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Родољуб Кубат 
Православни богословски факултет, Београд – Србија 

 
НАСТАНАК СТАРОСАВЕЗНОГ КАНОНА И ЊЕГОВА 
ТЕОЛОШКО-ХЕРМЕНЕУТИЧКА СИСТЕМАТИКА 
 
Апстракт. Студија се бави процесом обликовања старосавезног канона, од 

почетака процеса до коначног канонизовања светих списа. Циљ рада је да покаже 
да обликовање канона није био једнообразно-линеаран процес, него се канон развијао 
у више синхроно-паралелних познојудејских заједница. Тај феномен је посебно дошао 
до изражаја након раздвајања Цркве и Синагоге. Хришћане је водила сопствена 
теолошка логика приликом састављања канона; исти феномен био је присутан и у 
рабинско-фарисејском јеврејству. Коначна канонизација књига одвијала се унутар 
заједнице верујућих, ту где су књиге и настајале. Заједница је у њима препознала 
израз сопствене вере, и као такве их сачувала будућим нараштајима као правило 
исповедања отачке вере. У трећем делу студије разматра се теолошко- 
-херменеутичка систематика јеврејског Танаха и хришћанског Старог Савеза. 
Основна замисао овог дела је да покаже колико су се теолошка схватања одразила 
на структуру и садржај канона. Други важни моменти су указивање на богатство 
теолошког исказа присутно у целокупној збирци, као и наглашавање канонског 
оквира при разумевању појединих књига или делова Светог Писма. 

Кључне речи: канонски процес, канонизација, степени светости, збирке 
текстова, познојудејске заједнице, хришћанство, рабинско-фарисејско јеврејство, 
Танах, хришћански Стари Савез, многоврсни контексти вере, канонски оквир, 
корективно-значењска функција. 

 
Стари Израилци су од времена ропства у Вавилону (587–539) своју 

религиозност све више усмеравали према књизи – јахвеизам је постајао „религија 
књиге“. То је било доба великог процвата библијске литературе. Сакупљана су стара 
предања и теолошки осмишљено интегрисана у нове књижевне целине. Тај процес се 
наставио и у постегзилном периоду. Међутим, „раст библијског текста“ није могао да 
иде у недоглед. Многе књиге су већ биле у доброј мери обликоване, као и корпуси 
састављени од већег броја појединачних списа (нпр. Петокњижје). Уопште узевши, 
теолошко-литерарна продуктивност у позном јудаизму била је прилично развијена – 
цветала је мудросна, законско-историјска и апокалиптичка књижевност. То је свакако 
био један од разлога за формирање свести о томе да религијски текстови који су 
настали унутар шире јудејске заједнице немају исту теолошку тежину и општу 
важност у свакодневном животу. Из такве свести развио се концепт канонских књига 
или канона.1 Морао је да се издвоји један број нормативних, прворазредних текстова 

                                                 
1 Грчка реч κανών је семитског корена (јеврејски qānæh, акадски qinû, угаритски qn). Та реч, 
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спрам којих сви остали треба да се равнају. Међутим, као што ни многе књиге или 
збирке књига нису настале у једном тренутку, тако ни канон није настао и коначно 
обликован „одједном и ту“. Настанак канона представља један знатно дужи процес, 
који је имао своју унутрашњу теолошку логику. Ту логику Childes смешта у носећу 
конструкцију теологије канона као „дубоко у Писму укорењену сопствену свест“.2 На 
самом почетку ваља указати на то да питање старосавезног канона нужно 
подразумева два комплементарна феномена: 1. процес обликовања канона (канонски 
процес) и 2. канонизовање светих списа (канонизација).  
 

1. Обликовање канона (канонски процес) 
 
Процес обликовање канона или „канонски процес“ појам је који подразумева 

сакупљање и преношење отачких текстова од стране заједнице верујућих, која је у 
њима проналазила изразе сопственог искуства вере и у доброј мери на њима 
заснивала сопствену веру.3 Сакупљени текстови били су надахнуће Израилу – 
путоказ који је водио ка Богу. Међутим, сакупљани и преписивани текстови у 
периоду „креативног раста текста“ теолошки су дорађивани. Библијско предање, а 
самим тим и текстови у канонском процесу нису били архивирани и заштићени од 
измена, него су услед различитих „фактора споља“, као и унутрашњих теолошких 
порива, прерађивани и модификовани. Текстови који су настајали у конкретним 
животним ситуацијама, кроз бројне редакције и теолошка осмишљавања, литерарно и 
уметнички су преобликовани, и као такви требало је да послуже у неким новим 
животним ситуацијама као надахнуће вере. Списи су будућим нараштајима 
остављани као мера адекватног исказа вере отаца.  

