован",
"одузет" ("paralysis"). Доментијан у Житију Светог Саве наводи термин "dr\wl5
raslabl5nxj"62, "паралитик од старине, од давнина", односно "неизлечиви
паралитик".63
У склопу композиције Христос исцељује болујуће од разних болести (сл. 5),
у другој зони јужног зида олтара Дечана, приказан је један паралитик.64 Овај
смеђобради човек смештен је у средишту композиције и њега целом тежином тела
носе један младић и један старац са марамом на глави. Ово нам даје за право да
закључимо да болује или од диплегије или од параплегије, али ништа прецизније.
Испред њега приказан је младић који иде уз помоћ штака (прва фигура у другом
реду). На основу фреске не може се са сигурношћу рећи од чега он болује. Можда
болује од моноплегије. У том случају би његова лева нога била болесна, док се десна
не види. Она је заклоњена фигуром младића у првом плану. Ипак, исто тако постоји и
вероватноћа да болује од диплегије доњих екстремитета.
53 Ђурић, Сопоћани, 161, сл. 121.
54 Марковић, Чуда и поуке, 136.
55 За слику Петковић, Дечани II, Т. LXXXV
56 Петковић, Живопис, 118.
57 Ibid.
58 Чудо о кривоклетнику из Леснова, у: Зограф 17, 1986, 54-56, сл. 1-2; Габелић, Циклус
арханђела, 45, 115-117, цртеж 64; Габелић, Лесново, 98-99, сл. XXII
59 Габелић, Чудо о кривоклетнику, 54-56; Габелић, Лесново, 98.
60 Катић, Речник, 115.
61 Исти,O.c., нав.стр.
62 Катић, Терминологија, 72; Катић, Речник, 52.
63 Ibid.
64 Б.Поповић, Програм живописа, 86; 63, цртеж II, 58; за сл. Петковић, Дечани, II, Т.CCXXIII
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Исцељење човека са сувом руком јавља се у Спасовом храму у Дечанима
(сл.4)65 и у Богородичиној цркви у Матеичу.66 Описано је у Матејином, Марковом и
Лукином јеванђељу. Цитат из Матејиног јеванђеља сличан је оном из Марковог:
"човјек бијаше ту са руком сухом".67 У Лукином јеванђељу даје се најпрецизнији
опис: "Бјеше ондје човек коме десна рука бјеше суха".68 И ово обољење јесте такође
један вид раслабљености. Болест суве руке у ствари представља одузетост једне руке,
једног екстремитета, тј. моноплегију.69 У Матеичу композиција Исцељења са сувом
руком налази се на источној страни лука, који повезује североисточни стубац и
северни зид наоса.70 Доста је оштећена. Болесник је испружио своју руку према
Христу. У Дечанима,71 где се још јавља ова сцена, иконографско решење је слично:
болесник се налази у десном делу сцене и десну руку је пружио ка Христу. Фреска је
означена као "H(risto)s isc\li s;horoukago".72
У средњем веку у Србији термин "s;horuki"73 односио се на човека коме је
рука била одузета. Латински еквивалент овој болести био је "paralysis nervi radialis",
тј. "одузетост радијалног живца".74 Живци, као специјални елементи човечијег тела,
имају функцију да преносе импулсе са периферије организма у центар и обрнуто.
Радијални живац75 спада у врсту спиналних живаца. То је и моторни и сензибилни
живац, који се протеже од петог вратног и првог грудног пршљена, а завршава се у
пределу јагодица прстију.76 Када он није у функцији, болесник нема могућност да
покреће руку, нити има способност осећаја у зони тела кроз коју се овај живац
протеже.
Наредна болест којом ћемо се бавити јесте кифоза,77 односно грбавост.
Фреске на којима је она представљена јесу исцељење грбаваца, очуване у Дечанима
на сценама Исцељење грбаве жене у зборници (сл.6)78 и Христос исцељује од разних
болести (сл. 5).79 Симптоми ове болести на обе фреске јасно су уочљиви.
У композицији Исцељење грбаве жене оболела жена налази се пред Христом
у десном делу композиције. Она је услед деформитета кичменог стуба растом упола
мања од Христа, који је благосиља десницом и од осталих учесника у сцени.
Обољење изображено на овој фресци назива се кифоза.80 Кифоза означава девијацију
кичменог стуба са конвекситетом уназад.81 Управо на тај начин је приказана жена са
овим обољењем. Кифозе могу бити природне, наследне и могу се јављати као
65 Петковић, Дечани, II, сл. CCVIII; Марковић, Чуда и поуке, 137, посебно н. 36.
66 Е. Димтрова, Матејче, 136-137.
67 Јев. по Мат., XII, 10.
68 Јев. по Луки, VI, 6.
69 Med. Enciklopedija 5, 171.
70 Дмитрова, Матејче, 136, цртеж Vb, североисточни травеј наоса, 76.
71 За слику в.Петковић, Дечани, Pl. CCXXVIII
72 Дечанске фреске, Распоред и натписи, у: Зидно сликарство Дечана, 25.
73 Катић, Речник, 126.
74 Исти, O.c.,нав.стр.
75 Med. enciklopedija 6, 677.
76 Ibid.
77 Мед.енциклопедија 4, Загреб, 1969, 120 (даље у тексту: Мед. енциклопедија 4)
78 Зидно сликарство Дечана, 25; Марковић, Чуда и поуке, сл. 5
79 Зидно сликарство Дечана, 19; Б.В. Поповић, Програм живописа у олтарском простору, у:
Зидно сликарство Дечана, 86; за сл. Петковић, Дечани, II, CCXXIII
80 Мед.енциклопедија 4, 120.
81 C. Rakić, Cyphosis adolescentum, у: Dijagnostičko-terapijski lekarski priručnik, 809-810.
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системска обољења.82 На фресци оболела жена се ослања левом и десном руком на
по једну штаку. Кифотичка кривина је код ње изражена у великом луку.83 Кифозно
држање може бити узроковано мишићним дисбалансом или статичким поремећајима
и тада је коректибилно. Међутим, праве кифозе настају због поремећаја осификације
вентрилних делова пршљенова, услед чега се они клинасто деформишу и тако
постају узрок лучне конфигурације кичменог стуба.84 Да болест има везе са леђима,
недвосмислено указује реч из старословенског језика "gryby", која је означавала
леђа,85 као и приказ библијског догађаја на наведеној фресци.
На другом примеру овог излечења из Дечана, у сцени Христос исцељује од
различитих болести,86 приказан је човек који болује од кифозе, са истим симптомима
као жена са претходне композиције исцељења. Једина разлика је у томе што је лук
који прави кичмени стуб код овог болесника већи него код жене, али реч је о
иконографским варијацијама. Оно што можемо рећи јесте да у зависности од тога у
којој мери долази до осификације вентралних пршљенова величина кривине лука је
већа или мања. Другим речима, што је веће окоштавање трбушних пршљенова, то је
кичма савијенија.
Кифоза се често помиње у српским житијима, у описивању чуда светитеља
или као посведочена историјска чињеница. Исцељење грбаваца помиње се на два
места у Житију Светог Саве од Теодосија. На једном се каже: "(мошти светог Саве у
Трнову) грбавима исправљење...дароваше."87 С друге стране, и у Теодосијевом и
Доментијановом Житију наводи се епизода са грбавцем Неофитом, који храмље.
Теодосије приповеда како у цркви Светих Четрдесет Мученика у Трнову
"беше неки инок, који се звао Неофит. Он много година беше грбав, и нимало се није
могао дигнути".88 Неофит, према Теодосијевим речима " на коленима и на штакама,
рукама опирући се, по земљи пузећи, веома страдалан живот провођаше".89 (Пошто
су неки странци, који су дошли у манастир божије љубави ради, напојили и наситили
Неофита, он није могао да "допузи до своје рогозине и да се одмори", тако да леже на
камен врх гроба светога"). "...Наједанпут скочивши са гроба светога (Светога Саве),
одмах разумеде да прав стоји на својим ногама...".90 И када се пробудио, према
његовим речима "одмах осетих да прав стојим...".91 "Архимандрит... видевши
Неофита права где хода, задивише се".92 Из наведених цитата можемо да резимирамо
да је јасно да се ради о болести кичме ("беше грбав", "разумеде да прав стоји на
својим ногама"). Међутим, опис нам не даје за право да закључимо да ли је реч о
конвекситету кичме уназад (кифоза) или унапред (лордоза).
Доментијан сажетије описује догађај, говорећи о грбавцу Неофиту као о
чрнцу "који се никако није могао прострти ни право стати, но је по земљи пузио

82 Мед.енциклопедија 4, 120.
83 Ibid.
84 Rakić, Cyphosis, 809.
85 Катић, Речник, 47.
86 Петковић, Дечани II, сл. CCXXIII
87 Теодосије, Житије Св. Саве, 197.
88 Ibid, 199.
89 Ibid.
90 Ibid.
91 Ibid, 201.
92 Ibid.
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подупирући се дрвеним штакама",93 али, како сам грбавац каже, " убрзо скочих и
право стах, и сав здрав поставши, ево ходим".94 Дакле, ни из овог цитата не можемо
да извучемо прецизнији закључак од претходног.
У Житију Светог Стефана Дечанског, с почетка XV века, аутора Григорија
Цамблака, каже се да је Стефан Дечански, недалеко од своје задужбине Дечана,
подигао "други манастир три стадија далеко од велике обитељи, са ћелијама једном
до друге...украшеним застирачима за лежање, снабдевеним свим потребама,
неопходним за то. И тако сабра по целој његовој области... и оне који су се сасвим
савили и нису могли ништа радити...".95 Овим податком из извора посведочено је да
су се међу болесницима који су били смештени у овој установи манастира Дечана
налазили болесници оболели од неког вида девијације кичме - кифозе96 или
лордозе.97 На основу текста не можемо знати која од ове две врсте болести је у
питању, али можемо бити сигурни да је реч о о обољењу кичменог стуба. Цитат из
Житија наводи "оне који су се сасвим савили",98 односно оне којима је кичма
савијена.
Када су средњовековни српски писци састављали житија и друге списе,
правили су паралеле са библијском историјом и алузије на њу и њене личности, а
особине самих јунака и актера житија неретко су биле управо њено огледало и одраз
и обрнуто. Тако на једном месту у Житију краља Драгутина, аутор Данило II, прави
паралелу између поменутог краља и раслабљеног болесника у бањи Витезди: "Јер
ево нисам као онај (тј. раслабљени), који је тридесет и осам година боловао, кога си
само речју здрава учинио; но ја грешник од младости своје сам раслабљен мноштвом
безакоња својих, и нисам достојан погледати и видети висину небеску или назвати
свето и славно име Твоје."99 Драгутин, не само што је у једном удесу у лову пао с
коња и физички сломио ногу, он је, према речима из Житија, раслабљен мноштвом
сопствених безакоња и грехова. Он је безакоњима и греховима раслабљен.
Христос као Бог исцељује безакоња. Он, чинећи исцељења у оквиру своје
јавне делатности међу људима на Земљи, васпоставља људску природу у стање у
каквом је пре првобитног греха, вршећи домострој спасења. Исцељења тако
представљају један од видова драговољног остварења воље Божије у вештаственом
свету.100 Бог дејствује у вештаствености, творећи чудеса којима припадају и
исцељења. У своме рајском стању људска душа није познавала болести, као
последице греха, као што оне неће постојати ни у стању вечног блаженства.101
Христос никада није боловао ни од какве болести, а његова чудеса имала су циљ да
покажу да се спасење људске природе састоји у њеном ослобађању од греха и
93 Доментијан, Житије Св. Саве, 213; или према: Доментијан, Живот светог Саве, 229.
94 Ibid., 230.
95 Григорије Цамблак, Књижевни рад у Србији, Стара српска књижевност у 24 књиге, прир.
Др Д. Петровић, на савр. српски језик превели Л. Мирковић, Д. Богдановић, Д. Петровић,
Београд, 1989, 70.
96 Кифоза је девијација (савијеност, неправилност) кичме са конвекситетом уназад. Више в. у:
C. Rakić, Cyphosis adolescentum, у: Dijagnostičko-terapijski lekarski priručnik, 809-810; Med.
enciklopedija 4, 120-121.
97 Лордоза је девијација (савијеност, искривљеност) кичме са конвекситетом у напред. Више в.
у: Med. enciklopedija 4, 120-121.
98 Цамблак, Житије, 70.
99 Данило, Животи, 26.
100 Поповић, Догматика, 665.
101 O.c., 669.
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његових погубних послeдица: болести, мука и смрти.102
У раду смо настојали да, на представама исцељења раслабљеног и исцељења
грбаваца, увидимо и опишемо огледање земаљске реалности у небеској, небеске у
земаљској, као и да уочимо у којој мери средњовековни живописци у доба Стефана
Душана, сликајући догађаје из Христовог земаљског живота, реално приказују
симптоме парализе и кифозе.
Закључили смо да је, приликом извођења фресака, у складу са оновременим
уметничким тежњама ка исказивању реалистичности, сликарева детаљност била врло
изражена. Када су представе болести у питању, уметник их свакако није представљао
произвољно. Премда се користио сликарским приручницима, у раду зографа видно је
угледање на симптоме болести које су у средњем веку у Србији заиста постојале и
које су се заиста испољавале на начин на који су наведене болести на фрескама и
приказане. Потврда за наше ставове налази се у поређењу симптома наведених
болести, које се јављају и у данашње време, са истим, које су се јављале у средњем
веку. Као додатно упориште нашим тврдњама да је средњовековни сликар, тежећи да
земаљским образом искаже поруку вишњег реда, на фрескама приказивао болести
свог времена, стоје подаци из оновремених писаних извора подаци из стручних
писаних извора који се односе на српску средњовековну медицину, као и њима
аналогни натписи на фрескама које смо описали и обрадили у саопштењу.*

102 Ibid.
* Порекло илустрација: 1) Исцељење раслабљеног у бањи Витезди, припрата Сопоћана, 13381346.г- преузето из В. Ј. Ђурић, Сопоћани, Београд, 1991стр. 161, сл. 121; 2) Исцељење
раслабљеног у Капернауму, Дечани, 1339-1340.г - преузето из: В. Р. Петковић, Дечани II,
Београд, 1941, Т. LXXXV; 3) Чудо са кривоклетником, Лесново, 1340/1341-1346/47.г. преузето
из: Габелић, Манастир Лесново. Историја и живопис, Београд, 1998, сл. XXII; 4) Исцељење
човека са сувом руком, Дечани, 1339-1340.г; преузето из: В.Р. Петковић, Дечани, II, Београд,
1941, сл. CCVIII; 5) Христос исцељује од разних болести, Дечани, 1339-1340.г; преузето из: В.
Р. Петковић, Дечани, II, Београд, 1941, Т.CCXXIII; 6) Исцељење грбаве жене у зборници,
Дечани, 1339-1340.г.; преузето и: В. Р. Петковић, Дечани, II, Београд, 1941, CCXXIX
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REPRESENTATIONS OF PARALYSIS AND CYPHOSIS ON SERBIAN
FRESCOPAINTINGS AT THE TIME OF TZAR STEFAN DUSAN (1331-1355) THE RELATIONSHIP BETWEEN EARTHLY AND CELESTIAL REALITY
In this paper the key point will be put on the iconography of two diseases,
represented in the scenes of Christ's healings in Serbian medieval frescopainting at the time
of the reign of Serbian tzar Stefan Dusan (1331-1355). They are the healing of paralytic and
the healing of the hunchbacked. The present paper also depicts the way these diseases, as
earthly phenomena present in common life of medieval people, were perceived as the way
of explanation of ideas of Celestial world in the light of Christ economy of salvation.
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ЧУДОТВОРНА ИСЦЕЉЕЊА КОЈА ЈЕ УЧИНИО СВЕТИ САВА
Апстракт: Дар чињења чуда један је од највећих дарова, које Господ дарује
само великим подвижницима и молитвеницима. Свети Сава је припадао управо
таквим молитвеницима. О томе нам сведоче хиландарски јеромонаси и велики
српски књижевници, Доментијан и Теодосије. Бројна чудотворна исцељења Светога
Саве забележена су у житијама светих. ''А чудеса и силе не биваху далеко од светих,
него се молитвама овога (Саве), а помазивањем миром онога (оца Св. Симеона)
духови одгањаху, болести се исцељаваху, раслабљени се подизаху, и много дуго...''
(Житије Светог Саве - Теодосије Хиландарац).
Кључне речи: исцељење, молитва, житије, раслабљени
Према делима хиландарских јеромонаха Доментијана и Теодосија, Бојовић
/1/ је обрадио молитве Светога Саве и молитвено житије Светога Саве. За почетак
овог дела истраживања, намеће се значај Ватопедске молитве Христу, односно њен
почетак: ''Предобри Господе, рекао си: ''онима који ме траже, наћи ћу се, и ономе
који куца у двери моје милости отворићу; и оне који ме призивају истином
послушаћу, и сатворићу вољу оних који се боје и који ме љубе, и молитву њихову
услишићу'' /1,2/. Предмет нашег истраживања посебно су биле молитве за
раслабљенога, које је Бојовић цитирао у целости /1/.
Теодосије је детаљно описао бројна исцељења, која је учинио Свети Сава,
посебно ''подизање раслабљенога''. ''Једнога дана изашав, нађе човека, раслабљена
рукама и ногама и свим удовима својим, донесена ради примања милостиње и
остављена на путу, да му Свети у пролазу да штогод... и он однесе с учеником у
цркву раслабљенога, положив га у мантију, и постави пред икону Христа који је врач
душама и телима. А кад падне ноћ, сам се удружи с раслабљеним, да послужи
болнику... Свеноћним стајањем и падањем на земљу, бив у многом труду, марљивије
се моли и натклања над труп раслабљенога. И као неким лекарским помазањем
помазује раслабљене му удове, растварајући својим топлим сузама и молитвама, и,
кад их је довољно одаждио и био умом као на небу, и подигао у висину пречасне
своје руке, зовући из дубине душе, призиваше бездан милости (Господа Исуса
Христа) ... многомилостиви, преиздашни Господе, и овога овде преда мном
раслабљеног ослободи од болести која која га држи, пошаљи Дух свој свети, и
обнови твар своју, сабери разнесене удове његове и освежи жиле, пути његове твојом
неисказаном влашћу и силом невидљивом... И, завршивши молитву, рече
раслабљеноме: ''У име Господа Исуса Христа, чедо, теби говорим: устани и ходи
(Д.А.3,6) са сваком снагом!... Одмах, дакле, са речју, недужан, као да је од много
година здрав, искочи из мантије као са одра и иђаше'' /3/. ''Премда је међу људе
дошао да лечи њихове духовне болести, Христос је без оклевања исцељивао телесне
болести и немоћи оних који су Га за то молили''/4/.
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''Раслабљени се подизаху''. Да ли су то били они чије је тело било
''раслабљено'' грехом? Можемо поставити питање да ли се ту мисли на различите
одузетости због нервних болести, дегенеративних и упалних болести зглобова и
мишића, на оне који су обично називани 'паралитичарима', или би се чак међу њима
могли наћи оболели и од епилепсије (нпр. посткомицијална стања)? Одговор на ово
питање наслућујемо у самој молитви Светог Саве за раслабљенога: ''Саваоте Боже...
дођи и овде на овога раслабљенога, и ослободи га болезни која га држи, и растргни
свезе болова греховних, и обнови своје створење...''(Доментијан, ''Молитве светога
Саве'' - Драгиша Бојовић, 2002, стр. 48) /1/.
Господ Исус Христос је исцељивао болесне од различитих болести и с
различитим мукама (све болесне, ''и бијесне, и мјесечњаке, и узете'') (Мт 4, 24) /4,5/.
У јеванђељима видимо неме, глуве или слепе, за које се не сматра да су запоседнути
(Мт 9, 27-30;15, 30-31; 20, 29-34; Мк 10, 49-53; Лк 18, 35-43, Мк 7, 32-35; 8, 22-25, Јн
9, 1-7; 10, 46-53), док други који имају исте поремећаје јесу тако сматрани (Мт 9,3233; Лк 11, 14; 12, 22; 9, 17-27). Исто тако, неки људи су парализовани због
запоседнутости (Лк 13, 10-16), док други нису (Мт 4,24; 9, 2-7; Мк 2, 3-12;Лк 5,
18,25). ''Сами симптоми посматране болести или немоћи не онемогућавају да се
одреди да ли оне имају природно или демонско порекло, јер су у оба случаја они
често слични и само је духовни поглед, обдарен харизмом разликовања (I Кор. 2,10) у
стању да направи разлику''/4/. ''И гле бјеше ондје жена болесна од духа осамнаест
година, и бјеше згрчена, и не могаше се исправити. А кад је видје, дозва је Исус и
рече јој: ′Жено! Опроштена си од болести своје′. И метну на њу руке, и одмах се
исправи и хваљаше Богу'' (Лк 13, 10-16). У јеванђељима се наглашава утицај грехова
на појаву ''узетости''. ''И гле, доведоше му узета који лежаше на одру. И видјевши
Исус вјеру њихове, рече узетоме: ′Не бој се, синко, опраштају ти се гријеси твоји′ ''
(Мт 9, 2'= Мк 3, 3-12=Лк 5, 18, 24-25)/4/.