Сами канонски процес био је прилично комплексан. Сабирање предања, 
нарочито за време ропства у Вавилону, подразумевало је селекцију и јаку теолошко- 
-редакторску обраду. Предања и текстови уобличавани су да, с једне стране, на што 
учинковитији начин изразе Истине вере, а с друге, на њих се одражавао историјски 
тренутак чији су корени сезали у далеку прошлост. Негде су два предања уклапана у 
једну приповест (Пост. 6–9) или су слагана једна поред другог (Пост. 1 1 – 2 4а и 
Пост. 2 4б – 2 25). Напетости између различитих предања делом су остале видиве и 
после коначне обраде текста (уп. 1. Сам. 9; 10 1–16; 11 и 1. Сам. 8; 10 17–25; 12 – 
монархистичко и антимонархистичко предање). Значај текстова зависио је од њихове 
употребне вредности, то јест од тога у којој су се они мери одражавали на живот 
Израила. Да би се боље разумео канонски процес, већ на почетку треба обратити 
пажњу на два битна момента: а) образовање већих текстуалних корпуса и б) путеве 
канонског процеса.  

                                                                                                                            
пре свега, означавала је трску или прав трсков штап, да би временом, захваљујући томе што се 
употребљавала као мерило, добила значење мера, принцип, правило, стандард, узор и сл. У 
новосавезним и ранохришћанским текстовима користи се и као правило понашања „и који 
буду живели по овом правилу – καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν“ (Гал. 6 16: уп. 2. 
Кор. 10 13; 1. Клим. 7, 2). Касније се у црквеним круговима користи у различитим контекстима 
„κανών τῆς πίστεως – правило вере“, „κανών τῆς ἀληθείας – правило истине“. Од 4. века реч 
κανών означава углавном црквена правила, канонско право. Такође, од 4. века реч канон 
означава и збирку богонадахнутих књига, које у Цркви имају прворазредни значај. 
2 Zum Problem des Biblischen Kanons, in: Jahrbuch für Biblische Theologie III, Neukirchen-Vluyn 
1988, 13. 
3 Ch. Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments, in: Hermeneutik der Jüdischen Bibel und des 
Alten Testaments, Stuttgart 1996, 145. 
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а) Сакупљање и обрада текстова морали су да имају известан тематски 
оквир. То је, пре свега, значило да су се текстови почели груписати у веће целине. 
Тематско сабирање и употребна сврха одређених текстова суштински су се одразиле 
на формирање већих књижевних корпуса или збирки текстова. Прво је образовано 
Петокњижје (Тора), па потом и друге збирке. б) Канонски процес није био 
једнообразно-линеаран у смислу да се праволинијски развијао у читавом Израилу. У 
позном јудаизму, услед историјских околности, било је више теолошких фракција у 
којима канонски процес није био идентичан; тако је нпр. у неким круговима збирка 
пророчких текстова сматрана богонадахутом (фарисеји), док је други нису сматрали 
светим списом (садукеји). Разлози различитости канонског тока засновани су, с једне 
стране, на теолошком сензибилитету одређених кругова, и с друге, услед различитих 
животних околности које код свих заједница нису биле истоветне. 

 
1. 1. Збирке текстова 

 
Само писање текстова већ је подразумевало њихово сабирање и чување. 

Светилишта су била углавном места на којима су се чували многи текстови (псалми, 
законици, родословља и др.). За Самуила се на једном месту каже да „каза народу 
права царска и написа у књигу и стави је пред Господа“ (1. Сам. 10 25). У време цара 
Језекије сакупљани су списи „које сабраше људи Језекије цара Јудина“ (Пр. 25 1). 
Када је цар Јосија вршио реформу култа у Храму је пронађена „књига Закона“ (2. 
Цар. 22 8), коју су највероватније побожни људи са севера донели после пада 
Самарије. Процес записивања и сабирања текстова био је у великом јеку за време 
ропства у Вавилону. Сабирана су стара предања, теолошки обликована и 
компонована. Појавила се прва збирка таквих текстова – Петокњижје, чије језгро 
потиче од неколико векова пре ропства. Ученици и настављачи ранијих пророка су, 
такође, сакупљали и прерађивали списе великих учитеља. Већ груписање текстова 
малих пророка у једну књигу представља својеврсну збирку. Прављене су збирке 
богослужбених песама – Псалтир; сабиране су мудре изреке итд.  

Феномен сврсисходног груписања текстова настављен је и у позном 
јудаизму. С краја другог века пре Хр. имамо јасно сведочанство да је постојало 
неколико збирки отачких текстова. Преводећи Књигу Исуса Сираха с јеврејског на 
грчки, његов унук, 117. године пре Хр. у свом уводу помиње: „Многа су нам и велика 
добра даровали Закон, пророци и остали писци који су следили после њих“. Из текста 
је видиво да је у то доба постојало више збирки или, боље речено, категорија 
текстова. Наравно, постојали су и практични разлози груписања отачких текстова. 
Један од најважнијих је богослужбени, што се види на примеру псалама или збирке 
„пет свитака“. Књиге су се временом могле све више груписати на основу различитих 
критеријума. То груписање у основи је значило почетак канонског процеса, а само 
груписање је било отворен процес, то јест у збирке су могле да „улазе“ или „излазе“ 
поједине књиге. 