Након исцељења ''раслабљенога'', ''Свети (Сава) поучи отрока, да не би
неразумно нити заборавношћу покрио божју милост која је на њему била, и поучи га
да се отреса онога што је зло, ''да ти не буде, рече, гори доцнији живот од ранијега''.
И уместо награде за исцељење, Свети га обдари, па отпусти својима'' /3/. Овакво
упутство тек излеченом болеснику на неки начин указује на могућност да је његова
болест била последица греха, те да је излечење дошло ''опраштањем грехова'', с
обзиром на то да је Свети Сава имао дар (могућност) опраштања грехова молитвом
Господу Исусу Христу. ''А сада се зби пророчанство богоноснога оца нашега светога
Симеона, које после одласка из овога живота унапред објави светим Духом,
љубазноме своме сину благодатноме кир Сави: 'Љубитељ твој Христос удостојиће те
дара небескога, и на истоку ћеш примити небесну власт, везивање и дрешење кривца
људских грехова, и бићеш заједничар апостолског седења, проћи ћеш истоке и
западе, провођен самим Господом...' '')/3/.
''А кад глас прође о исцељењу раслабљенога, сви који имађаху недужне
доношаху их и полагаху их пред ногама Светога. А он, на свакога од њих полажући
руке, молитвом их исцељиваше, а кад се у манастиру налажаше, узимајући недужне,
уношаше их к светоме гробу пречасног свога оца, и миром светим из светих његових
моћији помазиваше их, и молитвама светога Симеона обогаћени, сви исцељени и
здрави одлажаху својим домовима''/3/.
Прва чудотворна исцељења над мироточивим моштима Светог Симеона
догодила су се на његовом гробу, у Светој Гори, који је ''пријатно мирисао миром,
пријатним аромама'': ''А благородници и остали сви црпући узимаху, хотећи освети
чеда и домове своје, и сви недужни, имајући многе и различите болести, који су били
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мучени дусима нечистим, благодаћу божјом и молитвама Пречаснога - додиривањем
Светога гроба и помазивањем светим миром здрави, исцеливши се, одлажаше својим
домовима''/3/.
Различити видови чудотворних исцељења догађали су се полагањем руке,
вером, додиром гроба светих, помазивањем светим миром, опраштањем грехова, али
и ослобађањем од злих духова и демона /4,5,6,7,8,9/. ''Сва ова чудеса чине свети ради
нашега спасења, да, видевши их, бога прославимо говорећи: 'Диван је Бог у светињи
својој (Пс. 67,36) и свети његови, у којима Бог удиви сву вољу своју (Пс. 15,3)...',
истакао је Tеодосије Хиландарац, подсећајући нас на учење Господа Исуса Христа ''
да се неке болести јављају да се слави име Божје!'' (Јов. 9,3; Јов. 11,4) /5/. То је и
основна порука, дата у Јеванђељима.
Међу чудотворним исцељењима, која је учинио Свети Сава свакако је
исцељење његовог брата Стефана Првовенчаног. ''А кад дође свети над болеснички
одар самодршца брата, овај му, подигнут од других, једва могаде дати целив, и
настаде плач од обојице и од свих благородника. Јер силна беше болест
самодршчева, да се никако не надаше животу. Али драги Бог који је доласком својим
утулио сузе Марији и Марти, и доласком светога архиепископа промени све ово из
туге у радост. Оми, дакле, крст часни и свети, и том освећеном водом и топлом
молитвом напоји брата, и свега га окропи, полажући своје свете руке на часну његову
главу, и, грлећи је, са сузама целиваше, много се молећи за њ тајним молитвама срца
ка зналцу тајни и који види све скривено. И молитвом светога болесник се спасе, и
наједном се опорави... устане ненадано брзо са одра. И бледило самртничко
одилажаше, испужвице румене на лицу се појављиваху, јер се недузи исчезаваху
метањем, у име Бога мојега, руке светога архиепископа. И одмах седе за трпезу...'' /3/.
Стефан је пре тога дуго боловао (''много времена од недуга био мучен, и сасвим није
могао усправити се, и за кога и најбољи лекари мишљаху да му је живот без наде'').
Сви присутни су били захвални Господу Исусу Христу, који је рекао: ''Именом мојим
бесове ће изгонити, на недужне ће руке полагати, здрави ће бивати (Мр. 16, 17-18)''
/3/. Намеће се питање многе етилогије болести. Да ли се радило о могућем излечењу
од епилепсије, и то полагањем руке и молитвом (ради изгона злих духова)? Према
религијском учењу, могла је бити последица греха (личних грехова предака и
родитеља) или поседнутост злим духом. У овом случају Свети Сава је положио руке
на главу свога брата, али се и усрдно молио Господу Исусу Христу. Епилепсија у
средњовековним медицинским и другим списима била је предмет бројних
истраживања /5,7,8,9,10/, где се најчешће помиње као велика болест, падавица,
''свештена болест'', односно као болест свештеника, недуг.../10/.
У Житију светога Саве од Теодосија, у делу где се говори о проблемима
јереси, стоји упозорење: ''...поучавати се овим, плашити се од непријатељских нам
злих духова и растерати их од нас. Јер кад зли дух који дављаше Саула, бежеше од
Саула Давидовим свирањем у свиралу и гуђењем у гусле, колико се имају плашити и
бежати од страшне трубе која исповеда Тројицу Свету у једном божанству? И сад,
дакле, сви који сте данас сабрани, ако је ко од вас још обузет нечастим учењем
јереси, нека изобличи недуг исповедањем, а ми ћемо у Бога вером православља њега
ускоро излечити'' /3/.
Наиме, пошто је Сава ''освећен за архиепископа свих српских земаља'' од
стране весељенског патријарха''... и додах му у Богу власт да по свој области црквеној
освећује епископе и попове и ђаконе, да разрешује и везује кривце људских
сагрешења...'' /3/. Намеће се питање тумачења недуго (болести као последице греха,
сагрешења у понашању или јеретичком веровању, односно неверовању у Бога), или
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пак недужних (чији су преци сагрешили), а све то може бити узроковано
непријатељским злим духовима (који, према религијском учењу, изазивају појаву
греха, ружних мисли, мржње и сукоба). Према житијима светих, чудотворним
исцељењима били су спашени многи: ''и сви недужни, имајући многе и различите
болести, који су били мучени дусима нечистим'' /2,3/.
''Све болести су последица греха. Заиста, и слепило, и глувило и немило, и
све остало. И ма како да је чудно рећи - и смрт је болест, последица истога узрока,
трулеж од истога црва'' /12/. Епилепсија (''болест недуга'') се може повезати са
утицајем грехова на појаву болести (што је према духовној литератури најчешћи
разлог), али је важно нагласити да и у јеванђељима стоји упозорење да свака болест
не мора бити последица грехова (Јов. 9,3; Јов. 11,4) /5/. Када је у питању епилепсија то је за званичну науку озбиљан задатак за истраживање и дискусију, упркос бројним
ранијим истраживањима /4,5,6,7,8,9,10,11/.
У ''Лествици'' Св. Јована Лествичника помиње се епилепсија као ''света
болест''. Неки монаси су молили Господа да полуде други, да их обузме ''света
болест'' (падавица), неки да постану одузети, ''само да не буду подвргнути вечним
мукама''/5,13/. Овакво тумачење епилепсије као ''свете болести'' (као могуће казне за
учињене грехове, односно могућности за искупљење грхова) /5/ може да приближи и
тумачење ''болести недуга''. ''Има болести које се добијају ради очишћења од грехова,
а има и таквих болести које треба да сломе наш понос... Осећање душе је њено
природно својство, а грех је мрцварење тог осећања'' (''Лествица'' - Св. Јован
Лествички) /12,13/. Свака болест није последица греха (''ни он не сагреши ни
родитељи његови'' (Јов. 9, 2-3) /5,14/. Неке болести, њихова исцељења и васкрсење
мртвих помињу се и у јеванђељима ''да се јаве дела Божја'' (Јов. 9,3), ''... на славу
Божју, да се прослави син Божји с ње'' (Јов., 11,4). Да ли је то могао бити разлог
болести Стефана Првовенчаног (много времена од ''недуга је био мучен'')? Да ли је
његово исцељење полагањем руку и молитвом Светог Саве требало да прослави име
Божје и самог Светог Саву ради учвршћивања вере у српском народу? ''Чуда
исцељења морају се разгласити, показати ''чак и оним злочестима'' , јер знаци и чуда
су за оне у којих нема вјере, или им је вјера слабашна, па да би је опоравили'' /15/.
С обзиром на то да је Свети Сава познавао употребу камфора, неки аутори
сматрају да су нека чудотворна исцељења оних који су били без свести (''замрлих'')
могла бити последица успешне примене камфора (нпр. у случају парализе дисања,
озбиљних срчаних сметњи, конвулзија, па и епилепсије (7,16). О оваквим
индикацијама за примену камфора писали су и други аутори /17/. Чудотворна
исцељења, која је учинио Свети Сава, данас можемо разматрати како са аспекта
научне средњовековне медицине, религијске медицине, тако и са аспекта граничног
подручја науке. Коларић /18/ је дао значајан допринос филозофским
преиспитивањима духовности српског народа, са посебним освртом на Светог Саву и
његово укупно животно дело, харизму и мит. Један број истраживача говори и пише
о ''вером охристовљеној науци'' /19/.
Према житијима светих, Св. Козма и Дамјан, Св. Пантелејмон, Св. Кир и
Јован, Св. Сампсон и други беху научени лекарској вештини не толико лекаријима,
колико именом Господа Исуса Христа. Св. Сампсон беше лекар врло милосрдан, који
се посветио науци лекарској. Давао је болесницима лекове и за тело и за душу,
саветујући свакога да испуњава прописе вере хришћанске, а могао је да лечи и
полагањем руке /20/. Према подацима из старих српских биографија, односно житија
светих, све то је могао да чини и Свети Сава /2,3/. Он је био не само духовни пастир
већ и лекар, односно исцелитељ душе и тела српског народа. ''Доста година проживе
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Свети, управљајући у лаври светога Симеона, по имену Студеници, многа исцељења
учини Бог метањем руку његових на недужне, и многа прогнанства духова молитвом,
и многа чудеса која због дуљења речи није могућно ни изговорити. И не само њиме
самим него именом његовим, да и прости људи у домовима и у горама, пасући стада,
помузавши млеко, и не требаху сиришта, доста је само рећи: 'Савина те молитва
покиселила', и одмах с гласом сирење би се усирило и млеко укиселило, и врло добро
било'' /3/.
Посебну пажњу молитвама Светог Саве посветио је Бојовић /1/,
анализирајући значај у делима Теодосија и Доментијана: ''...молитва... сатворена
Савиним срцем, умом и душом, а изговорена Савиним серафимским гласом. Без
обзира где је изговорена, у храму, у келији, у Светој Земљи или на морској пучини, у
оточаству или на западној страни, она је окрилаћена и од Господа увек услишена''.
Његове молитве имале су велики значај и у лечењу оболелих, што потврђују примери
бројних исцељења, која је учинио Свети Сава. Према Доментијану, Савино бдење и
молитва су ''усхођење ка вишњем боговиђењу''. Дефиниција хиландарског јеромонаха
Доментијана као да сажима светоотачка мишљења, која се своде на поимање по којем
је молитва умно усхођење из срца ка Богу /1/. Међутим, када се говори о молитви,
мора да се истакне и значај вере да ће молитва бити услишена (Мк. 11,24). Дакле,
вера је основ свих видова религијске медицине (молитве, полагања руку, опраштање
грехова) /1,5/.
У жичкој Беседи о правој вери, као и у свим другим беседама Светога Саве,
наглашен је значај молитве и призивање ''трисветог имена Његовог'' , сматрајући да је
по снази молитва изнад оружја /1/. Тим пре, значај молитве је веома важан и у
лечењу оболелих који су се за помоћ обратили Светом Сави (односно Богу и/или
Светима на небесима). Доментијан каже да Сава, уз молитву Господу, сатвори
животворећи крст у срцу своме'' /1,2/. У многим недаћама, док се молио, Сава је
створио крсно знамење /1/. Доментијан наглашава да је ветар побегао од красног
знамења, а да су се демони уплашили од крсне силе. Крст је и Савино моћно оружје у
борби против непријатеља /1/, а посебно у лечењу невољних и оболелих. Доментијан
га иначе назива ''светим крсним оружјем''. Када је брата оживљавао молитвом, он је,
како каже Теодосије, ''у име Свете Тројице написао по нагу телу слику крста'', након
чега се тело покренуло /3/. Крсни знак се јавља као традиционално средство
исцељења, призива и покреће деловање снаге Свете Тројице, ''он је знак победе
Христа над смрћу и трулежношћу, над грехом и силом ђавола и демона, и стога
победе над болешћу која је са њима повезана'' (4).
Али, оно што је посебно важно, Доментијан додаје да је крстом часним
осветио воду и њоме га учинио здрава /1/. Да ли је то тренутак успостављања
директне везе са Светом Тројицом, када Свети Дух (енергија Светог Духа - Благодат
Духа Светога) ''кодира'' (речено модерном терминологијом) воду, односно освећује
воду, тако да она делује исцељујуће на болесника? Употреба свете или благословене
воде, која се пије, сипа на тело или ставља на оболели део тела јесте универзално
распрострањен поступак. Вода снагом Светог Духа постаје носилац лековитих
енергија, за чије се слање свештеник, у оквиру обреда освећења воде, моли Господу
Исусу Христу (4). Крштење се у хришћанској књижевности сматра другим, духовним
рођењем. ''То је рођење водом - пошто се приликом крштења употребљава вода као
симбол спирања сваке моралне нечистоће (греха), а Духом - зато што у тајни
крштења, по учењу цркве, дејствује Дух Свети, дакле сам Бог'' (Мт. 3,11; Мр. 1,8;
Лк.3,16;..., али најважније: ''Ако се ко не роди водом и Духом, не може ући у царство
божје'' (Јн. 3,5) /21/.
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Савину молитву је често пратило и подизање руку, што представља телесни
и визуелни одраз тежње човекове душе ка Богу. Сава ''подиже своје преподобне руке
на небо ка вишњему'', отварајући своје умне, душевне и срдачне очи, нарочито
приликом оних молитава којима чини чуда. Доментијан, највероватније сведок неких
од тих чуда, записује да Сава то чини приликом подизања раслабљенога, на морској
пучини, када подиже брата Стефана и када моли за падање града /1,2/. Према
сведочењу Теодосија, свети Сава је то учинио и када се борио против Стреза /1,3/.
Овакви описи Савиних мољења представљају импресивне литерарне слике, које
доприносе портретизацији Савиног духовног профила /1/, који је раван духовном
профилу апостола према резултатима овог истраживања. ''Једном речју, за
Доментијана Сава је био раван господњим самовидцима апостолима'' /18/. Неке од
њих необично приказују светог Саву: ''...бејаше се видети сав као огањ'' /3/, што
тражи додатно не само литерарно и књижевно тумачење, већ религијско и научно
тумачење.
Савин молитвени портрет испуњен је свим оним вредностима, које
карактеришу највеће свете оце и подвижнике: умиљење срца, гледање умним,
срдачним и душевним очима, сузоточна умиљења, слављење Бога, духовно
сједињавање и приближавање Богу, гледање Бога светлом душом и чистим очима,
усхођење молитвама ка Вишњем боговиђењима. Према сведочењу Доментијановом
Сава се толико приближио Богу постом и светим молитвама да је и мртве васкрсавао,
о чему је сведочио и Теодосије (детаљним описом исцељења и васкрсења његовог
брата Стефана), што представља врхунац примања молитви /1,2,3/. Теодосије је
забележио да свети ''знађаше да ће Бог извршити његову молитву, као када би син
што молио у оца и узда се да ће му дати'' /3/, што још једном упозорава на значај вере
и наде за оно што се моли - ''Јер све је могућно ономе који верује'' (Мар. 9,23).
Описано чудо, како је свети Сава подигао обамрлог брата, у својој суштини се не
приказује као његово чудо, већ Христово: ''у ствари, он је овде посредник и молитељ
коме је молитва услишена'' /7/.
Термином харизма (дар милости, Божји дар, благодат) апостол Павле у Првој
посланици Коринћанима означава различите дарове Св. Духа: ''Различити су дарови,
али је Дух исти... Јер једном се даје кроз Духа реч мудрости. А другоме вера истим
духом, а другоме дар исцељивања истим Духом. А другоме чињење чудеса, а
другоме пророштво, а другоме разликовање духова, а другоме различити језици, а
другоме тумачење језика. А све ово чини један исти Дух, делећи свакоме понаособ
како хоће'' (И Кор. 12,4-11) /18/.
Духовни путеви лечења укључују молитву. Од свих религиозних терапија
молитва је примарна (молитва за ближњега, молитва светитеља). ''Да би човеку дао
тражено излечење, Бог од човека захтева само једно: да Му се мили с вером''.
Призивањем у помоћ ''великог небеског лекара'' следећим речима: ''Исусе, сине
Давидов, помилуј ме'' (Лк. 18,38), болесник се отвара обновитељској свемоћи
Божанске милости, или то чине они који се за њега моле /4/. У последње време
вршена су научна истраживања о дејству молитве на болесне људе у Америци и
Европи. Посебан нагласак у овим истраживањима је на молитви другог за болесног
човека, који не зна да се за њега неко други моли (члан породице, пријатељ,
свештеник, али и болеснику непозната лица). Неговање хришћанских врлина јача
отпорност организма против болести преко психонеуроендокриноимунолошког
система /22/. Резултати ових истраживања пружају могућност да схватимо значај
молитве Светог Саве.
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Након Савине смрти су се над његовим светим нетрулежним моштима
(најпре у Трнову, а касније у манастиру Милешева) и гробним прахом ''пријатна
мириса'' догађала бројна исцељења: ''... и добиваху додиром светих моћију његових
исцељења многим болестима..., мучени духовима нечистим биваху слободни,
дароваше хромима ход, и грбавима исправљење, и глухима да чују. А који не могаху
због мноштва народа приступити светим његовим моћима, узимаху гробни прах
пријатна мириса и, призивајући Светога, метаху га на своје болести, и сви добиваху
здравље молитвама његовим Богу...'' /3/. Чак када су његове целебне мошти узете из
његовог гроба у Трнову, грађани су са свих страна долазили на гроб Светога ''и свако
приношаше своје болне, помазујући их прахом пријатна мириса из гроба Светога као
миром и, примајући молитвама његовим целбе својим недузима, радосно одлажаху
својим домовима, славећи Бога'' /3/. Веровање у лековиту моћ моштију Срба
светитеља, као и схватање чудотворног лечења код нашег народа, било је на висини и
изнад наивних представа, везаних за врачање и сујеверје, као што је био случај на
западу /7/.
Сава Немањић се сматра родоначелником медицине у Срба, јер је
организовао превођење медицинских књига (''лекаруша'') и основао прве болнице при
манастирима Хиландару и Студеници, које је снабдевао медикаментима и
инструментима са својих поклоничких путовања /18/, чему су посвећена
истраживања бројних аутора /7,16/. Из обимне биографије, која обухвата писану реч
о Светом Сави дознаје се да се већи број аутора бавио његовим животом и делом у
области културе (у народном веровању и предању, народним и уметничким песмама,
легенде о Светом Сави), организовању ''законоправила'' права и др /23/.
Према речима Св. Николаја Велимировића, Свети Сава је био поштован и
вољен од свих Балканаца, а ''народу Српском он је дао хришћанску душу, која није
пропала са пропашћу државе српске'' /20/. Чудотворна исцељења, која је учинио
Свети Сава, у значајној мери допринела су његовом угледу у српском народу и
схватању значаја вере (у Свету Тројицу), што је допринело развоју и угледу српских
зекмаља тога времена.
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Slobodanka Ilic Tasic
MIRACULOUS HEALINGS DONE BY SAINT SAVA
The gift of doing wonders is one of the greatest gift that the Lord gives only to the
people truly great in their strenght in faith. Saint Sava was one of those men. We have
testimonies of the monks of Hilandar to prove that as well as testimonies of the great
Serbian men of pen - Domentijan and Teodosije. Numerous miraculous healings done by
Saint Sava havve been noted down in the hagiographies. According to the words of St.
Nicola Velimirovic, Saint Sava was respected and beloved by all the people from Balkan,
and "to the Serbian people he gave a Christian soul, which did not fail with the failure of
the Serbian state".
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Jean-Claude Larchet, L'iconographe et l'artiste, Les éditions du cerf, Paris, 2008
Књигу "Иконограф и уметник" француског теолога Жан Клод Ларшеа, чине
студије настале као плод истраживања и проучавања уметничких особености икона
наспрам обичне религиозне уметности.
Та особеност огледа се у посебном начину сагледавања и приказивања
религиозних, тачније, хришћанских догађаја, јер је икона утемељена на оваплоћењу и
уско је повезана са њим.
Начин приказивања и приступа икони представља основну разлику између
иконографа и уметника.
Прво поглавље, под насловом "Икона, слика преображеног света",које
садржи два потпоглавља - "Функција и духовни значај иконе" и "Иконограф" - јесте,
заправо, приближавање иконе онима који о њој мало знају. Аутор подвлачи да је
икона производ, не обичне, већ свете уметности, као и да је намењена верницима који
према њој имају страхопоштовање у светом храму господњем и у своме дому. То
страхопоштовање манифестује се на тај начин што православни верници,
прекрстивши се пред њом, чине велика и мала метанија, целивају је са пуно љубљви
и поштовања, пале свеће и узносе молитве Господу, носе је на литијама. Свака икона
може садржати елементе пејзажа, унутрашњости дома или архитектуре, али она увек,
у свом централном делу, приказује једну или више личности, било да је реч о Христу,
Богомајци или Светитељима, који су, на један неовоземаљски начин, приказани сами
или у друштву других личности. Икона такође приказује тренутке и њихова
најважнија дела за време живота на земљи.
Ж. К. Ларше такође наводи да је икона подлога за молитву, која помаже
души да постигне добро расположење и да се високо уздигне. Верник, путем ње,
ступа у духовну везу са ликом кога икона представља и задобија његову милост. Та
милост, понекад, толико прожима икону, да се јављају чудесни знаци: у
православном свету иконе точе миро, што је знак "миомирисног Христа и његових
Светитеља", који чине чуда. Свака икона је уобличена оквиром који, у доховном
смислу, повезује овоземаљски свет са Царством Божијим и који омогућава њихову
међусобну комуникацију и њихобо међусобно зближавање. Дакле, са једне стране,
икона нам пружа могућност да продремо у духовни свет, а са друге стране, она
омогућава да Христ, Богомајка и Светитељи Господњи допру до нас, да се настане у
наш свет и духовно нас посете. Гледати икону, такође значи и бити посматран од
стране онога кога она представља, а посредством ње, Царство Божије је, на неки
начин, међу нама, и ми смо у њему, близу Господа, међу Светитеље његове,
посматрајући реалност која ће доћи. Икона манифестује преображење оних које
представља: људска природа постаје транспарентна наспрам милости која је
преображава. Из тог разлога, подвлачи Ларше, прву икону, коју сваки иконограф
прво треба да реализује, јесте икона Преображења Христовог, прототип и темељ свих
икона. На икони читаво окружење обожене и прослављене личности окупано је
милошћу која зрачи из ње и то окружење досеже до неке друге димензије, где обични
закони природе не постоје. Због тога не треба да чуди, што су биљке и животиње
представљене на један чудесан начин у односу на обичну природу, или што пак,
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одећа и разни предмети пркосе сили земљине теже и лебде слободно у ваздуху.
Иконограф, истиче аутор, јесте црквени служитељ, чији је једини циљ
испољавање вере у свој њеној лепоти и истини. Најважније врлине које он у почетку
мора показати јесу послушност Цркви и понизност пред Богом, Богомајком, и
Светитељима Господњим. Такође мора имати чисто срце и чисту душу и обилату
љубав према онима које иконопише. Због тога је он у нераскидивој вези са
литургијским животом цркве и, као испосник, свој живот устројава по Божијим
заповестима. Пре него што почне да иконопише, он мора да пости, да се исповеда и
причести, а неопходно је да свој рад обавља у тишини и молитви.
Друго поглавље, дато кроз критичку анализу чувеног дела Ханса Белтинга Слика и култ. Историја слике пре епохе уметности, јасно приказује разлику између
предмета уметности и иконе, инсистирајући на њеним теолошким основама. Основна
Белтингова идеја огледа се у чињеници да икона, у античком периоду, па све до краја
средњег века, није била уметнички приказ налик било ком данашњем уметничком
делу, већ је била света слика, која није само представљала одрђену личност, већ је и
сама сматрана личношћу пред којом се клечало и молило, прилазило са
страхопоштовањем, којој је приписиванана харизматична моћ, која чини чуда и носи
се на литијама. Икона, пре свега, има сопствену улогу и функцију, која се највише
запажа у понашању и делима како оних који јој прилазе са страхопоштовањем, тако и
оних који је не прихватају и желе да је униште. Она је, дакле, била предмет
практичног и верског, а никако естетског и теоријског зближавања. Њена употреба је,
заправо, открила њено право значење. Уметник који је сликао икону није ништа знао
о њој: са једне стране, увек је био у другом плану иза приказане личности, а са друге
стране, иза верских циљева заједнице која је захтевала њену израду. Јер, икона се не
рађа креативном вољом или индивидуалном инспирацијом уметника, већ се рађа из
насушне потребе одређене заједнице да страхопоштује неког Светитеља или да слави
неки празник.
Крајем средњег века и током периода ренесансе дошло је до радикалних
промена у приступу посматрања иконе. Уметник који је сликао иконе је био сада у
првом плану, постао је славан, док су приказане личности служиле само као изговор.
Историја уметности постала је историја уметника, а икона, сама по себи, постала је
предмет спекулација теолога, филозофа и естетске осуде "љубитеља" уметности.
Другим речима, икона је постала предмет уметности, губећи притом своје значење и
оригиналну верску функцију, своју личну димензију и своју властиту моћ. Добила је
чисто социјални статус кроз расправе о уметности, уметнику и његовом стилу.То је
био зачетак ере уметности која траје до данашњих дана. Нови начин схватања иконе
настао је као плод жеље уметника да афирмишу своју оригиналност и
индивидуалност, као плод жеље политичких моћника да њихов лик буде на иконама
и на тај начин их злоупотребили, као што је Христова икона злоупутребљена на
кованом новцу или Крст Господњи у војне сврхе.
Белтинг истиче да је промена природе значења иконе и њене функције исто
што и сматрати је предметом уметности. Зато треба стално инсистирати на тој
истини и вратити икону у конкретан духовни контекст, изван кога би била тешко
разумљива. Аутор такође покушава да објасни дивергентност између иконографског
приказа античког и средњовековног хришћанског света и света ренесансе и
модернизма, где заједнички дух иконографског стваралаштва превазилази
индивидуализам уметника, где конкретан однос према слици надјачава нејасне
беседе о њој и где натурализам преузима све већи примат над симболизмом.
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Први део Белтинговог дела развија концепцију иконе источног хришћанског
света, док други део приказује еволуцију слике западног хришћанског света. Готска
уметност и натурализам веома су заступљени у западној уметности, а
индивидуализам, који се такође у то време развија на западу, уско је повезан са
хуманизмом. Припојен индивидуализму, рационализам, који се јавља крајем средњег
века у теолошким размишљањима, допринео је значајној промени у приказивању
простора и увођењу перспективе на иконама западног света. То је довело до
озбиљних промена у односу "посматрача" и иконе. За разлику од Западног
хришћанства, Источно хришћанство остало је верно изворној традицији у погледу
иконографског приказивања, захваљујући Византији, која је у XIV веку доживела
"палеолошку ренесансу". Као доказ за то служе фрескописане цркве у Србији у XII и
XIV веку и у Русији у XV веку. У XVII веку долази до појаве мањег западног утицаја
на иконографију источног хришћанског света, али то не доводи до значајнијих
промена у начину приказивања икона. Западни иконописци потписивали су се испод
сваког свог дела док је већина икона хришћанског света дело непознатих аутора. Што
се тиче духовног односа православних верника и иконе, треба рећи да је, упркос
западном утицају, он остао непромењен у погледу њеног страхопоштовања,
литургијске и ритуалне функције и чудотворне моћи, која карактерише не само старе
већ и нове иконе.
Белтинг, међутим, како истиче Ларше, потцењује улогу и важност теологије
за разумевање иконе, а такође и нарушава начин њеног традиционалног приказа.
Насупрот њему и бројним историчарима уметности, Георгије Флоровски у неколико
својих чланака, Леонид Упсенски у својој чувеној књизи "Теологија иконе у
православној цркви", као и многи други теолози, међу којима и владика Атанасије
Јевтић, истичу важност теолошких принципа, посебно христологије, на којој почива
православна иконографија.
Следећа два поглавља - "Перспектива у икони и уметности" и "Време у
икони" - помажу нам да схватимо значење одређеног броја репрезентативних
елемената, својствених икони.
Прва студија показује да начин приказивања простора на икони, који на први
поглед изгледа наивно, јесте у стварности веома добро разрађен и исказује посебну
перцепцију духовног значења, како приказаних догађаја и личности, тако и оних који
се кроз икону сједињују са њима. Аутор у уводном делу ове студије ближе
појашњава откриће линеарне перспективе, која је касније постала централна модерна
перспектива. Први пут је откривена 1420 год. у периоду ренесансе, а највише долази
до изражаја након низа научних истраживања у области начина схватања, која су
настојала да објасне феномен визије у геометријском и физичко-психолошком
контексту.
Линеарна перспектива означава процес математички тачне конструкције
перспективе, о чему постоје бројне теорије, од којих треба издвојити дело De pictura,
из 1435 г., аутора Батиста Албертија. Прву јединствену и тачну конструкцију урадио
је Masaccio 1427 г., који је имао одлучујући утицај на уметност ренесансе.
Почетком XVI века Леонардо Давинчи је први пут дефинисао правило
перспективе сенке, Жан Пелрен је у Француској наметнуо методу бифокалне
конструкције, док су у Немачкој били устројени принципи научне перспективе,
преузети из Италије.
Што се тиче перспективе и просторног приказа у православној
иконографији, аутор објашњава да, ако се икона посматра кроз призму централне
модерне перспективе, перспектива на њој не постоји. Уметност иконе остаје верна
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античкој традицији композиције и остаје непромењена током периода ренесансе, за
разлику од западне уметности, која се налазила под великим утицајем централне
модерне перспективе.
Међутим, када би се православне земље, од којих највише Русија, из неког
разлога окренуле Западу, иконографија је била изложена утицају западне уметности,
а од XVII до XX века у њу су упливали сви облици натурализма, као и централна
модерна перспектива. Ларше ипак разликује три облика перспективе у православној
иконографији, који се могу уочити. То су: централна, (аксонометрична) и изокренута
перспектива која је и најважнија.
Друга студија изражава однос иконографског приказивања и времена, а
такође открива парадоксалну границу, коју икона ствара између привременог
земаљског и вечног царства небеског.
Пето поглавље, кроз дело највећег руског иконографа двадесетог века,
Григорија Круга, који је живео и радио недалеко од Париза, изучава место
креативности и поштовања традиције у иконографској уметности и, са ове тачке
гледишта, поново поставља проблем односа иконографа и уметника.
Последње поглавље, путем анализе како лажних, тако и старих и нових
псеудоикона, истиче у први план важност везе иконографије са догматским и
црквеним принципима и показује до којих граница, грешака, пометњи и одступања
досеже иконографска уметност, која се остварује изван оквира традиције.
Иван Јовановић (Косовска Митровица)
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Dorota Gil, Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i
współczesności, Kraków 2005. (Православље. Историја. Народ. Место духовне
културе у српској традицији и савремености)
Дорота Гил, пољска научница са Института за славистику Краковског
универзитета, посветила се, једним значајним сегментом свог рада, проучавању
српске средњовековне књижевности. Њена докторска дисертација, објављена у
Кракову 1995. године, под насловом Serbska hymnografia narodowa, настала је као
резултат непосредног бављења Србљаком. Овај подухват утолико је значајнији због
тога што у нашој медиевистици до тада није објављена књига која би обухватила
анализу свих издања Србљака, од римничког из 1761. до најновијег, београдског, из
1986. године. Serbska hymnografia narodowa представља не само значајан прилог
проучавању Србљака, него и специфичних околности његовог настанка, као и
расветљавању улоге коју је одиграо у српској историји. Своје интересовање за српску
литургијску поезију Дорота Гил проширила је на област духовне културе и изложила
га у својој најновијој књизи Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w
serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2005.
Ова публикација појавила се у издању Јагелонског универзитета и добила је
"Награду министра вишег образовања" за 2005. годину, што је изузетан случај када је
реч о хуманистици. У пољским славистичким круговима истакнута је оригиналност
њене проблематике, савесност при обради грађе, као и интердисциплинаран научни
приступ. Јасна методолошка концепција чини од ње дело значајне аналитичке
вредности, утолико пре што су студије овог типа веома ретке.
По речима саме Дороте Гил, књига Православље. Историја. Народ. Место
духовне културе у српској традицији и савремености посвећена је духовној култури
Срба: "Мада не претендује да буде комплексна монографија, она је ипак покушај
целовитијег прилаза теми најважнијих појава и спорова који одређују - како у
историјској, тако и у савременој перспективи - српски дискурс око идентитета у
његовим везама са широко схваћеном православном духовношћу. Чини се, да у обе
те перспективе (историјској и савременој) специфична црта овог дискурса јесте
стално преплитање два система: религиозног и народног, чега је израз како
сакрализација народне историје, тако и митолошко 'понародњавање' религиозног
sacruma".
Ауторку посебно занима место религије у савременој српској култури,
односно савремено схватање светосавске културне свести и баштине. Читајући,
дакле, историју из данашње перспективе, она анализира актуелне представе на тему
православља, историје и народа. Будући да као једну од основних одредница
народног идентитета истиче управо православље, Дорота Гил наглашава да оно
представља својеврстан стваралачки "код смислова" културне традиције Срба.
Сматра, такође, да реконструкција савременог стања културне свести Срба отвара
питање поимања светосавља, као и евентуалне могућности својеврсног
"компромисног" светосавско-доситејевског модела културе.
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Књига се састоји из Увода и три одељка: На изворишту традиције (стр. 1986), Традиција и промена (стр. 89-128) и Повратак традицији (стр. 129-252), после
којих следе Закључак, Анекс, Библиографија, као и резиме на српском и енглеском
језику.
Први део књиге, под насловом На изворишту традиције, разматра
најважније аспекте духовне културе српског средњег века, који су током времена
постали централни традицијски симболи. То су, пре свега, представе засноване на
Светосавском темељу културе и појам отачаства као битан елемент владарске
идеологије Немањића. Дорота Гил сматра да оваква концепција, формирана у
средњем веку, све до данас, у знатној мери одређује српски национални imaginarium,
пре свега у области симболике идентитета и начина схватања власти. Након
разматрања српског прихватања византијске идеје симфоније/дијархије, чија се
генеза, оличена у практичном паралелеизму царско-патријаршијске власти, нашла у
основи политичке филозофије Стефана Немање и његових наследника, Дорота Гил
упоредо посматра ситуацију у Бугарској и Русији. Затим прати развој ове идеје од
Крмчије светог Саве и Синтагме Матије Властара до њене трансформације у
концепцији обновљене Пећке патријаршије 1557, као и касније, на подручју
Карловачке митрополије. Овај преглед ауторка заокружује савременим ставовима
присталица монархије и залагањима за обнову идеје симфоније. Пажњу, такође,
заслужује њен покушај одређивања границе између немерљивих заслуга Светог Саве,
с једне стране, и инструментализације његовог дела у манипулацијама различитог
типа, с друге.
У поглављу о средњовековној српској писмености, Дорота Гил, на основу
хагиографских и правних споменика, констатује постојање свести о припадности
хришћанству и европској цивилизацији, али описује и сазревање осећаја српске
аутономије у различитим сферама, попут оснивања независне Цркве. Ауторка скреће
пажњу на доминацију идеје прародитеља над словенским и ћирилометодијанским
наслеђем. С тим у вези, идеја изабраног народа свестрано се приказује на словенској
и европској позадини. Тај фрагмент књиге завршавају разматрања, још увек у сфери
отворене дискусије, о обиму религијске толеранције у поменутом периоду. Дорота
Гил помиње антилатинске акценте у правним и другим текстовима и констатује да
осим већег ортодоксног ригоризма код монаха, пре свега грчког порекла, у одосу на
владаре и јерархе, има мало доказа који би једноставно решили овај проблем.
Други одељак, Традиција и промена, представља покушај реконструкције
преломног периода у српској култури крајем осамнаестог и почетком деветнаестог
века. Реч је о промени културног модела, који је "везан за конституисање савремене
народне свести и темељну секуларизацију дискурса око идентитета". Ауторка уочава
постојање различитих идејних струја тог доба: процрквене/религиозне,
проевропске/западне и народне/патриотске. Зато своју пажњу концентрише око
спорова везаних за "домаћу традицију", коју су водили "црквари" (бранитељи
традиционалне високе културе и система вредности везаних за њу), "националисти"
(просветитељи који су се залагали за модернизацију и, парадоксално, европеизацију
домаће културе) и "Србенде" (романтичарски националисти, који су спровели прекид
њеног дотадашњег континуитета, што је резултирало наслањањем новог модела на
фолклорну парадигму). Дорота Гил показује схематски карактер ове поделе и доводи
у питање модел интерпретирања тог преломног момента, који је предложио још
Јован Скерлић на почетку двадесетог века. У вези са тадашњим изборима Срба
између домаће традиције и западноевропских културних модела, она трага за
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коренима савремених спорова око облика народног идентитета и смера
цивилизацијског развоја.
Трећи део, Повратак традицији, представља покушај анализе савременог
стања српске културе, у којој доминира питање присуства традиционалне духовне
културе у савременом дискурсу око идентитета. Дорота Гил приказује различите
стилове интерпретације средњовековне културне баштине, присутне у медиевистици
двадесетог века. Богато наслеђе средњег века, након другог светског рата,
посматрано је као опасност за атеистичку и заједничку, југословенску визију културе.
Упркос административном ограничавању истраживања средњовековне историје и
популарисању њене ирационалне интерпретације у фолклору, шездесетих година
прошлог века појавиле су се значајне научне студије - у првом реду Димитрија
Богдановића и Ђорђа Трифуновића, уз које свакако треба поменути и Радмилу
Маринковић и Ђорђа Сп. Радојичића. Оне су, уз антологије и издања старих текстова,
постепено изградиле лик средњовековне књижевности, очишћен од судова који су
потпуно превиђали њену праву природу, као и уметничку вредност. Насупрот овом
"златном" периоду, Дорота Гил уочава потпуно другачији приступ деведесетих
година: геополитички инструментализам и митоманију расправа постјугословенског
доба, манипулацију идејом светосавља, фалсификате. Истовремено, сасвим
објективно, она указује и на постојање критике те струје међу интелектуалцима у
последњих петнаестак година.
У овом одељку места је нашао и приказ својеврсне симбиозе "фолклора и
православља", који, према ауторкином мишљењу, карактерише распрострањен модел
српске аутоидентификације. Његово снажно присуство проналази се у пропаганди
популарној деведесетих година, која се може описати као неофолклоризам.
Ревитализацију религиозно теолошке и црквене традиције, уклопљену у
оквир процеса "обнове духовности" и "повратка Цркви", али такође и штетно
инструментализовање те традиције, ауторка уочава пишући о "стубовима
духовности" савременог доба - владики Николају Велимировићу и Оцу Јустину
Поповићу. Приказујући њихов богат књижевни и научни опус, она се задржава
највише на њиховим тезама, које су читане у идеолошком кључу, искоришћене од
стране псеудопознавалаца и у служби политике. Оваква тумачења, наравно, много су
нашкодила разумевању дела ових значајних стваралаца. У оквиру овог одељка
посебно поглавље посвећено је схватању историје народа и државе према српским
мислиоцима, који су остали изван две постојеће парадигме у њеном виђењу:
фолклористичке и марксистичке. Реч је о Радовану Самарџићу (Идеје за српску
историју), Владети Јеротићу (Србија и Срби) и епископу Атанасију Јевтићу (Свети
Сава и косовски завет). Независно од њиховог различитог разумевања историје,
Дорота Гил им налази заједнички именитељ: традиција која израста из православља,
симфонија државе и Цркве и државотворна улога Цркве, косовско опредељење Срба,
специфичне етнокултурне и етнопсихолошке карактерне црте Срба, свест о
постојању на граничном подручју између Истока и Запада.