Још од доба ропства у Вавилону, Тора (Петокњижје) је имала посебан 
ауторитет. У Нем 8 стоји да је Јездра код водених врата пред народом читао „књигу 
Закона Мојсејева“ (1). Може се рећи да од тада почиње процес канонизације 
Мојсејевог Петокњижја. Тора је за време ропства или непосредно после структурално 
укомпонована и све је више представљала важну теолошку тачку у животу 
познојудејских Израилаца (уп. Језд. 7 6.11). У периоду после ропства она је једина 
важила као корпус „светих списа“. Доказ да је у то време само Тора имала посебан 
ауторитет јесте чињеница да Самарјани, који су се одвојили од Јерусалима, 
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прихватају само Петокњижје. Иако су мишљења о питању разилажења Јевреја и 
Самарјана подељена, ипак је до схизме највероватније дошло око 300. г. пре Хр. што 
значи да је до тог времена као свети текст поштована само Тора. Међутим, разлике 
које постоје у каснијем масоретском и самарјанском тексту указују на то да Тора није 
била „апсолутно недодирива“, то јест није имала такву врсту ауторитета да се после 
раздвајања нису могле појавити извесне корекције и модификације у мањим 
текстуалним одељцима. Други важан доказ да је Тора имала посебан ауторитет јесте 
превод јеврејских списа на грчки. Наиме, половином 3. века александријски Јевреји 
су почели да преводе Тору на грчки. На почетку је преведена само Тора, остали 
списи су превођени касније. У Аристејевом писму говори се само о превођењу 
Закона, што значи да остали текстови још нису важили као прворазредни свети 
списи.4 

У периоду после ропства, поред Торе (Петокњижја), појавила се још једна 
збирка старосавезних текстова. Била је то збирка пророчких списа. Она је као таква 
временски настала после Торе. Делом је могла бити уобличена већ око 200. године 
пре Хр. Исус Сирах око 190. у својој „Похвали оцима“ после Исаије, Јеремије, 
Језекила помиње дванаест пророка (48 22–49 12), што би значило да је он на основу 
неких груписаних текстова говорио о личностима пророка, а не на основу 
историјског редоследа деловања појединих пророка. Од којих је све књига била 
састављена збирка на коју указује Сирах, тешко је тачно одредити. Она свакако није 
била закључена, јер је и сам Сирах свој текст доживљавао као пророчки: „Излићу 
науку попут пророштва, оставити је нараштају будућем“ (24 33). Остаје отворено 
питање у каквој вези су били девтерономистичка историја, псалми и мудросне књиге 
са пророчким текстовима. Историјске књиге су од почетка биле у блиској вези са 
Тором.5 Има мишљења да су псалми изворно припадали збирци пророчких списа.6  

У библијској науци се дуго веровало да је збирка пророчких текстова 
садржински била коначно оформљена крајем 3. или почетком 2. века. Такво мишљење 
као главни аргумент узима претпоставку да Књига пророка Данила, настала око 165. 
године пре Хр. због каснијег настанка није ушла у nevi’īm.7 Та теза се данас углавном 
одбацује. Главни разлог одбацивању ове тезе јесте сазнање да у то доба није било 
„канонске ортодоксије“, то јест нису све књиге имале истоветан канонски статус у 
различитим јудејским заједницама. Тако се нпр. у каснијим текстовима говори о 
Данилу као пророку (уп. Мт. 24 15; 4Q174 1,4), што је јасан доказ да је Књига пророка 
Данила у многим јудејским круговима третирана као пророчка (nevi’īm). Уважавање 
Данила као пророка значи да ни пророчка збирка у то доба још није била коначно 
уобличена. На то посредно указује и једна расправа у Вавилонском талмуду (Шабат 
13b; Хагига 13a), у којој се полемише о ауторитету Књиге пророка Језекила из разлога 
што постоје противречности у погледу закона о свештеницима између Јез. 40–48 и Изл. 
25–Бр. 10. Неприхватање Дан. у пророчку збирку јеврејског Танаха највероватније је 
изазвано теолошким разлозима каснијих рабина, поготово због наглашено 
трансцендентног, месијанског лика Сина Човечијег (7 13–14).  

                                                 
4 Види „Аристејево писмо Филократу“ (извод), Богословље 2/2008, 14–23. Превод са 
старогрчког Милосав Вешовић и Ноел Путник. 
5 Уп. R. Smend, Die Entstehung des Alten Testaments, Stuttgart 41989, 19. 
6 Уп. E. Zenger, Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 62006, 23. 
7 Уп. O. Eissfeldt, Einleitung in das Alte Testament, Tübingen 31964, 765-766; W. H. Schmidt, 
Einfürung in das Alte Testament, Berlin · New York 51995, 5; E. Zenger, Einleitung in das Alte 
Testament, Stuttgart 62006, 21.  
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Унук Исуса бен Сираха у прологу поред Закона и пророка помиње и трећу 
категорију списа „и остале отачке књиге (βιβλία)“. У једном кумранском тексту 
(4Q397,10) такође се помињу „Књига Мојсејева, Књиге пророка и Давид“. Код Лк. 24 
44 говори се о „Закону Мојсејеву, пророцима и псалмима“. У наведеним случајевима 
није сигурно шта се тачно подразумева под: „осталим отачким Књигама“, „Давидом“ 
или „псалмима“. Веома је заступљено мишљење да се ту ради о трећој збирци 
текстова, поред Торе и пророка.8 Ипак, по свему судећи, вероватније је да се иза 
наведених исказа не крије никаква посебна збирка текстова. Заправо, пре би се рекло 
да у то време није уопште постојала збирка тог типа,9 чак ни у пројекту. На то 
имлицитно указују неки новосавезни текстови. Матеј помиње „Закон и пророке“ (5 
17), Лука исто говори само о „Мојсеју и пророцима“ (16 29.31; 24 27), Павле зна само 
за „Закон и пророке“ (Рим. 3 21). Ништа мање важан аргумент у прилог овој тези 
може се пронаћи и код ученог александријског Јеврејина Филона. Он, око 50. г. по 
Хр. на једном месту каже за терапеуте да у својим манастирима ништа друго не раде 
„већ [ту изучавају] законе и пророчанства која су изрекли пророци, те химне [псалме] 
и све остало [друге списе] што увећава и усавршава знање и побожност“.10 Филон 
поред Закона помиње пророчке речи, псалме и други списе, што у преводу значи да 
постоје или две збирке, или пак четири.  

Питање броја збирки текстова делом компликују текстови нађени у Кумрану. 
То се поготово односи на историјске (девтерономистичке) књиге, које се у каснијем 
рабинском канону смештају у збирку nevi’īm, као рани пророци. Научници су, вођени 
структуром јеврејског канона, задуго сматрали да су историјске књиге одавно (3. век 
пре Хр.) биле интегрисане у пророчку збирку. Међутим, темељна истраживања 
кумранских рукописа показују да су ИНав. Суд. 1/2 Сам. и 1/2 Цар. припадале групи 
књига које су биле „другачије преписиване, чуване, преношене, састављане и 
уређиване, превођене, цитиране, ређане, тумачене и одобраване“ од Петокњижја, 
малих пророка, псалама и Јова.11 Посредан доказ да су те књиге имале мањи „степен 
светости“ јесте то да се за њих нигде не користе уобичајене фразе цитирања: „као 
што је написано“ или „у Писму се каже“. Поред тога, Петокњижје, Исаија, неки мали 
пророци и псалми тумачени су уз помоћ јединственог кумранског пешерима (4QpIsa, 
4QpHos, 4QpNah, 4QpPs).12 Књига постања имала је свој потпуни коментар (4Q252 – 

                                                 
8 R. Smend, Die Entstehung des Alten Testaments, Stuttgart 41989; O. Eissfeldt, Einleitung in das 
Alte Testament, Tübingen 31964; E. Zenger, Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 62006; R. 
Beckwith, The Old Testament Canon of the New Testament Church, Grand Rapids: Eerdmans 1985; 
S. Z. Leiman, The Canonization of the Hebrew Scripture: The Talmudic and Midrascic Evidence, 
Archon 1976; A. Van der Kooij, The Canonization of Ancient Books Kept in the Temple of 
Jerusalem, in: A. van der Kooij / K. van der Toorn (ed.), Canonization and Decanonization, SHR 82, 
Leiden 1998. 
9 Уп. J. Barton, Oracles of God: Perceptions of Ancient Prophecy after the Exile, New York 1986, 
55–57. 
10 Νόμους καὶ λόγια θεσπισθέντα διὰ προφητῶν καὶ ὕμνους καὶ τὰ ἄλλα οἷς ἐπιστήμη καὶ 
εὐσέβεια συναύξονται καὶ τελειοῦνται (PHILO JUDAEUS, De vita contemplativa XXV–XXVI, 
ed. L. Cohn and S. Reiter, Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 6. Berlin: Reimer, 1915 
(repr. De Gruyter, 1962). 
11 J. Trebolle, A ‘Canon Within a Canon’: Two Series of Old Testament Books Differently 
Transmitted, Interpreted and Authorized, RevQ 19 (2000), 383. 
12 Чак је постојало више пешерима на пророчке књиге и псалме: на Исаију пет (4QpIsaa, 
4QpIsab, 4QpIsac, 4QpIsad, 4QpIsae), на Осију два (4QpHosa, 4QpHosb), на псалме два (4QpPsa, 
4QpPsb) итд. 
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4QpGena), док су историјске књиге прерађене само у форми парафраза „поново 
написаног“ Писма (Псалам Исуса Навина [4Q378-379 – 4QPsJosuaa]; Виђење 
Самуилово (4Q160 – 4QVisSam); Апокриф на Сам.-Цар. [6Q9]). Кумрански текстови 
сигнализују да се због одсуства пешарима и коментара сличне садржине ради о томе 
да у заједници историјске књиге нису биле „оригиналне“ књиге, то јест нису биле 
довољно свете да би заслужиле коментар уместо ревизије текста ради тумачења.13  

Пошто историјске књиге нису имале исти „ниво светости“ као Петокњижје, 
пророци и псалми, то би значило да су оне могле да представљају посебну мање- 
-више кохерентну збирку; у сваком случају различиту од Торе, пророка и псалама. 
Све то наводи на закључак да је, по свему судећи, у доба позног јудаизма постојало 
више збирки текстова. Будући да већина збирки није била садржински заокружена, 
сасвим је извесно да те збирке нису биле истоветне у различитим јудејским 
круговима. У периоду позног јудаизма само једна збирка је била коначно закључена: 
Тора; остале збирке – било да је реч о богослужбеним, пророчким или мудросним – 
биле су мање-више флуидне и неодређене.14 Ипак, поред Петокњижја (Закона) једна 
збирка се све више истицала; били су то пророци, с тим што садржај и распоред 
пророчке збирке није познат.  