На наше данашње време односи се поглавље о улози цркве после 5. октобра
2000. године, где се ауторка труди да прикаже веома осетљиву проблематику,
уздржано коментаришући понекад контраверзне ставове како неких духовних лица,
тако и истраживача ове теме.
Својеврсно сагледавање места традиције у најновијем периоду, након
распада Југославије, Дорота Гил разматра у последњем одељку под насловом
Савремени лексикон народног духовног и културног наслеђа. Реинтерпретација
канона културне традиције. У њему наводи и образлаже "канонски" списак основних
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знакова, присутних у систему позитивне традиције, који би обухватио следеће
категорије: харизматску династију Немањић, на челу са родоначелником Стефаном
Немањом - Светим Симеоном, Српску аутокефалну цркву, са оснивачем Светим
Савом, идеју повезаности Цркве и државе, светосавски завет, победнички пораз у
Косовском боју, из ког је израсло косовско опредељење Срба, мит моћне државе у
време цара Душана. Ови елементи, који сачињавају основу за два тока домаће
традиције - црквени и фолклорни, понекад су читани искључиво према "митскосакралној версији", устаљеној још крајем осамнаестог и почетком деветнаестог века.
У том случају, они изразито потврђују непрекидност веза између прошлости и
савремености, али и подразумевају читање прошлости као јединственог извора
савремености.
У Анексу, на крају књиге, Дорога Гил навела је личности из српске историје,
за које сматра да симболишу њене темељне вредности. Међу њима су: Стефан
Немања, Свети Сава, цар Душан, кнез Лазар, Бранковићи, патријарх Арсеније
Чарнојевић, Доситеј Обрадовић, Вук Караџић. Овај преглед сигурно има велику
информативну вредност за пољске читаоце.
Широко заснована истраживања Дороте Гил, представљена у овој књизи,
односе се на област културе, књижевности, историје - посебно историје српске
Цркве, социологије, религије, ентологије и психологије. Желећи да објасни
савременост, она је размотрила "обрасце српске културе", обликовне у прошлости,
тако да се средњи век наметнуо као доминантан за схватање традиције и
пројектовање синхроније у дијахронију.
Према њеним закључцима, у оквиру српске културе, без обзира на разне
промене модела и идеолошке притиске из доба социјализма, сачували су се основни
токови везани за православну духовност. Посебно скреће пажњу на захтеве духовних
лица и православне интелигенције о неопходности грађења савремене и будуће
културе на темељу традиције Светог Саве, али у њеном изворном, а не
идеологизованом значењу. Дорота Гил сматра да не треба заборавити да је у ту
културу уписан и лаички, рационалистички "доситејевски" ток. "Дакле, савременој
српској култури потребни су својеврсни 'компромиси' од којих је, дакако, најтежи,
чини се, симболички изражен 'мистично-рационални' - 'светосавско-доситејевски'
модел 'златне средине' о којем је једном говорио историозоф Владета Јеротић".
Светлана Томин (Нови Сад)
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Liturgia e agiografia tra Roma e Costantinopoli, Atti del I e II Seminario di Studio Roma Grottaferrata 2000-2001, Grottaferrata 2007 (Krassimir Stantschev - Stevano Parenti).
Литургија и хагиографија између Рима и Цариграда, Радови првог и другог
семинара, Рома - Гротаферата 2000-2001, Гротаферата 2007 (Красимир Станчев Стевано Паренти).
Овај изузетан зборник радова пружа одличан увид у стање Црквених студија
на Апенинском полуострву. Већ Увод (Premessa VII-X стр.), који су написали
приређивачи, открива да су проучавања организованија и свеобухватнијe постављена
у односу на стање у српској науци. У овом случају, носиоци истраживања била су
посебна одељења два римска универзитета (Università degli Studi Roma Tre и
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"), монашком заједницом Badia Greca di
Grottaferrata у сарадњи са два специјализована удружења. Прво (L'associazione Italiana
per lo Studio della Santità, dei Culti e dell'Agiografia - AISSCA) окупља научнике који
проучавају култове светаца и хагиографије, а друго италијанске слависте
(L'Associazione Italiana degli Slavisti - AIS). Њиховим напором у Гротаферати (30-31.
март 2000) и у Риму (29-30. март 2001) одржана су два истоимена научна семинара.
Под непромењеним именом већи део радова публикован је у овом зборнику, док је
због његовог кашњења неколико прилога објављено у другим публикацијама.
Резултат интензивног проучавања историје хришћанства у савременој
италијанској науци јесте и опредељење да изучавање тријаде (житије, литургијска
служба, панегиричка проповед) захтева "методолошки екуменизам", што
подразумева садејство научника различитих струка и порекла. Осим тога, још из
наслова се види да, ни приликом одређивања просторног оквира, нису уважене
географске разлике. Како би блискост источног и западног хришћанства била
додатно наглашена, прва сесија одржана је у Гротаферати, месту на ком су
разнородни утицаји били посебно изражени.
Следеће наведено схватање о три поља истраживања, радови су, након
поделе првог по просторном критеријуму, груписани у четири целине. У првој,
насловљеној Литургијско-хагиографски аспекти итало-грчке традиције (Aspetti
liturgico-agiografici della tradizione italo-greca), налази се пет радова. Први (Enrico
Morini, La visione "epicletica" nel Bios italogreco di sant'Elia Speleota. Origine e fortuna,
risonaze bibliche e valenza liturgica di un topos agiografico, 1-10) разматра
хагиографски топос приказа Светог Духа у виду нематеријалне ватре, са посебним
освртом на тај мотив у Житију св. Илије Спелеоте (sant'Elia Speleota). Осим тога,
аутор се задржао на питању његовог порекла (Стари завет и Нови завет), примене у
литургијској пракси, као и на више просторно и временски међусобно удаљених
хагиографских текстова, који садрже слично место.
Следи још један инспиративан текст (Elena Paroli, Aspetti liturgici della festa
di San Bartolomeo a Grottaferrata, 25-32), у којем се разматрају текстолошке,
хагиографске и са њом повезане литургијске компоненте култа Светог Вартоломеја у
Гротаферати. Прослави овог светитеља нарочито је посвећена пажња у манастирском
типику. Најочигледнија је одредба која је налагала посебну литургијску праксу и
монашку свакодневницу у раздобљу од 11. до 18. новембра. У остатку текста пажња
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је усмерена на анализу садржаја рукописа codex Cryptensis B.β. III, а посебно на
лични допринос Ђованија Росанесија његовом обликовању.
Трећи рад (Giaia Zaccagni, Considerazioni sulla paternità del bios di San
Bartolomeo di Simeri, 33-44.) започиње оспоравањем става да је писар Данијеле
Шеволифаће, који је стварао на крају XIII и почетку XIV в., писац Житија
Вартоломеја Симеријског (рукопис Универзитетске библиотеке у Месини, sig. Mess.
Gr. 29). Овај текст је вероватно настао у годинама након смрти светитеља (19. август
1130). Том догађају блиско је и време настанка хомилије 34 Филагата де Ћерамија.
Након њиховог упоређивања, изнета је идеја, са извесним елементима претпоставке,
да су та два дела текстолошки зависна. У прилогу ауторка се осврнула на критичке
примедбе на своје издање Житија Вартоломеја Симеријског, у намери да појасни том
приликом примењен методолошки приступ.
Историјска компонетна заступљенија је у следећем раду (Antonio Saturnino,
Sulla titolatura aulica e di funzione presente in un bios monastico italo-greco del X secolo,
45-57), где је извршена подробна анализа Житија Св. Илије Младог (sant'Elia il
Giovane), насталог 930-940. г., као извора за висока цивилна достојанства. Она
доноси више значајних просопографских открића у вези са светитељевим
савременицима, угледних византијских достојанственика. Даље разматрање, заправо,
расветљава још један елеменат учења о синфонији, тј. идеалним односима између
световних и духовних власти. Правећи велики просторни скок, аутор нас уводи у
историју настанка култа Св. Теоктиста. Овај светитељ је у Цариграду обављао
највише дворске функције средином IX в. и истакао се као борац против иконокласта
и обновитељ цркве. Делови његовог житија јесу још један пример хришћанског
учења о преношењу небеске хијерархије на дворску.
Следећа целина у преводу гласи: Литургија и хагиографија у
византијско-словенском свету (Liturgia e agiografia nel mondo bizantino-slavo).
Започиње радом (Augusta Acconcia Longo, I santi nell'innografia liturgica bizantina (sec.
VI-IX), 59-72) у којем се анализом најстаријих, нажалост веома ретких,
химнографских текстова прате помени и улога светаца. Хронолошки старији слој
сачињавају кондаци, у чијем стварању се нарочито истакао Роман Мелода. Настали
су за потребе богослужења у катедралним црквама, што је утицало и на њихову
форму. У њима се помињу само најзначајнији светитељи, што се објашњава
конкретним историјским околностима, односно израженом приврженошћу
истакнутих личности одређеним богоугодницима. Међутим, изнета је и претпоставка
да су одређени слојеви црквене хијерархије били против давања значајније улоге
светитељима у тој врсти црквених песама. Следећи ступањ наступа са развојем
монашке литургијске праксе, што је условило настанак канона. По писцу овог
прилога, у њима хагиографски елементи нису од самих почетака имали чврсто
утврђено место. Осим тога, иконокласти су у појединим случајевима заузимали
уздржан став према култовима светитеља, сматрајући и то обликом идолатрије.
Међутим, управо због таквог става иконобораца, када је над њима остварена коначна
победа, култови светитеља су добили значај важног елемента правоверног
хришћанства, што је и омогућило њихове помене у свакодневном литургијском
животу цркве.
Следећи рад (Krassimir Stantchev, Innografia e аgiografia nel periodo slavo
antico (secc. IX-XI), 73-88) нас оставља у приближним временским оквирима, али нас
упућује на просторе на којима су Словени стварали своју најстарију књижевну
баштину. Полази се од става да већина, односно чак 28 % тог материјала чине
химнографски списи (преглед дат у прилогу, стр. 80-84). Резултати њихових
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проучавања су, међутим, неоправдано недовољно заступљени у најновијој општој
литератури. Са друге стране, указује се на низ радова (допуњени списак литературе
дат на стр. 85-88), насталих последњих деценија који откривају важну чињеницу да
знатан део корпуса старе литургијске грађе (више од стотину рукописа) чине управо
самостална дела. Тиме се знатно смањује бројчана неравнотежа, која претеже у
корист производа преводилачке делатности са грчког језика. Аутор примећује да је
избор хагиографских мотива у тим самосвојним словенским текстовима зависио од
потреба средине у којима су она настајала.
Наредни прилог (Marcello Garzaniti, Il culto dei santi nella Slavia ortodossa alla
luce dei libri del vangelo e dell'apostolo, 89-109) такође је обогаћен прилогом (105-108
стр.) у виду тематске библиографије. Она је органски повезана са првим делом овог
рада, у којем се аутор критички осврнуо на проучавања словенских литургијских
књига (јеванђеља и апостола), као извора за изучавање светитељских култова.
Сигурном руком води читаоца од почетних истраживачких напора с почетка XIX в.,
све до најновијих прилога. Изразио је незадовољство тиме што, уз ретке изузетке,
латинска и грчка писана грађа нису довољно искоришћене за сличне студије. Затим,
у намери да још једном практично покаже велике могућности овог приступа,
извршио је краћу анализу Остромировог јевађеља, најстарије датоване словенске
рукописне књиге, која је настала 1056-1057. г. за истоименог кијевског кнеза.
Питање најстарије верзије цариградског синаксара основа је следећег рада
(Andrea Luzzi, La più antica recensione del sinassario di Costantinopoli, 109-113). У
њему се овај спис дефинише као један од најзначајнијих извора за културну историју
Византије, али се и не посматра као "монолитни блок", већ као "сплет рецензија".
Тиме су одшкринута врата за ауторово поновно негирање у науци дуго присутне
тврдње да је настарији примерак овог списа рукопис ms. Patm. 266, из прве половине
X в. Та одлика се приписује групи рукописа означеној као H*. Важно је то што за
покровитеља изворног синаксара писац сматра византијског владара Константина VII
Порфирогенита.
Чак два рада посвећена су стваралаштву Христифора Митиленског, који је у
XI в. обогатио византијски литургијски календар, тиме што је за сваког свеца у
години саставио јамбски дистих. У првом прилогу (Lia Raffaella Cresci, Dalla poesia
all'agiografia: il caso di Cristoforo Mitileneo, 115-119) издвојени су примери светитеља
(Текле, Стахије, Вендимијан, Александар Солунски). Закључено је да су
Христифорова ученост и познавање античких и сложених песничких техника, без
обзира на ограничења овакве кратке форме, код читаоца сваког појединачног дистиха
деловали на стварање вишеслојних морално-дидактичких идеја и упечатљивих
емотивних слика. Овај квалитет је ставио, како се види из последњег рада ове целине
(Lilia Schomorokova Venturini, Agiografia, liturgia ed "errori" del traduttore dei distici
del Prolog stišnoj, 121-130), његовог преводиоца, који је стварао у Трнову средином
XIV в., пред велике изазове.
Следи разматрање другог елемента тријаде у скупини радова, коју смо
превели са Проналажење и/или пренос: култ реликвија светитеља (Inventio e/o
Translatio: il culto delle reliquie dei santi). Надахнуто излагање првог прилога (Luigi
Canetti, Mnemostoria e archeologia rituale delle traslazioni di reliquie tra antichità e
medioevo, 131-151) настоји да обогати новим ставовима проучавања теме преноса
моштију. Посебно су проучавани такви догађаји у периоду IX-XII в. који имали су
одлике крађе. Уочио је осам религиозних, историјско-друштвених и књижевних
карактеристика, које су им заједничке. Аутор је указао и на неке сличне књижевне
мотиве, настале у периоду паганске антике, мада је сам оспорио могућност да су они
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послужили као непосредни узори за обликовање потоњих списа о преносу реликвија.
Међутим, извесни описи свечаног дочека моштију (adventus) имају модел у описима
погребних церемонијала римских хришћанских царева у IV в.
Највећу вредност рада (Enrico Morini, Note sull'incorruzione del corpo nella
reliogisità ortodossa, 153-165) налазимо у томе што су успешно усклађене историјска
позадина настанка појединих случајева непропадљивости светих моштију са
теолошким учењима, која су настала у вези са њима. Искоришћени су примери
забележени од рановизантијске епохе, па све до модерног доба, на просторима
деловања православне цркве, укључујући и кратку белешку о Стефану Драгутину.
Српском етничком простору блиска су и разматрања у студији (E. Paroli, Le reliquie
del santo nei Miracula di san Demetrio di Tessalonica, 167-182) о реликвијама солунског
патрона, а чије страдање се, обично, смешта у Сирмијум. Конкретније, анализиран је
и међусобно упоређен читав низ списа, чији садржај тенденциозно покушава да
докаже да су мошти Св. Димитрија ипак смештене у солунској базилици, која је
њему посвећена.
Развијено Житије малоазијског монаха, светитеља Лазара, написао је његов
ученик Григорије, а разматрано је следећем раду (Antonino Saturnino, Luoghi santi e
corpi santi: testemonianze di devozione microasiatica nella vita di san Lazzaro del Monte
Galesion (BHG 979), 183-205). Прво поглавље тог списа говори о периоду од
отприлике 984. до 1018. г. Открива многе појединости о животу хришћанске
заједнице на просторима Анадолије, Сирије и Палестине у виду извесне врсте описа
ходочашћа (приложен је и картографски приказ кретања Св. Лазара, стр. 205). У неку
руку, реч је о посебном жанру хришћанске књижевности, а паралелу у старој српској
књижевности лако налазимо са деловима развијених Житија Св. Саве. Њиховој
сличности доприноси и то што су нека места која су посетили малоазијски и српски
ходочасник била иста. У основном тексту, као и у додатку (Сећање на драматичан
догађај: Разарање Анастасиза у Житију св. Лазар, 199-204), расветљена је и једна
мрачна епизода у међусобним односима мухамеданаца и хришћана у Светој земљи.
Стална тема славистике јесу творци првог словенског писма. Ипак, у
наредном раду (Slavia Bârlieva, La translatio S. Clementis papae e l'inizio del culto dei
santi Cirillo e Metodio in Europa occidentale, 207-225) питања појаве и развоја култа
солунске браће у западној Европи посматрана су кроз призму култа Св. Климента.
Познато је да прве просветитеље Словена са овим понтификом повезује то што је
старији међу њима пренео његове мошти у Рим. Анализирани су латински текстови у
прози и у стиху (рукопис Cod. Par. Lat. 5411, ff. 29v-39r је објављен прилогу, стр.
218-224), који су посвећени том догађају или знаменитом римском папи уопште. Тим
путем откривене су занимљиве појединости о Ћирилу и Методију. Иако се споменута
епизода ретко среће у текстовима насталим за потребе источне цркве, ауторка их је
узела у разматрање чиме је не само испунила строге методолошке захтеве, већ је још
једном допринела да се остваре начела изложена у уводу овог зборника.
Следећи рад (Pierre Gonneau, L'invention des reliques de Serge de Radonež et le
developpement de son culte, 227-258)1 посвећен је питањима проналажења реликвија и
развоја култа Сергија Радоњешког (умрлог 25. децембра 1392. г.), као и компративној
анализи постојећих житија овог свеца. Иначе, реч је о чувеном црквеном
реформатору и оснивачу манастира Свете Тројице. Аутор разликује три фазе у
развоју поменутог култа. Прва започиње његовом смрћу, коју неизбежно прати
спознаја барем једног постхумног чуда. Неопходан предуслов за стварање култа јесте
1 Приказивач два прилога на француском јесте проф. Ема Миљковић.
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и писање житија. Најпознатији руски хагиограф тог времена, Епифан Мудри, написао
је у периоду 1418-1419. г. прву верзију Житија Сергија Радоњешког. Друга фаза
започиње 5. јула 1422. године, када је братство Свете Тројице почело да проналази
реликвије свога оснивача. Како је та епизода морала бити унета у његово житије, а
Епифан умро пре 1422. године, братство се обратило Пахомију Србину да опише те
догађаје. Он је, захваљујући свом књижевном дару, био један од кључних актера у
промовисању руских светаца. У случају Сергијевог житија написао је пет или шест
редакција, у које све укључује и Епифаново дело. Последњи рукопис представља
илустровано Житије Сергија Радоњешког, које представља препис с краја XVI в.,
рукописа састављеног око 1525. године, насталог на основама Пахомијевог рада.
Читаоцима овог зборника сада је доступна и у штампаном облику.
У прошлости су забележени бројни примери веровања у чудесне сеобе
симбола хришћанства. У наредном раду (Marija Pjukhanova, Reliquie in volo e in
viaggio tra oriene e occidente nel XV secolo e l'idea di terza Roma. (La casa di Loreto, ili
capo di sant'Andrea, l'Odighitria di Tikhvin, 259-275) највише простора издвојено је за
случајеве преласка Богородичине куће, у међувремену претворене у храм, у Лорето у
Италији, затим главе апостола Андрије, пренете са Пелопонеза на Апенинско
полуоство 1461. г., и чудесне појаве иконе Богородице Одигитрије у руском месту
Тиквин. Њиховом анализом откривене су бројне међусобне теолошко-историјске
везе. Дошло се до уверења да сврха настанка и развоја ових веровања није била чисто
религиозна, при томе мислимо на учење да свете реликвије саме траже неискварену
хришћанску заједницу. Она су у знатној мери служила и у војно-политичке сврхе, као
што је подстицање крсташких похода, или су биле уклопљене у руску државноцрквену идеологију, чији део је било и учење о Москви као трећем Риму.
Следи текст (Gaia Zaccagni, Il sangue dei giusti e l'immagine dell'Arcangelo
Michele: un culto locale dell'isola di Lesbo, 277-288) који нас најпре упућује на саме
почетка поштовања архангела Михаила у Фригији. Пажња нам је, затим, усмерена на
егејско острво Лезбос, на којем је, вероватно због близине малоазијским просторима,
култ првог међу анђелима јако развијен. Ипак, најизраженији је у тамошњем
манастиру Taxiarchis, а што је, свакако, у вези са великом иконом овог светог
ратника. Поред димензија и тога да је израђена у техници плитког рељефа, а
представљени лик црног лица, њена највећа особеност је, ипак, то што је направљена
од гипса. Међутим, анализа ликовног и историјског значаја ове реликвије је у другом
плану у односу на антрополошки приступ, који је био неопходан, како би се
објаснило народно предање, по којем је лик архангела Михаила настао од
хришћанске крви монаха-праведника, страдалих од "агарјана".
Разуђенији је следећи прилог (Martina Caroli, La barba dell'apostolo.
Translazioni di reliquie in età carolingia tra legittimazione e propaganda, 289-310), којим
започиње последњи низ радова, насловљен као: Реликвије светитеља и
легитимизација власти (Reliquie di santi e legittimazione del potere). Полази од
занимљивог садржаја - 76. и 83. главе Liber pontificalis ecclesiae Ravenatis - списа који
је на почетку IX в. саставио Андреа Ањело. Прва од њих открива како је равенски
епископ Максимилијан послат на исток, како би у равенску катедралу, посвећену
апостолу Андреји, пренео његове мошти. Због противљења византијских световних
власти, у Италију се вратио само са честицом моштију. Због схватања да и делић
светих реликвија има снагу целине, овај прелат је придобио велико поштовање у
својој средини. Она је, са своје стане, искористила овај успех како би подигла свој
углед у односу на цркву у Цариграду и друга хришћанска средишта. То је суштински
разлог зашто је и преносу Максимилијанових моштију, догађају описаном у другом
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од наведених поглавља, посвећена велика пажња. Упоредио га је и са анонимним
рукописом, Translatio Germani interpolata, са почетка IX в., који говори о преносу
моштију Св. Германа у унутрашњост цркве San Vicenzo martire (755-756. г.), због тога
што имају пуно заједничких одлика.
Занимљиву допуну шеснаестог рада овог зборника налазимо у полемичком
делу (Elena Ouchanova, Le reliquie di s. Clemente papa e la formazione della chiesa russa
nei secoli X-XI, 311-322), у којем се посматрају, и то првенствено у руској средини,
одјеци култа Св. Климента. Иако то из савремене перспективе није тако уочљиво,
ауторка је утврдила да је овај римски папа већ приликом покрштавања Руса,
старањем световних и црквених власти, добио улогу државног и народног светитеља.
Тек са променом спољних и унутрашњих околности, ту улогу су добили најпре Св.
кнез Владимир, а касније и апостол Андреј. За ову тврдњу аутор је највише
аргумената пронашао анализом садржаја једног канона, писаном на старословенском
језику, посвећеном проналажењу светитељевих моштију, а читаном 30. јануара.
Супротно преовлађујућем уверењу, сматра да није настао поводом догађаја из
средине IX в., у којем је учествовао Константин, већ ради обележавања, за руску
средину значајнијег, премештања дела Климентових моштију из Херсонеза у Кијев
988. г.
Иако је на почетку следећег прилога (Anna Vlaevska-Stantcheva, Reliquie e
potere locale: il culto di s. Pietro Levita nel Vercellese, 323-328) наглашено да садржи
резултате прелиминарних истраживања, он је далеко од сумарног. Иако сажето, то је
заправо прецизно разматрање настанка и развоја једног локалног култа, који раније
није био у целини научно сагледан. Реч је о блаженом "Петру Ђакону, званом Левит,
племенитом становнику Верћеле", који се истакао као близак сарадник Гргура
Великог, те је чак споменут и у неким делима тог знаменитог папе. Ипак, више су
разматрани остали извори и издања, разнородни по карактеру и сврси, али и по
времену и месту настанка, који говоре о Петровом пореклу и заслугама за цркву,
његовом гробном месту и преносу моштију. Обрађени су и пратећи архитектонсколиковни, литургијски и фолклорни елементи његовог култа.
Наредни чланак (Ivan Biliarsky, La translation des reliques à la capitale du
second empire bulgare et les idées du pouvoir, 329-338) представља значајан допринос
проучавању споја верских и политичких доктрина, како код Бугара, тако уопште и
код јужнословенских народа, као и утицаја византијске традиције на развој тих
учења. Билиарски сматра да је преношење и сакупљање реликвија у престоници
одраз политичких идеја времена. Под утицајем византијске традиције сматрало се да
њихово присуство означава постојање Божје милости у царском граду, што води ка
сакрализацији простора престонице, али и читавог Царства и његовог суверена. Таква
сакрализација обезбеђује владајућој династији легитимитет, можда чак и значајнији
од онога који се остварује победама на бојном пољу. Оваква врста престижа била је
неопходна, истиче аутор, државама пред којима су стајали тешки задаци у односу на
реалне моћи државе. То је било нарочито изражено у случају Бугарске у веку који је
претходио османском освајању.
Од свих радова следећи (Rossanna Morabito, Culto dei primi santi Serbi e
lagittimazione del potere osservazioni sulla translazione delle reliquie di s. Simeone e di s.
Sava, 339-362) ће свакако највише привући пажњу српске научне јавности. Писац је
испред себе ставио задатак да истражи како се описи преноса моштију двојице
српских светаца (Св. Симеона и Св. Саве) уклапају у идеолошки план хагиографских
дела, а посебно са становишта легитимизације политичке власти. Зналачки су
размотрена житија, закључно са Теодосијевим списом о првом српском
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архиепископу. Међу њима су уочене бројне, на први поглед занемарљиве нијансе,
које много откривају о развоју култева владара-светитеља међу Србима. Посебно је
наглашено како је на настанак тих разлика, чак и међу блиским или сродним
текстовима, утицала дворска или монашка средина, у којој су они настајали.
Компаративни приступ примењен је и у прилогу Barbarе Lomagistro, под
насловом Reliquie di santi-re nelle terre ceche e nel regno serbo: possibilità di un
approccio comparativo (363-380). У њему су проучене сличности и разлике у поимању
порекла владарског права и моћи у две словенске државе, које су средином XIV в.
исказале амбиције ка царској власти. Са једне стане, ради се о свестраним напорима
Карла IV да Чешку претвори у средиште западног царства. Ради остваривања овог
циља, политичко оправдање тражено је и у наводним инсигнијама његовог
претходника, чешког мученика Вацлава. Важно је тврђење да је неким од њих давано
и сакрално значење. Због малобројнијих изворних података, део текста посвећен
приликама у Србији, где је Стефан Душан, такође, покушавао да обезбеди царску
титулу, оправдано је мањи. Ауторов став је да је реч о два изразита примера translatio
старих инсигнија. Овај рад се придружује одавно започетим, али не тако бројним
напорима да се проуче односи између тих држава у периоду њихових највећих
политичких амбиција.
С обзиром на време када је живео и стварао Димитрије Туптало (1651-1709)
и време када је канонизован (априла 1757. г.) следећем раду (Giovanni Brogi Bercoff,
La canonizzazione del primo santo del settecento russo. Storia e funzione, 381-393)
припало је последње место. Међутим, управо је релативна временска блискост
омогућила аутору да искористи већи број прецизних извора, те да са великом
акрибијом прати процес Димитријевог уласка у списак руских светитеља. Нарација
започиње краћим освртом на његов живот, преко открића његових непотворених
моштију, све до коначног обликовања службе и житија неопходних за његово
слављење 21. септембра. Велики простор посвећен је и личности Арсенија
Макејевича (1697-1772), због тога што овој занимљивој црквеној фигури те епохе
припадају највеће заслуге за стварање првог светитељског руског култа у XVIII в. Тај
подухват захтевао је дипломатску довитљивост, јер је највећа препрека његовом
остварењу лежала у особеном уређењу тадашње руске царевине и њеном посебном
односу према цркви.
Владимир Алексић (Ниш)
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Soultana D. Lambrou, La sainte Parascève la Jeune d' Epivate , édition de la Métropole de
Florina, de Prespes et d'Eordea, Florina 2005. ISBN 960-87959-1-5.
Dans le monde orthodoxe parmi les saints particulièrement vénérés, le culte de
l'ossia Parascève la Jeune, (sœur d'ossios Euthyme le Myrovlyte, évêque de
Madyte) originaire d' Epivate de la Thrace Orientale, occupe une place importante.
L'absence d'une monographie complète sur le thème d'ossia Parascève la Jeune a
poussé madame S. Lambrou à faire une étude dont le but est de remettre au jour tous les
problèmes autour de la disposition temporelle de la Vie de l'ossia, des écrivains, des sources
des Vies et de sa nationalité d'origine. Ce travail montre les relations entre les biographies
de l'ossia et l'éclaircissement sur la confusion entre les deux saintes homonymes, Parascève
la Romaine et Parascève la Jeune. À noter que le problème est surtout visible dans le
domaine de l'art.
Il s'agit d'une édition en honneur de la visite de sa Sainteté l'Archevêque de
Constantinople, Nouvelle Rome et Patriarche Œcuménique Bartholomé I à la Métropole de
Florina, de Prespes et d' Eordea du 16 au 20 Septembre 2005 qui a commencé par les
préfaces (p. 7-12) de son Éminence le Métropolite Théoclite, prélat de la Métropole
surmensionnée, du président de l'Unité locale des Communes et des Communautés Émile
Aspridis, donateur de l'édition et de la femme écrivain madame S. Lambrou, maître de
conférences à la Faculté de Théologie à l'Université Aristote de Thessalonique.
On signale qu'il s'agit d'une édition récente, bien soignée, fourniture accordée aux
travaux de l'éditeur Jean L. Papakarmezis, directeur de ILP Productions sous le nom
"Να ς" et de ses collaborateurs.
Après une introduction (p. 19-21) bien détaillée de la part de la femme écrivain sur
les problèmes des sources qui existent sur la Vie et sur la Translation des reliques de la
Sainte, suit le premier chapitre (p. 25-70) de l'étude qui se réfère aux saintes, portant le nom
Parascève dans l' Église Orthodoxe, et en même temps qui éclaircit le problème de leur
confusion. À la suite se joignent et sont mises en valeur les premières dépositions sur la vie
de l'ossia, lesquelles sont puisées par le canoniste Théodore Balsamon et par la Narration
Chronique du texte paléoslave du deuxième moitié du 14ème siècle, dont la femme écrivain
a fixé le temps de la découverte des reliques de l'ossia et de l'honneur à Byzance pendant le
règne de Romanos III l'Argyros (1028-1034) ou sous le règne de Romanos IV le Diogène
(1068-1071).
De plus, la femme écrivain a constaté que le début des hommages rendus à l'ossia
dans le monde slave coïncide avec la translation de ses reliques par Calicratia à Tirnovo
vers 1231, où pour son honneur ont été traduits, du Grec au Slave, un grand nombre de
textes hagiologiques. Ces textes bien traduits ont constitué le commencement du cycle
hagiologique et hymnologique concernant l'ossia à la littérature paléoslave, en témoignant
qu'il n'existait pas une apparition parallèle à la littérature slave, indépendante de celle qui
est en grec.
On signale que la première Vie de l'ossia Parascève la Jeune a été écrite par le
diacre Basilikos, qui en avait été chargé par le patriarche Nicolas IV Mousalon (11471151). Le texte de Basilikos reste inconnu jusqu'aujourd'hui. Madame Lambrou, qui a
exposé les opinions des chercheurs étrangers, affirme que cette Vie ne peut pas avoir de
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relations avec les textes qui ont été découverts dans les manuscrits slaves et qui ont été
édités par Kalužniacki.
Ensuite, la femme écrivain s'est avancée sur la distinction des Biographies en deux
cycles selon leurs différences, en examinant la forme des textes, le temps, le lieu et les
raisons de leur composition, en soulignant ainsi leurs relations.
Durant le premier cycle, madame Lambrou a étudié, en comparant, les Vies, en
faisant ressortir ainsi les éléments supplémentaires, lesquels se distinguent par le rédacteur
du deuxième texte. Au cours du deuxième cycle a été présentée la Vie, qui se restitue à
Mélèce Syrigos. Ensuite, elle a examiné en comparant la Vie de l'ossia, étant combinée au
manuscrit 2943 de la Bibliothèque Nationale de la Grèce avec le texte hagiologique BHG
1420z. Elle a précisé, ainsi, la relation entre les textes suivant la tradition qui ne coïncide
pas aux Vies du premier cycle.
Ensuite madame Lambrou a joint les conclusions ci-dessous :
1) Le texte slave de la vraisemblable Vie de Basilikos se différencie de la Vie qui
a été écrite par le patriarche de Tirnovo Euthyme dont les sources restent inconnues.
2) La Vie de l'ossia de l' Euthyme a été écrite selon le modèle hagiographique
byzantin, après l'exhortation du roi de Tirnovo Jean Sisman. Il s'agit d'un discours qui a été
prononcé en présence du roi, peut être dans l'église de l'ossia durant le jour de sa mémoire.
3) La Vie de l'ossia qui a été rédigée par Mathieu, l'évêque de Myra, consiste dans
une structure et non pas dans une traduction de la Vie de l'ossia de Euthyme.
4) Attribué à la Vie annexe de Mathieu, le Chronique de la translation des reliques
de l'ossia de Tirnovo à Belgrade, et de Belgrade à Constantinople, contient des
inexactitudes historiques.
5) La Vie de l'ossia, étant contenue dans le Nouveau Limonarion est une
traduction libre, qui a été restituée par Nicéphore de Chios, de la Vie de l'ossia qui a été
restituée par la plume de Mélèce Syrigos.
6) La Vie de l'ossia, qui est comprise au manuscrit 2943 de la Bibliothèque
Nationale de Grèce et le texte hagiologique BHG 1420a sont des arrangements libres de la
Vie de l'ossia de Mélèce Syrigos.
Au deuxième chapitre (p. 73-135) madame Lambrou a décrit les phases de la
translation des reliques de l'ossia Parascève la Jeune aux pays balkaniques, en prenant
compte des sources historiques et hagiologiques, de manière à ce qu'elle puisse prouver la
relation entre l'évolution et l'honneur de l'ossia dans les pays Balkaniques. Elle s'est référée,
par la suite, à l'honneur de l'ossia dans les régions Grecques. De plus, elle a essayé de
composer un inventaire des lieux, dans lesquels on a transporté l'honneur de l'ossia grâce
aux réfugiés d'Epivate et de Calicratia de la Thrace Orientale, après l'échange des
populations et après la localisation des éléments qui ont contribué à la sanction de l'honneur
de l'ossia à l'île de Thassos après l'année 1833. Ensuite les églises déjà détruites au lieu de
naissance de l'ossia ont été mentionnées.
Dans l'unité suivante se présente la tradition slave hymnologique qui a été créée à
l'aide de plus vieux textes hymnologiques Grecs à l'honneur de l'ossia Parascève la Jeune et
de la tradition manuscrite de l'Acolouthie grecque de l'ossia, se restituant à Mélèce Syrigos.
Ensuite madame Lambrou a essayé de faire une représentation systématique de
l'hymnographie grecque imprimée et une étude comparée des vieilles et des nouvelles
Acolouthies de l'ossia. Il est apparu que le développement de la typographie roumaine
pendant le 17ème siècle, les relations entre les Grecs et les Roumains ainsi qu'en simultané
l'honneur de l'ossia ont contribué à faire connaître l'Acolouthie de l'ossia d'un grand nombre
d'éditions des pays roumains, dont les réimpressions sont les éditions nouvelles. Cette unité
s'est achevée avec l'étude des textes hymnographiques inconnus qui se sont composées à
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l'honneur de l'ossia. Ensuite madame S. Lambrou a proposé comme rédacteur des
Acolouthies leur hymnographe, Jacques Kofo Neaskitioti, qui est une personne bien
connue. Elle n'a pas oublié, non plus, de joindre des textes hymnographiques. Dans la
dernière unité du second chapitre les miracles de l'ossia ont été énumérés ; ils ont été
compris à ses Vies et ont été édités aux nouvelles éditions grecques de la Vie et de
l'Acolouthie de l'ossia. Dans le dernier chapitre (p. 139-151) se sont affrontés tous les
problèmes concernant l'ossia ; c'est-à-dire son origine, sa nationalité et chronologiquement
le temps pendant lequel elle a vécu. Plus précisément, madame Lambrou a insisté sur
l'histoire du lieu, de l'origine de l'ossia, sur sa parenté avec ossios Euthyme le Myrovlyte,
évêque de Madytes, et sur la diffusion de sa réputation et de son honneur dans le monde
byzantin au commencement du 11ème siècle ; il s'agit des éléments qui indiquent l'origine
grecque de l'ossia et aident à déterminer le temps de sa survivance au commencement du
10ème siècle.
L'étude se termine en présentant les conclusions (p. 153-155) y compris
l'appendice (p. 159-281). La première partie de l'appendice contient les Vies grecques
éditées de l'ossia et une Vie inédite. La deuxième partie comprend des photos par les églises
dédiées à la sainte et les objets précieux, des commémorations écrites aux Ménées, des
couvertures des Acolouthies imprimées de l'ossia provenant des imprimeries grecques
situées aux pays roumains. la fin de l'étude ont été joints une bibliographie spéciale (p.
283-308) et l' index des noms, des lieux et des personnes (p. 309-319).
Son sujet est d'un grand intérêt non seulement pour la connaissance du culte de
l'ossia Parascève la Jeune, mais également pour la diffusion de son honneur car l'édition du
livre a suscité l'intérêt non seulement dans un milieu bien limité de spécialistes ou dans les
discussions des ecclésiastiques, mais aussi dans un public plus large descendant de réfugiés
ayant voulu connaître la Vie de leur ossia protectrice.
Pour conclure, soulignons encore une fois le grand mérite du travail de madame S.
Lambrou qui a réuni une richesse de savoir et d'informations considérable. Son analyse
intelligente des sources, munie de sa documentation photographique nous ont fait découvrir
le culte de l'ossia Parascève la Jeune qui a enrichi considérablement notre connaissance sur
les textes tardobyzantines et primitives postbyzantines de la Littérature Ecclésiastique. La
femme écrivain a bien indiqué l'unité et l'universalité de l'Orthodoxie qui a inspiré l'honneur
des saints étant devenus bien notables surtout dans les liens religieux et dans les influences
civilisatrices entre les peuples de la péninsule balkanique et en même temps s'est défendu
de toute sorte d'essai de changer la vérité historique, autour de l'origine et de la nationalité
de l'ossia Parascève la Jeune.
Glycerie M. Chatzoulis (Thessalonique)
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A Short History of the Orthodox Church in Western Europe in the 20th Century, Ed.
Christine Chaillot, Inter-Orthodox Dialogue, Paris 2006. 181.
Throughout its two thousand years of existence, Christianity has been plagued by
the sins of division and schism. Orthodoxy carries those wounds on its shoulders. The
twentieth century in the modern history of humanity was a century with numerous events of
wars and suffering. It was truly an apocalyptic time. At the same time, this was a period of
migration and the fusion of various peoples, their cultures and traditions as well as religions
and ethnic heritages. This process is particularly noticeable and dynamic in Western Europe
from the second half of the 1960s.
The presence of the Orthodox Church in this region dates from the second half of
the seventeenth century until the beginning of the twentieth century. Small communities
formed for the spiritual well-being of the Orthodox people who lived for longer or shorter
periods of time in the large political and economic centers of Western Europe (London,
Vienna, Paris, Trieste, Leipzig…). The arrival of a huge number of refugees from Russia
after the Bolshevik revolution brought numerous members of the Orthodox clergy to
Western Europe, especially to France and its capital Paris. At the same time some Greek
refugees also arrived there from Asia Minor as a result of the unsuccessful Anatolian
expedition. As a result of this there was an exchange of population between Greece and
Turkey in 1923. Due to these tragic events, members of the Orthodox Church were brought
to Western Europe and the church structures (dioceses, parishes, monasteries, church
schools) was formed there between the two world wars.
As from the second half of the 1960s, there began a new wave of economic
migration from different countries to the more developed countries of Western Europe.
Amongst these immigrants were people from Orthodox countries. The last three decades of
the twentieth century were a period of expansion and strengthening of the European Union.
At the same time the existence, expansion and formation of new structures of the Orthodox
Church occurred in these places. The legal system of the European Union, founded on the
highest standards of public liberties and democracy made opportunities also for the
Orthodox Church and its followers which allowed them to satisfy their religious needs
without any problems. Unfortunately, the process of the formation of new Orthodox
communities in Western Europe was followed by very complicated jurisdictional structures,
as mentioned at the beginning. This was common for all countries were Orthodoxy excised.