Постоји и један разлог материјално-техничке природе због кога није било 
усаглашеног и јасно прецизираног уобличавања већих текстуалних корпуса. Наиме, у 
то време књиге су се писале и преписивале углавном на папирусу или пергаменту 
који је био у форми свитка. На једном свитку или томосу, који је био састављен од 
више свитака – било да је реч о папирусу или пергаменту, могла је да стане углавном 
једна књига.15 У таквој ситуацији било је готово немогуће унификовати једну збирку 
свитака, како у погледу броја књига (свитака) који је сачињавају тако и у погледу 
њиховог распореда. Само је Тора могла да буде изузета, јер њен ауторитет и 
унутрашњи распоред ни по чему није био споран. У таквим животним околностима 
било је готово немогуће имати унификоване и јасно издиференциране збирке 
текстова у распршеном свету позног јудаизма. Већи корпуси текстова у погледу 
садржаја и распореда били су могући тек појавом кодекса, а то се десило знатно 
касније, тек у 4. веку.16 
 

1. 2. Заједнице – средишта канонског процеса 
 
Важан детаљ за боље разумевање канонског процеса јесте историјска 

чињеница да је познојудејска заједница била прилично распршена – како у 
просторном, тако и у теолошком смислу. Од Вавилона до Египта, а убрзо и широм 

                                                 
13 R. A. Kugler, Canon, in: “Dictionary of the Old Testament: Historical Books” (The IVP Bible 
Dictionary Series), (ed.) Bill T. Arnold & H. G. M. Williamson, Westmont, Illinois 2005, 145–146. 
14 Уп. J. Barton, The Significance of a Fixed Canon of the Hebrew Bible, in: Magne Sæbø (ed.), 
Hebrew Bible/Old Testament, Göttingen 1996, 69. 
15 О томе како су писани и технички обликовани стари рукописи види код Х. Џ. Гринли, 
Преписивачи, свици и Свето Писмо, Београд 2003, 7–25. 
16 Х. Гринли види пресудну улогу хришћанства за прелазак са свитка на кодекс: „Први 
хришћани су често проучавали старосавезне одломке да би их повезали са својом вером. 
Тражење засебних стихова у свитку био је посао који је одузимао веома много времена... Зато, 
када је нови облик књиге, другачији од свитака, ушао у употребу, хришћани су убрзо увидели 
његове предности. Почели су да користе тај нови облик књиге када би преписивали нове 
примерке својих списа. И заиста, стручњаци сматрају да је хришћанство имало највећи утицај 
на промену облика књиге.“ (исто, 19). 
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јелинистичког света, расуле су се многе познојудејске заједнице. Јерусалим је био 
средиште, он је био духовни и политички стожер позног јудаизма, али не и средиште 
теолошке једнообразности. Позни јудаизам је био богат религијски концепт, у оквиру 
кога су постојале многе теолошко-духовне струје (фракције) које су, у међусобним 
релацијама, у много чему биле специфичне. Довољно је само присетити се фарисеја, 
садукеја, есена, терапеута, разних апокалиптичарских кругова, јудејске дијаспоре у 
Вавилону и јелинском свету – нарочито Александрији. Одсуство монолитности 
познојудејских заједница морало се одразити и на канонски процес, што показује и 
текстуална критика библијских рукописа. Поједине књиге, или чак збирке, нису 
имале исту употребну вредност код свих заједница. Један свеобухватни и свеважећи 
канон још није постојао;17 он као такав није ни био могућ. Разлике и варијације 
унутар самог јудаизма одражавале су се и на сам канонски процес. Добар пример за 
то је грчки превод старосавезних списа, познатији под називом Септуагинта.  

Септуагинта није класичан превод у смислу да су са јеврејског језика 
преведене књиге према већ постојећем рангираном распореду. Сам превод је 
представљао процес који је трајао неколико векова. Превод се дешавао у периоду 
када је канонски процес био отворен. У основи се може констатовати да је настанак 
Септуагинте истовремено представљао комплексан канонски процес.18 Очигледно је 
да је тај процес имао већ од почетка неке особености које нису биле својствене 
другим познојудејским групацијама. Канонски процес у оквиру јелинизоване јудејске 
дијаспоре делом се независно одвијао од истог процеса у палестинском јудаизму.19 
На примеру Септуагинте се показује да у оквиру канонског процеса, из којег је она 
настала, питање каноничности неког списа није ствар фиксирања одређеног облика 
текста или збирке, која је као таква узета споља. Чак је и јеврејски предложак са којег 
је преведена Септуагинта припадао једној посебној рукописној традицији, која је 
имала свој специфичан развојни процес. У палестинском и вавилонском јудаизму 
живот је текао паралелно, у њему су се појављивали делом различити „фактори 
споља“ који су се одражавали и на канонски процес у оквиру тих заједница. 

Распршеност јудејских заједница, различите животне околности и уопште 
специфични теолошки погледи одразили су се на само вредновање Предања из којег 
су сви изашли. Основна конструкција остала је истоветна, али су исто тако били 
присутни поприлично издиференцирани теолошки концепти. Опште је позната 
разлика у теолошким ставовима између фарисеја и садукеја,20 мада нису чак били ни 
просторно раздвојени. Есени су били још специфичнији, александријска заједница 
имала је своје особености, док су се Самарјани одвојили још раније. Ауторитет 
многих књига синхроно није био на истом нивоу код различитих заједница. Савреме-
на истраживања показују да се чак и фазе литерарне генезе (Redaktionsgeschichte) не 
могу јасно одвојити од литерарног преношења (Rezensionsgeschichte), што јасно 

                                                 
17 Ch. Dohmen, op. cit., 148. 
18 Опширније види M. Hengel, Die Septuaginta als ‚christliche Schriftensammlung’, ihre 
Vorgeschichte und das Problem ihres Kanon, in: M. Hengel/A.-M. Schwemer (ed.), Die Septuaginta 
zwischen Judentum und Christentum, Tübingen 1994, 182–284. 
19 Уп. P.-G. Müller, Einführung in Praktische Bibelarbeit, Stuttgart 21993, 57. 
20 У теолошким схватањима фарисеји и садукеји су се разликовали у више тачака. Фарисеји су 
поред Торе прихватали предање, садукеји су признавали само Тору. Фарисеји су веровали у 
васкрсење мртвих и анђеоски свет, док садукеји нису веровали у васкрсење (уп. Мк. 12 18–27) 
нити су прихватали свет духова (уп. Дап. 23 8). Разлике између фарисеја и садукеја наводи и 
Јосиф Флавије (Јудејски рат, 2, 8, 14). 
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показују рукописне верзије Књиге пророка Јеремије нађене у Кумрану.21 Све је то 
трајало до друге половине 1. века, када су се драматични историјски догађаји у 
извесној мери одразили и на канонски процес. После разорења јерусалимског Храма 
и расељавања Јудејаца (70. г. по Хр.), а нарочито јачањем хришћанства, канонски 
процес се „убрзао“ и потом завршио канонизовањем светих списа. После велике 
катастрофе остале су само две значајне групације: хришћанство и рабинско-
фарисејско јеврејство. 

 
2. Канонизовање светих списа 

 
Вредновање Писма као записане Речи Божије у форми људског језика, није 

имало посебно наглашен значај све до ропства у Вавилону. За време ропства у 
Вавилону Писмо је у Израилу почело да игра све важнију улогу. У предегзилном 
периоду ритуал је представљао средиште религиозности, али се он у новој животној 
ситуацији морао модификовати. Ритуал из преегзилске прошлости у ропству је био 
могућ само као језичко сећање. Некада сложени ритуал, који је имао израз у језику, 
слици, покрету, мирису и музици, реформисан је сада у форму језика. Реч је постала 
доминантно средство религијског израза, и то од пророка посредована Реч Божија.22 
Језичко концептуализовање тајне Откривења све је јаче наглашавано. Откривење је 
Реч коју Бог преко пророка саопштава Израилу, и оно се као Реч Божија у форми 
људског језика посредује као Писмо. Та Реч постаје животни оријентир заједници 
верујућих и њу треба записати, чувати и изучавати. Препознавање Речи Божије у 
Писму, као израза сопствене вере, представља исходишну тачку канонског процеса. 

Канонски процес био је уоквирен у временске и просторне координате, које 
су тај процес водиле у правцу канонизације. Канонизовање светих списа представља 
крај канонског процеса. У тој последњој тачки књига задобија прворазредни, 
канонски ауторитет. Кључни критеријум при одређивању неке књиге као канонске, а 
тиме и ауторитативне – било је прихватање ње такве као богонадахнутог текста. 
Стари Израилци су веровали да се Бог открио у тим списима.23 То је било темељно 
уверење раних хришћана и Јевреја тога доба. Јосиф Флавије дефинише откривењски 
карактер надахнутих књига: „Није свако смео по сопственој вољи ишта уносити, него 
је то право припадало пророцима, који су догађаје из старине записали и пренели, као 
што су их помоћу Божијом искусили“ (Против Апиона I, 7). Јосиф наглашава 
пророчки моменат, који је морао да буде присутан у надахнутим књигама. Ауторитет 