Christine Chaillot, the editor of A Short History of the Orthodox Church in
Western Europe in the 20th Century has intimate experience of this problem because she
has already edited six books dedicated to the eastern Orthodox Churches (Syrian, Coptic,
and Ethiopian, Malankara.) Courageously she decided to organize a team of authors from
all the Western European countries with the aim of making a handbook about the
contemporary life and work of the Orthodox Church in Western Europe. The authors of the
articles, fourteen in number, are top experts in that area; the majority of them are also direct
participants and eye witnesses because they are all members of the clergy and laity of the
churches. They have active participation in the process they describe. The structures of all
the articles are the same: a short description of the historical back ground of the presence of
Orthodoxy in each of the Western European countries, their expansion through the
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centauries up until the twentieth centaury, their life and work during the twentieth centaury
and finally the explanation of the contemporary situation which began in the twenty first
century. Throughout these fourteen articles, the whole of Western Europe, country by
county is included. Indeed, the complete structure of the Orthodox Church is carefully
examined. In some countries it is very complicated for example in France Germany and the
United Kingdom. The description of the contemporary situation highlights some good
results despite the multiplicity of independent jurisdictions in the Orthodox Church.
Evidence of this are newly created dioceses, parishes, monasteries, cultural and charitable
organizations and the all publishing done by the church. As is customary with a team effort
each article carries its authors mark. Some articles are brief and informative whilst others
such as K. Ware (The Orthodox Church in the British Isles) and T. Laitila (History of the
Finnish Orthodox Church in the 20th Century), are both enlightening and analytical. Each
of these articles includes a bibliography and addresses of web sites for each church
institution. It is very helpful for all of those who may be interested in this topic.
A Short History of the Orthodox Church in Western Europe in the 20th Century is
a very valuable and useful handbook. Its reliability and informative content make it
essential for those who are interested in this topic, both from a professional and scientific
point of view, and for those interested in understanding the present conditions and work of
the Orthodox Church in Western Europe .Very affirmative forewords by six church leaders
from four patriarchates (the Ecumenical, Russian, Serbian and Romanian) witness that the
work both of the editor of this book Christine Chaillot and its authors deserve
congratulations and gratitude.
Pavle Kondić (Cetinje)
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Јелка Ређеп, Старе српске биографије (поетика жанра), Прометеј, Нови Сад, 2008,
148. стр.
Књига Старе српске биографије (поетика жанра) с једне стране доноси
хронолошки преглед житија према ауторима, а с друге, теоријско разматрање овог,
најособенијег и веома распрострањеног средњовековног жанра. Она представља
једини преглед овакве врсте - и поетички и историјски истовремено - у нашој новијој
науци о књижевности. Произашла из пуне четири деценије предавања Средњовековне
књижевности, настала је и као непосредни резултат курса који је професорка Јелка
Ређеп недавно одржала на постдипломским студијама Одсека за српску књижевност
Филозофског факултета у Новом Саду.
У уводу књиге изнета су схватања релевантних историчара књижевности о
житију, чиме је изложена сума знања о овом средњовековном жанру. Пружа се увид
најпре у историјат житија, његова генеза прати се од записа о страдањима првих
хришћанских мученика до коначног књижевног обликовања овог жанра. Житије
"није обична биографија", оно има своју култну и педагошку функцију, треба га
посматрати не само као излагање живота поједине личности, него и као биографију
типа, узора светости. У настојању да објасни природу житија, Јелка Ређеп наводи
композициону схему, која обухвата приказ живота одабране личности од рођења до
смрти. Чуда која свети чини после смрти представљају важан чинилац ове схеме, она
су незаобилазна када је реч о правом светитељском житију.
Након увода, књига садржи девет одељака, посвећених писцима житија у
српској књижевности, од почетка тринаестог до средине седамнаестог века: Светом
Сави, Стефану Првовенчаном, Доментијану, Теодосију, архиепископу Данилу II,
Даниловом ученику, Константину Филозофу, Григорију Цамблаку и патријарху
Пајсију. Посебан одељак бави се биографијама црквених великодостојника у
Даниловом зборнику, а последњи, под називом Непознати састављач, разматра једно
сасвим специфично "житије", које је то, у ствари, само према наслову - реч је о
Житију кнеза Лазара (Прича о боју косовском).
Приступ Јелке Ређеп у овој књизи јесте аналитички и компаративан посматрају се упоредо два житија о Светом Симеону (Светог Саве и Стефана
Првовенчаног), два житија о Светом Сави (Доментијаново и Теодосијево) и два
житија о Стефану Дечанском (Даниловог ученика и Григорија Цамблака). Ауторка
указује на главне карактеристике сваког одабраног житија, као и на досадашња
проучавања његове структуре, тема и мотива. Поводом првих дела у српској
књижевности рашког периода, Јелка Ређеп скреће пажњу на једну важну особеност
средњовековне поетике - због специфичног односа према ауторству, односно
одсуства свести о плагијату, долази до слободног преузимања делова из списа других
аутора, за шта пример постоји већ на самом почетку немањићке епохе: Стефан
Првовенчани у своју Хиландарску повељу скоро у целини преноси одломке из
оснивачке Хиландарске повеље Симеона Немање, а Свети Сава део из повеље свог
брата уноси у Житије светог Симеона. То показује да, управо супротно од
данашњих схватања, писци средњег века нису тежили индивидуалности и
оригиналности, већ традиционализму, понављању вечних истина.
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Када је реч о Савином Житију светог Симеона, Јелка Ређеп помиње његову
генезу - утврђено је да оно није настало одједном, него постепено, што се најбоље
види по његовом стилу. У вези са стилом, истиче се удвајање појмова као основно
начело књижевног рада Светог Саве - удвајају се именице, глаголи, придеви,
понављају се исти изрази и сродни појмови. Важна особина овог дела јесте да је оно
пре ктиторско, него светитељско житије. Поред тога, Житије светог Симеона није
самостално, налази се у оквиру Студеничког типика. Када је реч о житијној схеми,
оно не спада у потпуна житија, зато што не описује Немањин живот од рођења до
смрти, него само један, последњи период, напуштање престола, монашење, болест и
смрт.
Поводом Стефана Првовенчаног, Јелка Ређеп истиче да је његово Житије
светог Симеона по својој форми и стилу светитељско житије, по садржини оно је
историја оснивања српске средњовековне државе, а по идејама представља примену
култа у организацији државе. Првовенчани је приказао најважније догађаје везане за
Немању - од младости, сукоба са браћом, подизања манастира, прогона богумила, до
оснивања Хиландара и смрти у њему. Тиме је, истовремено, испричао и историју
стварања српске феудалне државе. У Житију светог Симеона нарочита пажња
посвећена је посмртним чудима, која чини Свети Симеон у функцији заштите српске
земље. Свети Симеон је не само мироточиви исцелитељ, него и бранилац државе и
самог Стефана од спољних непријатеља, његовом чудесном интервенцијом побеђени
су или од сукоба одговорени бугарски цар Борил, драчки деспот Михаило, одметник
Стрез и угарски краљ Андрија. Поредећи два житија о светом Симеону, Јелка Ређеп
подсећа да Свети Сава пише као син о оцу, са много топлине, као блиски сведок и
пратилац, док Стефан пише као владар о владару. Разлике на плану композиције и
стила код њих двојице су евидентне.
Доментијаново Житије светог Саве спада међу најсложеније текстове овог
жанра у српској књижевности, са бројним похвалама, беседама, чудима, молитвама и
веома израженом библијском симболиком и метафориком. Ово житије је,
истовремено,
најопсежнији средњовековни спис ове врсте. Доментијан је
концентрисан на духовни лик Светог Саве, његове верске подвиге и чуда. Догађаји су
антиципирани, тако да опис Савиног живота, у ствари, представља испуњење божјег
промисла.
За разлику од Доментијана, Теодосијев приступ Савиној личности је
другачији, стил му је живописнији и једноставнији. Теодосија занима читав Савин
живот, он описује емотивна стања и психолошке реакције. Разлика није само у
погледу стила, већ и у другачијим схватањима и тумачењима истих догађаја. Јелка
Ређеп истиче и Теодосијеву идеју "сакралне симетрије" - заједничко помињање
Светог Симеона и Светог Саве, "свештене двојице", који су, уосталом, најважнији
светитељи и књижевни јунаци књижевности тринаестог века.
Данилов зборник настао је четрдесетих година четрнаестог века. Јелка Ређеп
наводи главне проучаваоце концепције и броја састављача овог, текстолошки
најсложенијег дела старе српске књижевности. Као посебну занимљивост, везану за
Данилов зборник ауторка истиче паралелу између књижевности и фрескосликарства.
Чувена представа Лозе Немањића, насликана је у Грачаници (између 1314. и 1321),
Пећи (око 1355) и Дечанима (1348-1350), а идеја давања прегледа српске династичке
историје нашла је своје место и у књижевности. Највероватније је ова замисао
потекла од самог архиепископа Данила II. Данилов зборник, наиме, са Житијима
владара, од краља Уроша до краља Душана, као и црквених великодостојника,
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сматра се другим томом српске династичке историје. Први том чине Доментијанова
Житија о Светом Сави и Светом Симеону.
У вези са Даниловим учеником, Јелка Ређеп указује на једно поређење из
познатог средњовековног романа, Александриде. Описујући витешко понашање
Стефана Дечанског према побеђеном противнику, бугарском цару Михаилу, овај
непознати писац пореди га са Александром Великим. Поред доказа о лектири
Даниловог ученика, која је несумњиво утицала на његов начин излагања, у Житију
Стефана Дечанског имамо и сведочанство о постојању превода Александриде код
нас у четрнаестом веку. Утицај овог романа на структуру појединих житија (о краљу
Милутину, Стефану Дечанском, па и краљу Душану) ауторка налази у приказивању
ратних похода, детаљном опису великих битака, као и у начину грађења појединих
ликова. Након анализе житија црквених великодостојника у Даниловом зборнику,
Јелка Ређеп закључује да, у већој или мањој мери, сва житија носе обележја правих
светитељских житија. Као њихова заједничка карактеристика може бити наведена
историчност.
О краљу Стефану Дечанском постоје два житија - Даниловог ученика и
Григорија Цамблака, написана у временском размаку од шездесетак година. За
разлику од Даниловог ученика, Цамблак је приказао Дечанског као троструког
мученика, који страда од својих ближњих - отац га је ослепео, брат жели да му отме
престо, син га је осудио на удављење. Теза о Стефановој безгрешности главна је
идејна константа овог житија, које обилује хагиографским елементима. Свети
Никола, тако, чудесно враћа Стефану вид, јављајући му се три пута. Данилов ученик
и Цамблак највише се разликују по начину приказивања односа између оца и сина,
краља Милутина и Стефана Дечанског са једне, Стефана Дечанског и краља Душана
са друге стране. Јелка Ређеп тумачи овако велике разлике другачијим историјским
околностима, у којима су житија настала, што "показује да су средњовековне
биографије имале и веома важну друштвену функцију".
Константин Филозоф, учени писац пореклом из Бугарске, написао је Житије
деспота Стефана Лазаревића у четвртој деценији петнаестог века. Јелка Ређеп
наводи да је ово његово дело историографског карактера - описује бројне битке
онога времена, као и читав низ историјских личности и догађаја. Стефан је приказан
као велики ратник, изузетан владар и дипломата, интересантно је да Константин
уопште не помиње његов књижевни рад. У Житију је дат и знаменит географски
опис Србије, као и Београда, који је упоређен са Јерусалимом.
У одељку о патријарху Пајсију, Јелка Ређеп посматра настанак његовог
Житија цара Уроша у историјском контексту - објашњава разлог за писање овог дела
1642. године, више од два и по века од смрти последњег цара. Патријарх Пајсије,
наиме, желео је да се одужи оним Немањићима, који после смрти нису добили
житија, то су Стефан Првовенчани и цар Урош. Хтео је, такође, да подсети своје
савременике на славно доба некадашњег царства. Важна особина Житија цара
Уроша јесте присуство предања, реч је о Вукашиновом убиству цара Уроша у лову.
У овом легендарном елементу Јелка Ређеп види жељу писца да објасни губитак
моћне средњовековне државе. Због греха великаша према владару, односно због
наводног убиства цара Уроша, страда народ који пада под туђинску власт. Ауторка
закључује да се прича о насилној смрти цара Уроша, у ствари, уклопила у тумачење о
распаду државе.
Након анализе владарских житија, Јелка Ређеп успоставља њихову
типологију: међу житијима тринаестог века, право потпуно житије такозваног
византијског типа пишу Стефан Првовенчани, Доментијан и Теодосије, а Свети Сава
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пише више ктиторско, него светитељско житије. С друге стране, у појединим
житијима Даниловог зборника, чија је генерална ознака историчност, може се уочити
утицај витешких романа, највише Александриде. У петнаестом веку јављају се две
биографије, сасвим различите по структури - док Живот Стефана Дечанског од
Григорија Цамблака означава повратак на стари хагиографски начин писања, Живот
деспота Стефана Лазаревића од Константина Филозофа представља више
историографско, него хагиографско дело. И на крају, специфичност Живот цара
Уроша од патријарха Пајсија чини то што излаже усмено предање о убиству цара
Уроша и казни Божјој, која је, због тога, стигла Мрњавчевиће, али и читав народ. На
крају прегледа житијног корпуса у српској књижевности Јелка Ређеп закључује да
"без обзира на извесна одступања од устаљене схеме и утицаја витешких романа и
усменог предања у појединим старим српским биографијама, сви текстови садрже
карактеристике житија као прозног жанра".
Ауторка је указала и на један интересантан пример када садржина житија
измени саму структуру дела. То житије не спада у старе српске биографије, реч је о
Житију кнеза Лазара, написаном крајем седамнаестог или почетком осамнаестог
века. Будући да Житије кнеза Лазара "чува завршни и целовит облик косовске
легенде" у науци је добило адекватнији назив, Прича о боју косовском. Широка
територијална распрострањеност и велики број преписа сведоче о великој
популарности овог дела. Састављач Приче о боју косовском није се придржавао
уобичајене схеме житија, не налазимо битне карактеристике жанра, нема
хагиографских елемената. Осим самог наслова - житије, и чињенице да је писано
српскословенским језиком, ово дело нема суштинске одлике житија. У Причи су
уочени стихови, десетерци, осмерци, тринаестерци и дуги стихови из бугарштица,
што сведочи о утицају народних песама. Ту су и познати мотиви из народне поезије:
мотив ухођења турске војске, кнежеве вечере, свађе сестара - Лазаревих кћери.
Намера Јелке Ређеп била је да књигом Старе српске биографије (поетика
жанра) покаже како, колико и у којој мери су се наши биографи придржавали
житијне схеме, каква су била одступања од постојећег модела и да ли је била
поремећена и измењена структура житија. Њен закључак је да ни у једној
биографији, написаној од почетка тринаестог до половине седамнаестог века она није
у потпуности измењена. Пример Приче о боју косовском одабран је да покаже да
садржина текста може у потпуности да измени структуру дела.
Књига Старе српске биографије (поетика жанра) важан је прилог бољем
познавању генезе и типологије житија у српској књижевности средњег века.
Представљаће, свакако, незаобилазну лектиру не само студентима основних и
постипломских студија књижевности, него и стручњацима. Прегледна, писана
интересантно, тематски заокружена, компаративна по приступу, она може значити
изузетно информативно штиво и за део читалачке публике заинтересоване за
средњовековни период и питања поетике.
Светлана Томин (Нови Сад)
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Искон, теолошке свеске, бр. 8, Фонд Свети Прохор Пчињски Православне епархије
врањске, Врање, 2005.
"Ако хоћемо да останемо у ономе што смо, мртви смо, налазимо се у животу
који ће пресушити у једном тренутку", говорио је, писао и сведочио наш Отац Јустин
(Догматика, 146).
У овим сам речима нашла оправдање за представљање часописа Искон (осми
број) који, иако годинама не излази, није престао да буде један од најзанимљивијих
илустрованих часописа у православном свету. У обновљеном издању, у Уводнику,
главни и одговорни уредник Владимир Вукашинович каже да "ново рухо у којем
Искон од овога броја ступа пред своју публику, и ону којој је већ познат, али и ону
која се са њим први пут среће", захтева поновно представљање.
Ово није само копија нечега што је било успешно, ново и драгоцено на
нашем тлу, заједно са тадашњим идејним творцем и уредником ђаконом Ненадом
Илићем и његовом екипом, већ ће, верујемо, ово бити наставак и смислено обогаћење
старих идеја и новог виђења, као и нове потребе да се Искон представи као часопис
сусрета; као часопис дијалога, модеран не само по дизајну, концепцији и стилу.
Искон нуди отворено саучествовање, сарадњу разумевања и образовања, као што то
чине читанке и лектире. Овај нови Искон, под редним бројем 8, има неколико темата.
Поред представљања манастира, а то је у овом броју манастир Студеница, занимљива
одредница, савремена и загонетна, увек за велику већину јесте Интелигенција и
Српска православна црква. Аутор Вукашиновић наводи да је "сам појам Цркве богат
и вишезначан и обавезује нас на пажљиву употребу и прецизно промишљање".
Када је реч о интелигенцији, потреба је разликовати интелигенцију која
припада цркви, која верује и живи у складу с оним што црква сведочи и објављује
свету, и ону интелигенцију која то не чини, која није део цркве. Интелигенција изван
цркве свој однос према њој може изражавати на различите начине; од потпуне
незаинтересованости, преко настојања да се према цркви заузме неутралан, то јест
објективан став…, па до крајње острашћеног става - до неуморног нападања цркве,
како црквене садашњости, тако и њене прошлости. То је, како аутор каже, стара
бољка, тј. знани проблем - сучељавање вере и знања.
Чини ми се, готово сам сигурна у то, да је сâмо отварање овог проблема
нужно данас, могло би се поставити као приоритет, управо због нужности
дефинисања неке врсте несналажења, или, не дај Боже, нетрпељивости духа знања и
духа вере. Зато сматрам да је увек боље отворити специфичности службе једне и
друге опције: за једну се сматра да има привилегован положај, а за другу хетерогени,
са опредељем вулгарног атеизма. Из оба се разлога затварају сва врата оном другом.
Нужан је критички дијалог, који би могао бити (који би био) креативан и
отворен, који би, како аутор наводи, "био утемељен на апсолутном поштовању
личности другог". Нужност оваквог сусрета и препознавања вредности неопходна је
и интелигенцији, а и српској православној цркви. Нужно је зато да би се, како би
рекао Пол Рикер, "преобразило у разумну одлуку, и на крају се довршило у некаквој
судбини која ставља свој печат на глобална разумевања других, себе и света, у знаку
прихватања речи Другога".
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Ту је рубрика Речи које имају моћ да промене живот и разговор са
Гораздом Коцијанчићем, словеначким филозофом и познаваоцем хришћанске
духовности, са његовим биографским говорењем о школовању и одлуци да спозна
поруке Библије и светоотачке литературе, као и познавање дела српских теолога,
међу којима истиче Оца Јустина и епископа Атанасија Јефтића.
Уваженом српском песнику, академику Миодрагу Павловићу, дата је једна
страница на којој он, кроз лирску прозу, говори С Христом нетремице.
Централно место у овом Искону, под насловом Српска покајна антологија,
доноси избор богословских и пастирских разговора, студија и казивања древних и
савремених, од Светога Саве, архимандрита Јустина Поповића, епископа Атанасија
Јевтића, митрополита Амфилохија Радовића, Ненада Милошевића, Димитрија
Богдановића, епископа Игњатија Мидића, епископа Григорија Дурића… Разговори
су, што је особита вредност, вођени баш за ову прилику, а коришћена је и друга
значајна литература. Посебно је за читаоце Искона драгоцено тумачење
најсуштинскије жртве човекове: исповести и покајања. "Исповедајте се", поручио је
Свети Сава у Студеничком типику, "не окривљујући један другога". Без истинског,
не лукавог исповедања нико неће постићи спасење. Покајање јесте завет с Богом да
ће се водити нов живот, како каже Јован Лествичник, затим покајање као обнова
крштења, покајање као свесност свога пада, али и потребе да се дигнеш, по речима
митрополита Амфилохија, да држимо свој грех пред собом, да љубимо ране једни
другима (Бећковић). Јер нема тога греха и тога пада из којег се не можемо извући ако
вером доживљавамо ту истину Божанског Отковења у Христу, да нас Бог хоће, да нас
Он свагда несебично воли и да нас позива у љубав Своју и вечни живот Свој. (…)
Божија је воља и наше покајање, и циљ заповести је живи човек и његово вечно
спасење, и зато познајмо истину и истина ће нас ослободити", поручује владика
Атанасије Јевтић. Отац Јустин нам је оставио наук да је самоосуда почетак спасења.
"Нема греха којега се не може ослободити човек покајањем и покајничком
исповешћу" и, како каже Отац Јустин, "од човека самог зависи и његов рај и његов
пакао, и његова смрт и његово васкрсење".
Ово је право време да не кажем последње време повратка. "Изгубљен беше, и
нађе се; мртав беше и оживе", вели Господ у Јеванђељу (Лк 15,24).
"Исповест је", пише епископ Григорије, "кад станемо пред икону лица
Божјег и покајемо се искрено. Тек тада ћемо бити исцељени."
Овај темат завршава тумачење епископа Григорија речима: "Немојмо бити
гори од животиња", каже отац Пајсије. "Кад коњче повреди ногу на једном месту и
кад му рана зацели, читав живот застаје на том месту или га избегава. А ми
стално чинимо једно те исто", каже патријарх. Стога је потребно да се боримо
против инерције и да се сједињујемо са Христом.
За мене је Српска покајна антологија нешто најлепше што сам за кратко
време, на једном месту, о важном проблему спознала. Чини се да су сва знања и
тежње, од учења на Гори, стихова песника, првог дечјег хода и погледа у себе,
смештена у десетак страница учених људи и Христових сведока. То је разлог моје
радости, као што је то и разлог због којег ћу овај часопис препоручити свом детету,
својим студентима, колегама, пријатељима и рођацима. То је такође разлог због којег
ћу препоручити овај број Искона и онима који a priori имају или виде негативан став
о свему што долази од цркве, из ове епархије, или од мене као сатрудника Божјег,
који више повреди него помилује.
Непознавање је горе од недопадања.
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Непознавање је велика опасност и изазов за православље, као што је изазов
глобализација, о којој у овом броју говори митрополит пергамски Јован Зизјулас.
Онај исти Јован Зизјулас, који у књизи Од маске до личности каже да је "Божји
живот вечан јер је личан, тј. појављује се као појава слободне заједнице, као љубав".
А када говори о проблемима самопрокламованих цркава у Црној Гори и Македонији,
Зизјулас каже да "уколико постоје чизма и поделе унутар православља, да то не
долази из Европе". Многе поделе долазе од нас самих.
На крају су наведени резултати са теренских истраживања у врањској
епархији, чији је носилац била Катедра за историју уметности новог века Одељења за
историју уметности Филозофског факултета у Београду, започета 2002. године.
Истраживања су обављена под стручним надзором проф. др Мирослава
Тимотијевића и доцента др Ненада Макуљевића. Као што знамо, ови су резултати
били од великог значаја, јер су указали на изузетно благо, које храмови на подручју
врањске епархије имају. Евидентирањем и стручном обрадом ово се наслеђе
укључује у токове научног живота, чиме се отвара могућност за шира и дубља
проучавања.
Као круна или драгуљ, уз ово издање Искона иде и минијатура Апологија де
виа меа Оца Јустина Поповића, која говори о његовој одбрани. О значају овога минииздања, о значају ове врсте сведочења, о лиризму и стилу, као и о тврдој вери нашег
Оца Јустина, говоре прве речи у књизи, и говори… свака наредна реченица.
Изговорићу три: прву, једну другу и још једну.
1) Ја морам да браним пут којим идем, не што је мој већ - Његов, што га је
Он открио, Он пропутио, Он осигурао.
2) Човек човека гони - мољац мољца гони.
3) Не чудите се што тако много ревности и искрености има у свакој мојој
речи; ја овим браним своју душу, јер каква ми је корист ако сав свет придобијем, ако
све вас придобијем, а душу изгубим?
Искон, који негде мало видљиво карактерише себе теолошком свеском, није
само испуњена и исписана свеска од почетка до краја, коју затварамо после сваког
читања. Искон је и отворена свеска, у коју се можемо уписати, часопис који можемо
прихватити, без резерве и уз пуну свест да је налик на претходне бројеве, али и да је
друкчији. Зашто да не? Померање као покушај новога виђења. Ако се нужно постави
питање да ли ће се наставити излажење Искона, да ли ће га сви прихватити, одговор
би био као онај стари, јединствени, на сличне ситуације, а који гласи: "Видећемо",
рече слепац.
Завршавам ово представљање, вративши се на почетак, речима Оца Јустина:
"Ако хоћемо да останемо у ономе што смо, мртви смо, налазимо се у животу који ће
пресушити у једном тренутку".
Сунчица Денић (Врање)
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Vladimir Academy in New York in 2002. He received his Ph.D. at the Faculty of Theology
of Aristotle University in Thessaloniki, having defended his thesis entitled Theological
Character of the Chiastic Structure of the Prologue in St John’s Gospel.
His principal interest is the relationship between St Paul’s Epistles and ancient
Greek literature.
Карла Полман (Karla Pollmann) докторила je 1990. године радом на делу
Carmen adversus Marcionitas, а хабилитирала 1994. године радом на Августиновом
делу De Doctrina Christiana. Тренутно ради као професор класичних наука на
Универзитету у Сент Ендрусу (St Andrews University) у Шкотској и као гостујући
(adjunct) професор на Универзитету у Архусу (Ааrhus University) у Данској. Скоро
публиковани радови су: Statius, Thebaid 12. Introduction, Text, and Commentary
(Paderborn 2004). Заједно са Марком Весијем (M. Vessey) приредила је дело Augustine
and the Disciplines (Oxford 2005, у меком повезу (paperback) 2007). Директор је
међународног интердисциплинарног пројекта, финансираног од стране the
Leverhulme Trustа, о рецепцији Августина од 430. до 2000. године (www.stand.ac.uk/classics/after-augustine).
Karla Pollmann, PhD (1990) on the Carmen adversus Marcionitas, Habilitation
(1994) on Augustine’s De Doctrina Christiana, is currently professor of Classics at St
Andrews University, Scotland, and adjunct professor at Århus University, Denmark. Her
most recent publications include Statius, Thebaid 12. Introduction, Text, and Commentary
(Paderborn 2004), and, co-edited with M. Vessey, Augustine and the Disciplines (Oxford
2005, paperback 2007). She is directing an international and interdisciplinary project,
funded by the Leverhulme Trust, on the reception of Augustine from 430 to 2000 (www.stand.ac.uk/classics/after-augustine).
Свилен Тутеков, рођен 1974, дипломирао је теологију и филозофију на
Универзитету Св. Ћирила и Методија у Великом Трнову, а ради као професор
Хришћанске антропологије и Етике на Православном теолошком институту истог
универзитета. Године 2003. одбранио је докторску дисертацију посвећену аскетској
антропологији Св. Јована Лествичника. Између 2005. и 2007. године специјализирао
је на Богословском факултету Универзитета у Београду. Аутор је монографије
„Литургијске димензије морала“ (Велико Трново, 2000), као и преко двадесет студија
и чланака (објављених у земљи и иностранству) из области хришћанске
антропологије и етике. Преводи савремену теолошку литературу са српског и руског
језика.
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Svilen Toutekov born 1974 graduated in theology and philosophy from VTU “St.
Cyril and Methodius” and is a professor of Christian Anthropology and Ethics at the
Orthodox Theological Institute at the same university. In 2003 he defended his Ph.D.
dissertation, devoted to the ascetical anthropology of St. John Climacos. In 2005 and 2007
he received specialization at the Theological Institute of the University of Belgrade. He is
the author of the monograph “Liturgical Dimensions of Morality” (VT 2000) and also of
over twenty studies and articles (in the country and abroad) in the area of Christian
anthropology and ethics. He translates contemporary theological literature from the Serbian
and Russian languages.
Андреас Андреопулос рођен је у Грчкој. Докторирао је теологију на
Универзитету у Дарему (Durham) под менторством Ендрју Лаута (Andrew Louth) и
предавао је на универзитетима у Торонту, Монтреалу и Филаделфији. Аутор је више
чланака и књига, између осталог и: Metamorphosis: the Transfiguration in Byzantine
Theology and Iconography (Метаморфосис: Преображење у византијском богословљу
и иконографији; SVS Press, 2005) and The Sign of the Cross (Знамење крста, Paraclete
Press, 2007). Тренутно ради као предавач Хришћанске теологије на Универзитету у
Велсу, у Лампетеру. Директор је Курса за степен Мастер теологије из Православних
студија (MTh in Orthodox Studies).
Andreas Andreopoulos was born in Greece. He earned his Ph.D. in theology at
the University of Durham under Fr. Andrew Louth and has taught in Toronto, Montreal,
and Philadelphia. He is the author of scholarly articles and books, such as Metamorphosis:
the Transfiguration in Byzantine Theology and Iconography (SVS Press, 2005) and The
Sign of the Cross (Paraclete Press, 2007). He is currently Lecturer of Christian Theology at
the University of Wales Lampeter, and director of the MTh in Orthodox Studies.
Ксенија Кончаревић – доктор филолошких наука, редовни професор,
управник Катедре за филологију Православног богословског факултета Универзитета
у Београду. Бави се проблематиком лингводидактике, лингвокултурологије,
социолингвистике, теолингвистике, конфронтационе анализе руског и српског језика,
црквенословенским језиком. Аутор је следећих научних монографија: Настава
страног језика на филолошким студијама: теорија и пракса. Филолошки факултет,
Београд, 1996, 284 стр.; Савремени уџбеник страног - руског језика: структура и
садржај. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002, 199 стр.; Савремена
настава руског језика: садржаји, организација, облици. Изд. Славистичко друштво
Србије, Београд, 2004, 440 стр.; Језик и православна духовност. Студије из
лингвистике и теологије језика. «Каленић», Крагујевац, 2006, 463 стр. (друго издање
2008), више од 160 научних радова, објављених у часописима од међународног и
националног значаја, зборницима са научних скупова и тематским зборницима. Бави
се и превођењем богословске и духовне литературе.
Ksenija Končarević – doctor of philology, full professor, head of Department of
Philology of the Faculty of Orthodox Theology at Belgrade University. Her interests
include linguodidactics, linguoculturology, sociolinguistics, theolinguistics, contrastive
analysis of Russian and Serbian, Church Slavonic. She has authored the monographs:
Foreign Language Teaching in Philological Studies: Theory and Practice, Faculty of
Philology, Belgrade, 1996, p. 284; A Modern Foreign Language Textbook – Russian:
Structure and Substance. Institute for Textbooks and Teaching Aids, Belgrade, 2002, p.
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199; Modern Russian Language Teaching: Contents, Organization, Forms, Serbian
Slavistic Association, Belgrade, 2004, p. 440; Language and Orthodox Spirituality. Studies
in Linguistics and Theology of Language. „Kalenić“, Kragujevac, 2006, p. 463 (second
edition 2008). She has published more than 160 in national and international journals,
conference proceedings and thematic volumes. She translates theological and spiritual
literature.
Давид Перовић рођен је 1953. године у Ђураковцу у Метохији (РашкоПризренска епархија). Теологију је студирао на Богословском факултету Српске
православне цркве у Београду (1977-1983).
Монашки постриг је примио у царској Лаври Високи Дечани (1983).
Предавао је као суплент у богословијама Света Три Јерарха у Крки и Свете браће
Кирила и Методија у Призрену (1983-1989).
Припремао је докторски рад на тему Заједница Духа Светога по учењу
светог Василија Великог, у класи патролога Стилијаноса Пападопулоса, на
Теолошком факултету у Атини (1989-1994). Као асистент, а затим као доцент, он
континуирано предаје Хришћанску етику (са аскетиком) и Аскетско богословље на
Православном богословском факултету Универзитета у Београду (1995-2008).
Предавао је и на Духовној академији Светог Василија Острошког у Србињу (19951997).
Започео је докторски рад на тему Христологија светог Максима
Исповедника на основу Писама XII-XV и XIX (1999) на Школи за високе студије при
Сорбони, у класи професора Алена Л`Буљуека, патролога.
Учествовао је у црквеној мисији за пријем православних старокалендараца
Француза – Окситанаца (област Гаскоња) у крилу Српске православне цркве, као и у
преговорима са Французима, припадницима Православне католичке француске цркве
(LECOF), ради њиховог пријема у крило eпархије за Француску и западну Европу.
Докторски рад, који носи догматско-патролошку тему Пневматологија
светог Василија Великог, одбранио је на Православном богословском факултету
Универзитета у Београду (2002).
David Perović, born 1953 in Đurakovac, Metohija (Ras-Prizren diocese). He
studied theology at the Faculty of Theology of the Serbian Orthodox Church in Belgrade
(1977-1983).
He entered the monastic order in the imperial Lavra of Visoki Dečani (1983). He
taught as a supplent in the seminaries of St. Three Hierarchs in Krka and St. Brothers Cyril
and Methodius in Prizren (1983-1989).
He prepared a doctoral dissertation entitled The Communion of the Holy Spirit by
St. Basil the Great, supervised by the patrologist Stilianos Papadopoulos, at the Faculty of
Theology in Athens (1989-1994). As a teaching assistant, and then as assistant professor, he
has taught Christian Ethics (with Ascetics) and Ascetic Theology at the Faculty of
Theology of Belgrade University (1995-2008). He taught at the Spiritual Academy of St.
Basil of Ostrog in Srbinje (1995-1997).
He started a doctoral dissertation entitled The Christology of St. Maxim the
Confessor based on Letters XII-XV and XIX (1999), at the School of High Studies at
Sorbonne, under the supervision of Professor Alain leBoulluec, patrologist.
He took part in the church mission whose task was to embrace the Orthodox using
the old calendar from France – the Occitans (Gascoine) into the Serbian Orthodox Church.
Likewise, he participated in the negotiations with the members of the Orthodox French
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Catholic Church (LECOF) so they could be admitted to the French and Western European
eparchy.
He defended the doctoral dissertation in dogmatic patristics entitled Pneumatology
of St. Basil the Great at the Faculty of Theology of Belgrade University in 2002.
Србољуб Димитријевић рођен је 1949. године. Професор је Филозофског
факултета у Нишу. Објавио је књигу "Човек, игра и свет" (Врање 2003). Радове
објављује у домаћим и страним научним часописима.
Srboljub Dimitrijević was born in 1949. He is a professor of the Faculty of
Philosophy in Niš. He has published a book “Man, Game, and the World“ (Vranje 2003).
He publishes papers in national and international journals.
Бошко И. Бојовић рођен је 1948. године у Београду. 1981. дипломирао је
на општој и националној историји на Филозофском факултету у Београду, 1985.
магистрирао, 1990. докторирао је на историји Византије на Универзитету Париз
Сорбона-Пантеон, 1994. одбранио Хабилитацију за руковођење научним пројектима
(државни докторат за звање редовног професора универзитета) на Универзитету
друштвених наука (ЕХЕСС) у Паризу и социологије југоисточне Европе. Од 1986. је
научни сарадник, а од 1997. научни саветник Балканолошког института САНУ.
Од 1997. до 2000. предавач; од 2000. ванредни професор Универзитета
друштвених наука у Паризу, на Катедри историје и социологије југоисточне Европе.
Од 1993. квалификација доцента за Историју средњег века; од 2001. има
звање редовног професора Историје средњег века, Славистике; 2005. постаје доцент
Историје новог века и Савремене историје – квалификације Националног
универзитетског комитета Француске Републике.
Уредник је REPERTORIJUM FONTIUM HISTORIAE MEDII AEVI (Рим).
Објавио је 8 монографија и преко 120 научних радова. У два наврата (по 6
месеци) био је стипендиста Фондације А.Оназис у Грчкој. Од 2006. постаје
руководилац
међудржавног
научноистраживачког
пројекта:
''Школовање
југословенске академске елите у Француској (1945-1975)''. Од 2007. постаје главни
координатор и шеф пројекта за оснивање одељења Универзитета друштвених наука
(ЕХЕСС) за западни Балкан у Београду.
Boško I. Bojović was born in Belgrade in 1948. In 1981, he received a university
degree in national history from the Faculty of Philosophy in Belgrade, and in 1985 he
defended his master’s thesis. In 1990 he defended his doctorate in Bysanthine history at
Paris University – Sorbonne-Pantheon. In 1990 he defended his habilitation for heading
research projects (state-sanctioned doctorate for the title of a full professor) at the Social
Science University in Paris (EHESS) and southeast European sociology. In 1986 he became
research assistant, and since 1997 he has been a scientific counsellor of the Institute of
Balkan Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts.
From 1997 to 2000 he taught as a lecturer, and since 2000 he has been an associate
professor of the Social Science University in Paris, Depatment of Southeast European
History and Sociology.
Since 1993 he has been qualified as an assistant professor in Medieval History;
since 2001 as a full professor in Medieval History, Slavic Studies; since 2005 he has been
qualified as an assistant professor in the History of the Modern Age and Contemporary
History – the qualifications have been given by the National University Committee of the
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Republic of France.
He is an editor of REPERTORIUM FONTIUM HISTORIAE MEDII AEVI
(Rome).
He has published 8 monographs and over 120 research articles. On two occasions
(six months each) he received the scholarship of the A. Onasis Foundation, Greece. Since
2006 he has coordinated an international research project entitled “Education of the
Yugoslav Academic Elite in France (1945-1975)”. Since 2007 he has been the chief
coordinator and project head in charge of the foundation of the section of the Social
Sciences University (EHESS) for West Balkans in Belgrade.
Драгиша Бојовић рођен је 1964. године у Бањама, општина Зубин Поток.
Студије Филозофског факултета завршио је у Приштини 1988. године.
Магистрирао је и докторирао на приштинском Филолошком факултету. Тема
докторске дисертације: Свети Јефрем Сирин у старој српској књижевности.
Оснивач је и управник Центра за црквене студије у Нишу. Уредник је
међународног научног часописа Црквене студије. Био је члан редакције неколико
научних часописа. Обављао је дужност продекана на Филозофском факултету у
Косовској Митровици. Члан је Међународног удружења за светоотачке студије
(International Association of Patristic Studies).
Објавио је 10 књига и преко 50 научних радова из различитих области као
што су: рецепција светоотачке књижевности код Срба, однос библијске и српске
црквене књижевности, историја Цркве; однос историје уметности и српске црквене
књижевности итд. Међу објављеним књигама су и: Манастир Црна Ријека (1994),
Песник будућег века. О поезији Димитрија Кантакузина (1995), Свети Јефрем Сирин
и српска црквена књижевност (2002), Српска есхатолошка књижевност (2003)
Учествовао је на 30 научних скупова међународног и националног карактера.
Добитник је више награда за књижевно и научно стваралаштво. Професор је
на Филозофском факултету у Нишу и на Филозофском факултету у Косовској
Митровици. Предаје Стару српску књижевност и Историју културе Срба.
Dragiša Bojović was born in 1964 in Banje, Zubin Potok municipality. He
received his B.A. from the Faculty of Philosophy in Priština in 1988.
He defended his master’s and doctoral theses at the Faculty of Philosophy in
Priština. The dissertation was entitled St. Ephrem the Syrian in Old Serbian Literature.
He is the founder and head of the Centre for Church Studies in Niš, the editor of
the international journal Church Studies. He was a member of the editorial for a number of
journals. He acted as a vice-dean at the Faculty of Philosophy in Kosovska Mitrovica.
Moreover, he is a member of the International Association of Patristics Studies.
He has published 10 books and over 50 research papers in various fields, such as:
reception of patristic literature among the Serbs; the relationship between Biblical literature
and Serbian clerical literature: history of the Church: the relationship between art history
and Serbian clerical literature, etc. Some of the books include: Crna Rijeka Monastery
(1994), The Poet of a New Age: on the Poetry of Dimiter Cantacusin (1995), St. Ephrem the
Syrian and Old Church Literature (2002), Serbian Eschatological Literature (2003).
He has attended 30 national and international conferences.
He has been awarded a number of prizes for literary work and research. He is a
professor at the Faculty of Philosophy in Niš and Faculty of Philosophy in Kosovska
Mitrovica, teaching Old Serbian Literature and Serbian Cultural History.
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Ирена Арсић (1959) је током дводеценијског научно-истраживачког рада
објавила, поред десетине научних радова из области старе дубровачке књижевности
и српске културне историје, три ауторске књиге: Антун Сасин дубровачки песник 16.