                                                 
21 Види опширније H.-J. Fabry, Der Text und seine Geschichte, in: E. Zenger (ed.), Einleitung in 
das Alten Testament, Stuttgart 62006, 45. 
22 F. Stolz, Weltbilder der Religionen, Kultur und Natur. Diesseits und Jenseits. Kontrollierbares und 
Unkontrollierbares, Zürich 2001, 155. 
23 Многе појединачне књиге имале су важну улогу у животу тадашњих Израилаца. То су 
књиге које је Израил наследио од отаца. Посебно место је припадало Тори – њу су прихватали 
сви. Пророци су били велики богонадахнути учитељи. Њихови текстови су читани одмах после 
Торе; они су, такође, били предмет тумачења (уп. Лк. 4 16–22). Псалми су још одавно имали 
изразиту богослужбену употребу, њих су и рани хришћани користили у том контексту. Списи 
који чине мању збирку од „пет свитака“ (hāmeš megillōt) такође су читани на одређене 
празнике: Рут – празник седмица, Пнп – Пасха, Проп – празник сеница, Плач – сећање на 
разорење Храма, Јест – Пурим. Један од важних оквира конституисања канона јесте 
богослужбена употреба сабраних списа. Други битан разлог је важност тих текстова у животу 
оних који га прихватају, што је с једне стране условљено њиховим ширим животним 
контекстом, а с друге Истинама вере садржаним у појединим књигама. 
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пророка као тумача воље Божије било је чврсто уверење ране Цркве (уп. Мт. 1 22; 2 
5.15.17; 3 3; 4 14; Лк. 3 4; Јн. 12 38; Дап. 2 16–21; 28 25). Новосавезни писци 
наглашавају да је „сво Писмо богонадахнуто (θεόπνευστος)“ (2. Тим 3 16). Још 
јаснији исказ може се наћи у 2 Пт. 1 21: „Јер никад пророштво не настаде човечијом 
вољом, него покретани Духом Светим говораше свети Божији људи“. Бог се откривао 
у историји и своју вољу саопштавао пророцима и великим оцима. Пророци су 
записали речи и предали их Израилу, то јест Реч Божија се оваплотила у људском 
језику и преточена је у Писмо.  

Значај записане Речи Божије био је све наглашенији. То је у основи значило да је 
углед књига у којима је Израил препознавао Истине вере све више растао. Степен 
канонског ауторитета, који су књиге поседовале у канонском процесу, у принципу се 
кретао узлазном линијом. Међутим, и ту су ствари прилично замршене. Наиме, познато је 
да поједине књиге, или чак збирке књига, нису имале исти статус у одређеним 
временским тачкама канонског процеса. Постојала је разлика у „степену светости“; тако 
је нпр. Тора задуго имала истакнутији положај од пророчких текстова, или су пророчки 
текстови били важнији од неких мудросних списа. Надахнути и записани текстови тек 
временом постижу прворазредни статус. Коначна канонизација не представља само 
уобличену збирку нормативних текстова или читавог Писма, него она истовремено значи 
и стандардизацију текста. У канонском процесу – од настанка неког текста до коначне 
канонизације – постоји више „степена светости“ кроз које пролазе списи. Наравно, не 
постоји универзалан образац у смислу јасно одређене „узлазне путање“ од настанка до 
канонизације. Пре би се рекло да је већина књига имала неки свој специфичан пут. Због 
недостатака историјских сведочанстава често су научницима развојни путеви библијских 
текстова слабо познати. То је основни разлог због чега треба приступити једној 
уопштеној категоризацији,24 према којој су у оквиру канонског процеса постојали 
„степени светости“, док коначно канонизован и стандардизован „свети“ текст има 
прворазредни статус. Тек је на крају канонског процеса – коначном канонизацијом текст 
постао „недодирив“. 

Каноничност текстовима даје њихова употребна вредност у оквиру одређене 
заједнице. Заједница у тексту препознаје богонадахнутост, односно њихову трајну 
вредност за живот верујућег. Феномен богонадахнутости се укршта са искуством 
вере,25 то јест Писмо настаје као израз животног усмерења верујућих и постаје мера 
њиховог религијског опредељења. Многе књиге нису ушле у коначни канон управо 
из разлога што заједнице у њима нису препознале трајну вредност. Наравно, 
препознавање Речи Божије у Писму ствар је одређене – уже или шире – заједнице. То 
је био случај и са настанком септуагинтиног канона, у оквиру којег су се нашли 
текстови (Тов., Јдт., Вар., Прем., Сир., 1/2 Мак.) који нису имали исти значај у неким 
другим заједницама насталим из истог Предања. Кључну улогу при канонизацији 
књига одиграло је базично теолошко убеђење одређене заједнице.  

                                                 
24 Неки научници предлажу двополно схватање канона, то јест значење појма канона креће се 
између два пола. На једном крају пола или спектра стоји „канон 1“; он може означавати 
„правило, стандард, идеал, норму или ауторитативну службу или књижевност, било усмену, 
било писану“. На другој страни налази се „канон 2“; он претпоставља „привремену или трајну 
фиксацију, стандардизацију, набрајање, хронологију, регистар или каталог лица за пример или 
нормативна места и ствари“ (укључујући књиге). Ова два типа могу се узети као маркери који 
обележавају почетак и крај онога што су библијски стручњаци назвали „канонски процес“ или 
„канонизација“. Види G. T. Sheppard, Canon, ER 3/4, 65–67. 
25 Ch. Dohmen/M. Oeming, Biblischer Kanon warum und wozu? Eine Kanontheologie, QD 137, 
Freiburg 1992, 48. 