века, Дубровачки штампари и издавачи 19. века и њихова издања и Српска
православна црква у Дубровнику до почетка 20. века и приредила издања: Ђуро
Даничић, Приповетке из Старога и Новог завета, Ђорђе Николајевић, О Дубровнику
и о Дубровчанима, Лујо Војновић, Историја Дубровачке Републике, више књига
Владимира Ћоровића (Историја српског народа, Хисторија Босне, Босна и
Херцеговина, Мостар).
И. Арсић је уредник у београдској издавачкој кући Ars libri, а од 2008. и
предавач на Катедри Српске и упоредних књижевности Филозофског факултета у
Нишу.
During two decades of a professional career as a lecturer and researcher, Irena
Arstić (1959) has authored dozens of research papers in Old Ragusan Literature and
Serbian Cultural History, and also three books : Antun Sasin – a 16th Century Poet from
Dubrovnik, Nineteenth Century Dubrovnik Printers and Their Publications, and The
Serbian Orthodox Church in Dubrovnik by the Beginning of 20th Century. She has also
edited the following books : Đuro Daničić, Short Stories from the Old and New Testament,
Đorđe Nikolajević, On Dubrovnik and Its Citizens, Lujo Vojnović, The History of the
Republic of Ragusa, a number of books by Vladimir Ćorović (The History of the Serbian
People, The History of Bosnia, Bosnia and Herzegovina, Mostar).
I. Arstić is an editor in the Belgrade publisher Ars Libri. Since 2008, she has
taught at the Department of Serbian and Comparative Literatures of the Faculty of
Philosophy in Niš.
Олга Лосева дипломирала је на државном универзитету Ломоносов у
Москви, на Катедри за историју, 1995. године. На истом универзитету стекла је звање
доктора историјских наука 1999. године. Њена докторска дисертација посвећена је
старим руским менолозима. Од 1999. до 2001. године радила је као научни сарадник
Руске државне библиотеке (одсек за рукописе). Од 2001. ради у Црквено
истраживачком центру „Православни енциклопедист“ као главни научни редактор.
Од 2006. шеф је Одсека за хагиографију. Олга Лосева аутор је две монографије:
„Стари руски менолози од XI до XIV века“ (Москва 2001) и „Старе руске синаксарије
између XII и XV века“ (Москва 2008), као и више од 40 радова о старој руској и
византијској хагиографији. Правослвана црква ју је наградила орденима Св.
Серафима саровског и Св. Макарија московског.
Olga Loseva graduated from the Moscow Lomonosov State Univercity
(department of History) in 1995. She received her Ph.D in History from the same
University in 1999. Her doctoral thesis is dedicated to the Old Russian Menologia. Since
1999 to 2001 she was working as research fellow at The Russian State Library (Department
of Manuscripts). Since 2001 she has been working in The Ecclesiastical Research Center
"Orthodox Encyclopedian" as the leading scientific redactor and from 2006 as the Head of
the Department of Hagiography. Olga Loseva is the author of two monographs "The Old
Russian Menologia of the 11th-14 th centuries" (Moscow, 2001) and "The Old Russian
Synaxaria of the 12th-15th centuries" (Moscow, 2008) and more than 40 of articles on the
Old Russian and Byzantine Hagiography. She is rewarded with the Orthodox Church
Medals of St. Seraphim of Sarov and of St. Macarios of Moscow.
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Зоран Ранковић рођен је 1971. године у Пожаревцу. Дипломирао је на
Богословском факултету СПЦ 1997. године. Исте године уписао је постдипломске
студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (смер «Наука о језику»),
које је успешно окончао 2001. одбраном магистарског рада «Братков минеј –
структура и записи» (ментор проф. др Радојица Јовићевић). У међувремену је
засновао радни однос на Богословском факултету СПЦ у звању асистентаприправника за црквенословенски и старословенски језик (фебруара 2000), да би
након одбране магистарске тезе добио звање и радно место асистента за исте
предмете (марта 2002). Наставно-научно веће Филолошког факултета Универзитета у
Београду дало му је 2001. године сагласност за израду докторске дисертације
«Палеографија, ортографија и језик Служабног минеја за септембар-октобар (XIV
век)» под менторским руководством проф. др Радојице Јовићевића, коју је кандидат
привео крају и одбранио априла 2006. године. За доцента на Православном
богословском факултету у Београду, за предмет Црквенословенски језик, изабран је
2007. године. Радове објављује у домаћим и страним часописима (библиографију
радова види на сајту : http: // rankovicpbf.googlepages.com ).
Zoran Ranković was born in 1971 in Požarevac. He graduated from the Faculty
of Theology of the Serbian Orthodox Church in 1997. That year he enrolled in the
postgraduate studies of the Faculty of Philology of Belgrade University (Department of
Linguistics), which he successfully completed in 2001, having defended his master’s thesis
entitled “Bratko’s Menaion – Structure and Writings” (supervised by Prof. Radojica
Jovićević). In the meantime, he started working at the Faculty of Theology of the Serbian
Orthodox Church as a junior assistant in Church Slavonic and Old Slavonic (in February
2002). After the defence of his M.A., he was appointed teaching assistant in the same
courses (March 2002). In 2001, the Academic Council of the Faculty of Philology in
Belgrade allowed him to start work on the doctoral dissertation entitled “Pelography,
orthography and language of the Official Menaion for September and October (14th
Century)“, which the candidate defended in April 2006. He was appointed assistant
professor at the Faculty of Orthodox Theology in Belgrade in 2007. He publishes papers in
national and international journals (bibliography available at the website: http: //
rankovicpbf.googlepages.com).
Ивона Карачорова-Шуманова, доктор бугарске филологије са
Универзитета у Великом Трнову (теза: Редакција старобугарског текста Псалтира).
Виши научни саветник на Катедри за историју бугарског језика при Институту за
бугарски језик. Радови: Към въпроса за Кирило-Методиевия текст на Псалтира. –
Кирило–Методиевски студии, кн. 6, 1989, Лексиката на новооткритата част на
Синайския псалтир. – Palaeobulgarica, 2007, № 3. Главна поља интересовања:
лексикологија и лексикографија старобугарског (старословенског) језика, као и језик
и текстологија словенске Библије.
Ivona Karachorova-Shumanova, Bulgarian philology at Veliko Tarnovo
University, PhD (thesis: Редакции на старобългарския текст на Псалтира), II degree
senior research associate in the Department of the History of Bulgarian language at the
Institute of Bulgarian Language – BAS; articles: Към въпроса за Кирило-Методиевия
текст на Псалтира. – Кирило–Методиевски студии, кн. 6, 1989, Лексиката на
новооткритата част на Синайския псалтир. – Palaeobulgarica, 2007, № 3; main fields of
interest: Old Bulgarian (Old Church Slavonic) Lexicology and Lexicography, language and
textology of the Slavonic Bible.
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Маријана Цибранска-Костова, доктор бугарске филологије са
Универзитета у Великом Трнову (теза: Езикът на печатните книги от ХVІ век (по
материал на Венецианския молитвеник от 1570 г.), виши научни саветник на Катедри
за историју бугарског језика при Институту за бугарски језик. Монографије:
Формиране
и
развитие
на
старобългарските
лексикални
норми
в
църковноюридическата книжнина (2000), Етюди върху кирилската палеотипия
(2007); Главна поља интересовања: лексикологија и лексикографија старобугарског
(староцрквенословенског језика, текстологија и језик словенског канонског права
(пенитенцијални кодекси).
Mariyana Tsibranska-Kostova, Bulgarian philology at Sofia University, PhD at
Sofia University (thesis: Езикът на печатните книги от ХVІ век (по материал на
Венецианския молитвеник от 1570 г.)), II degree senior research associate in the
Department of the History of Bulgarian language at the Institute of Bulgarian Language –
BAS; monographs: Формиране и развитие на старобългарските лексикални норми в
църковноюридическата книжнина (2000), Етюди върху кирилската палеотипия
(2007); main fields of interest: Old Bulgarian (Old Church Slavonic) Lexicology and
Lexicography, textology and language of the Slavonic Canon Law Literature (penitential
codices).
Марија Рајкова, филолог за словенске језике (пољски и руски) са
Универзитета у Софији, млађи научни сарадник Катедре за историју бугарског језика
на Институту за бугарски језик; специјалиста за Пољску и Румунију; монографије:
Грамоти на българските царе, 2006 (коаутор); један од аутора Речника
старобугарског; главна поља интересовања: старобугарска (староцрквенословенска)
лексикологија и лексикографија, словенска канонска књижевност, бугарска
историјска дијалектологија.
Mariya Rajkova, Slavonic philology (Polish and Russian) at Sofia University,
junior research associate in the Department of the History of Bulgarian language at the
Institute of Bulgarian Language – BAS; specialized in Poland and Romania; monographs:
Грамоти на българските царе, 2006 (in co-authroship); one of the authors of the Old
Bulgarian Dictionary; main fields of interest: Old Bulgarian (Old Church Slavonic)
Lexicology and Lexicography, Slavonic Canon Law Literature, Bulgarian Historical
Dialectology.
Ружица Бајић – магистар филолошких наука, истраживач-сарадник
Института за српски језик Српске академије наука и уметности у Београду. Бави се
проблематиком односа језика и православне духовности у најширем смислу. Аутор
научне монографије: Богослужбени језик у Српској православној цркви (прошлост,
савремено стање, перспективе). Манастир Бањска, Институт за Српски језик САНУ,
Београд, 2007, 413 стр. и више од 20 научних радова објављених у часописима од
међународног и националног значаја, зборницима са научних скупова и тематским
зборницима. Тренутно израђује докторску дисертацију Лексика из области
православне духовности и њена лексикографска обрада.
Ružica Bajić – MPhil, research associate of the Institute for Serbian Language of
the Serbian Academy of Sciences and Arts. She pursues the relationship of language and
Orthodox spirituality in the broadest sense. She has authored the monograph: Language of
Service in the Serbian Orthodox Church (Past, Present, Perspectives), Banjska Monastery,
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Institute for Serbian Language of the Serbian Academy, Belgrade, 2007, pp. 413, and over
twenty papers published in national and international journals, conference proceedings, and
thematic volumes. She is currently completing her doctoral dissertation entitled Orthodox
Spirituality Lexicon and Its Lexicographic Coverage.
Драгана Јањић рођена је у Врању. После стечене дипломе на Филозофском
факултету (археологија) следи докторат из историје хришћанске цркве, који је стекла
на Понтификалном оријенталном институту у Риму (2002), и докторских студија на
једном од најугледнијих институција за проучавање источне теологије (православне,
дохалкидонске) у свету, определили су је да своје интересовање усмери на тематику
дохалкидонских цркава, као и на нека питања из историје Византије православног
монаштва и српске црквене историје. Објавила је на српском језику докторат на тему
Преподобни Патар Коришки (2007), као и ауторске чланке: Белешке о иконоклазму
(2004), Неке особености Етиопске цркве (2005), Положај светих места у Јерусалиму
(2006), Прилог проучавању развоја монаштва (2006), Белешке за историју Асирске
цркве (2007), Аскетско-теолошки коментар Житија Светог Петра Коришког (2007),
Архитектура манастира Светог Петра Коришког (2007).
Dragana Janjić was born in Vranje. Having received her B.A. degree from the
Faculty of Philosophy (Archaeology), she earned a Ph.D. in the History of the Christian
Church at the Pontifical Oriental Institute in Rome (2002). Completing doctoral studies at
one of the most prestigious institutions for the study of eastern (orthodox, pre-chalcedonic)
theology encouraged her to center her interests around the topic of pre-chalcedonic
churches and some issues in the history of Byzantium, Orthodox monasticism and history
of the Serbian church. In Serbian she has published her Ph.D. – St. Peter Korishki (2007),
original articles – Notes on Iconoclasm (2004), Some Peculiarities of the Ethiopian Church
(2005), The Position of Sacred Locations in Jerusalem (2006), A Contribution to the Study
of Monasticism (2006), Notes for a History of the Assyrian Church (2007), AsceticTheological Commentary of the Hagiography of Peter Koriski (2007), The Architecture of
St Peter Koriski Monastery (2007).
Јанис Спитерис рођен је 1940. Ушао је у капицински ред 1959. године.
Докторирао на теологији у Фрибургу (Швајцарска). Професор је на Понтификалном
оријенталном институту у Риму (патрологија). Маја 2003. хиротонисан је за
архиепископа Крфа, Закинта и Кефалоније. Апостолски је викар за Солун.
Публикације: Cabasilas: teologo e mistico bizantino, La critica bizantina del primato
romano del XII secolo, Plamas: la grazia e l’esperienza, Vedere Dio.
Yannis Spiteris was born in 1940. He entered the Capuchin Order in 1959. He
received his Ph.D. in theology in Fribourg (Switzerland) and is now a professor at the
Pontifical Oriental Institute in Rome (patrology). In May 2003 he was consecrated
archbishop of Corfu, Zante and Cefalonia, and is Apostolic Vicar of Thessaloniki.
Publications: Cabasilas: teologo e mistico bizantino, La critica bizantina del primato
romano del XII secolo, Plamas: la grazia e l’esperienza, Vedere Dio.
Маја Николић - асистент на Катедри и Семинару за византологију
Филозофског факултета у Београду. У новембру 2007. године одбранила је
магистарски рад под насловом „Византијски извори о српским земљама (1402-1439)“.
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Углавном се бави позновизантијском историјом и везама Византијског царства и
јужнословенских земаља. Управо је почела припреме за израду докторске
дисертације из византијске историје XV века.
Maja Nikolić – teaching assistant at the Department and Seminar of Byzantine
Studies at the Faculty of Philosophy of Belgrade University. In November 2007 she
defended her master’s thesis entitled “Byzantine Sources on Serbian Lands (1402-1439)”.
She deals mostly with late Byzantine history and the links between the Byzantine Empire
and south Slavic countries. She has just started preparing her doctoral dissertation on 15th
century Byzantine history.
Владимир Алексић рођен је у Београду 1974. Године 1993. уписао је студије
историје на Филозофском факултету Универзитета у Приштини. Непосредно по
дипломирању 1998. г. почиње да ради на Студијској групи за историју Филозофског
факултета Универзитета у Нишу у звању асистента-приправника и асистента.
Владимир Алексић је током 1999. г. уписао постдипломске студије
(Национална историја од XII до XV века) на Филозофском факултету Универзитета у
Приштини. Магистарски рад, насловљен „Живот и дело академика Михаила
Динића“, одбранио је 2006. г.
Објавио је већи број чланака и приказа у часописима националног карактера
и учествовао је на једном међународном и два национална научна скупа.
Копреводилац је књиге Византијска Венеција, италијанског аутора Рената Д'Антиге.
Vladimir Aleksić was born in Belgrade in 1974. In 1993 he enrolled in the studies
of history at the Faculty of Philosophy of Priština University. Soon after his graduation in
1998 he started working at the Department of History of Niš University as a teaching
assistant.
In 1999 Vladimir Aleksić started his postgraduate studies (12-17 Century National
History) at the Faculty of Philosophy of Priština University. His master’s thesis entitled
“The Life and Work of the Academy Member Mihailo Dinić” was defended in 2006.
He has published a number of articles and reviews in national journals and
participated in one international and two national conferences. He is a co-translator of the
book Byzantine Venice written by the Italian author Renato D’Antiga.
Радивој Радић - редовни професор Историје Византије на Филозофском
факултету у Београду и шеф Катедре и Семинара за византологију; научни саветник
Византолошког института Српске академије наука и уметности. Учествовао је на
тридесетак међународних научних скупова у земљи и иностранству и објавио
неколико књига и око сто тридесет научних и стручних радова у домаћим и
иностраним часописима. Предаје Историју Византије и на Филозофском факултету у
Бањалуци и Филозофском факултету у Приштини (Косовска Митровица).
Превасходно се бави позновизантијском историјом и везама између Византије и
јужнословенских земаља у касном средњем веку. За књигу Време Јована V Палеолога
(1332-1391) године 1993. добио је Октобарску награду града Београда за науку. За
књигу Страх у позној Византији, 1180-1453, I-II, коју су издали “Стубови културе”,
добио је награду “Лаза Костић” на Новосадском сајму књига, награду “Светозар
Милетић” за публицистику и награду Вукове задужбине за науку (2000). Објавио је и
књигу Из Цариграда у српске земље, студије из византијске и српске историје (2003),
Срби пре Адама и после њега (2003. и друго, допуњено издање 2005. године),
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Византија: пурпур и пергамент (2006, друго издање такође 2006, у припреми је треће
издање) и Цариград. Приче са Босфора (2007). Сарадник је Енциклопедијског
просопографског лексикона византијске историје и цивилизације, који већ неколико
година излази у Атини. Са проф. Т. Колиасом шеф је пројекта “Византија и Србија у
последњем столећу њиховог постојања и потоње последице ових контаката”, који се
у оквиру Билатералног програма научно-технолошке сарадње између Србије и Грчке
одвија под покровитељством Министарства за науку. Члан је редакције Зборника
радова Византолошког института и Српског комитета за византологију. Шеф је
пројекта “Последње столеће Византије и Србије” Византолошког института САНУ,
које финансира Министарство за науку Републике Србије. Члан је редакције
часописа “Наша прошлост”, који издају Народни музеј и Архив у Краљеву.
Radivoj Radić – full professor in Byzantine History at the Faculty of Philosophy
in Belgrade and head of Department and Seminar in Byzantine Studies. Research associate
of the Institute of Byzantine Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts. He has
participated in about thirty international conferences in the country and abroad and
published a number of books and around one hundred and thirty research articles in
national and international journals. He also teaches Byzantine History at the Faculty of
Philosophy in Banja Luka and Faculty of Philosophy in Priština (Kosovska Mitrovica). He
mostly specializes in late Byzantine history and links of Byzantium and south Slavic
countries in late Middle Ages. In 1993, he was awarded Belgrade October Prize for science
for his book “The Age of John V Palaeologus”. For his book “Fear in Late Byzantium,
1180-1453, I-II”, published by “Culture Columns”, he was awarded the prize “Laza Kostić”
at Novi Sad Book Fair, the prize “Svetozar Miletić” for publishing and the prize of Vuk’s
Foundation for Science (2000). He has also published the books: “From Constantinople
into Serbian Lands. Studies in Byzantine and Serbian History” (2003), “Serbs before and
after Adam” (2003, and the second, appended edition 2005). “Byzantium: Purpure and
Parchment” (2006, second edition also 2006, third edition pending), and “Constantinople.
Stories from Bosphorus” (2007). He is an associate of the Encyclopedic Prosophographic
Lexicon of Byzantine History, which has been published in Athens for a number of years
now. With Prof. T. Kolias he is heading the project “Byzantium and Serbia in the Last
Century of their Being and Subsequent Consequences of These Contacts”, implemented
under the auspices of the Ministry of Science within the Bilateral Program of Cooperation
in Science and Technology between Greece and Serbia. He is a member of the editorial of
the Byzantological Institute and Serbian Committee for Byzantine Studies. He is the head
of the project “The Last Century of Byzantium and Serbia” of the Serbian Academy’s
Institute for Byzantine Studies financed by the Ministry of Science of the Republic of
Serbia. He is a member of the editorial of the journal “Our Past” published by the National
Museum and Archives in Kraljevo.
Јоргос Кристидис дипломирао је на Универзитету Пантеон 1991. године.
Добио је диплому мастера политике Блиског истока 1993. на Универзитету у
Ексетеру, Уједињено Краљевство, а на истом универзитету стекао је и звање доктора
политичких наука 1998. Од 2000. године предаје на Катедри за балканску политику
на Унивеpзитету западне Македоније у Флорини, где је 2003. изабран за предавача на
предмету Балканска компаративна политика. Такође предаје и на Катедри за
међународне, европске, политичке и економске студије Универзитета Македоније у
Солуну, као и на Катедри за историју и међународне односe Америчког колеџа у
Солуну.
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Његова главна поља интересовања јесу грчка спољна политика, политика на
Балкану након 1945. и питања мањина. Године. 2003. године издао је књигу под
називом «Комунизам на Балкану. Увод у унутрашњу и спољну политику у Албанији,
Бугарској, Југославији и Румунији од 1945. до 1989.» (на грчком). Такође је аутор
више радова о регионалној политици и мањинским питањима.
Yorgos Christidis graduated from Panteion University in 1991. He received his
MA in Middle Eastern Politics from the University of Exeter, UK, in 1993, and his Ph.D in
Politics, from the same university in 1998. Since 2000, he is teaching at the Department of
Balkan Politics of the University of Western Macedonia, in Florina, where in 2003 he was
elected Lecturer of Comparative Politics in the Balkans. He has also taught at the
Department of International, European, Political and Economic Studies, of the University
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