 22 

Постоји више разлога због којих је дошло до формирања канона. Један од 
проблема који је могао да утиче на коначну канонизацију представљала је могућност 
уплива неких теолошких учења страних библијском предању. Наиме, теолошка сцена 
позног јудаизма била је веома динамична, с тим што се у тој динамици могло отићи 
предалеко. Појављивале су се различите екстремније теолошке фракције – многе са 
изразитим апокалиптичко-синкретистичким нагласцима. Спој јудејских, источња-
чких и јелинистичких идеја све више се наметао као проблем (појава гностицизма). 
Постојала је реална опасност „искривљавања вере отаца“. Још важнији разлог 
настанка канона треба тражити у неминовном разилажењу Цркве и Синагоге. Велика 
разлика између Цркве у настајању и рабинског јеврејства, суштински се одразила на 
увиђање потребе да се Истине вере пронађу у Писму, а да се само Писмо уобличи по 
канону Истина вере. Све жучније расправе између јеврејских рабина и ранохри-
шћанских богослова захтевале су норматизован и стандардизован канон. Текст је, у 
теолошким расправама и промишљањима, требало да послужи као „крунски доказ“. 
Те расправе су присутне већ у новосавезним списима, као и тадашњим рабинским 
текстовима.  

Пошто је и сам канонски процес делом текао паралелно међу познојудејским 
заједницама, исто је тако завршетак канонског процеса био синхроно-паралелан. Тај 
паралелитет био је наглашенији услед разилажења Цркве и Синагоге. У оба крила 
старосавезног Предања канон је уобличаван постепено; он није конституисан на тај 
начин да се одржао посебан сабор на којем би га релевантни теолози – „мудраци“ или 
„старци“ – званично потврдили и прогласили важећим дотичној заједници, него је то 
био постепен процес заснован на унутрашњем богословском консензусу.26 Обе 
заједнице су тежиле успостављању листе канонских књига – нормативних за веру – 
јер је требало да оне буду јак фактор јединства. 

 
2. 1. Канонизовање списа код Јевреја 

 
Прва јасна сведочанства о прецизнијем уобличавању канона потичу с краја 1. 

века. О томе сведоче Јосиф Флавије и 4. Језд. Први извештај о броју светих књига 
налази се код Јосифа Флавија око 95. г. по Хр. у спису Против Апиона I, 1. Јосиф 
наводи да канон садржи 22 књиге.27 У Јездриној апокалипси (4. Језд.), насталој око 
100. г. по Хр. говори се о 24 списа. Према овом апокрифу, Јездра је последњи пророк 
(12, 42). После разарања Храма, Јездра треба да изнова напише изгубљене књиге.28 

                                                 
26 Неке мање и касније настале књиге налазиле су се у фази задобијања прворазредног 
канонског ауторитета. То посебно важи за Приче Соломонове, Проповедника, Јестиру и Песму 
над песмама. Њихов статус није био истоветан међу познојудејским заједницама. Уз то, многе 
књиге које касније нису ушле ни у хришћански ни у јеврејски канон уживале су у различитим 
круговима извесни ауторитет (1. Кор. 2 9 – Ап. Ил.; Јуд. 14 – 1. Ен. 1, 9). Чак су неке временом 
стекле канонски ауторитет, као нпр. Енохова књига у етиопској Цркви. 
27 „Не постоји међу нама безброј књига ... него само 22, које обухватају историју свих времена 
и које се с правом сматрају божанским. То су 5 књига Мојсејевих, које садрже законе и описују 
догађаје од стварања света до смрти Мојсеја. То је временски интервал од 3000 година. 
Периоду од смрти Мојсеја до Артаксеркса припадају пророци, који долазе после Мојсеја, они 
су саставили у 13 књига догађаје који су се десили у њихово доба. Преостале 4 књиге садрже 
песме у славу Божију и важна упутства за човеков живот. Од Артаксеркса до наших дана 
записивани су догађаји, али те књиге немају ауторитет као прве.“ (Против Апиона I, 8). 
28 „Тако су за четрдесет дана написане 94 књиге. И деси се, када прође четрдесет дана, рече ми 
Узвишени: Објави оне (књиге) које си прво написао (24), и њих могу да читају достојни и 
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Бројке до којих се дошло настале су сажимањем више књига у једну. Бројка од 24 
књиге има символичку вредност: 24 = 2 х 12 – дванаест племена Израилових. Јосиф је 
у броју 22 видео посебну симболику, јер управо толико слова садржи јеврејски 
алефбет (азбука). Набрајање и издвајање појединих књига недвосмислен је знак да се 
у то доба канонски процес – иако још отворен – приближавао свом крају.29 

Раније се у науци сматрало да је до коначног формирања јеврејског канона 
дошло на сабору у Јамнији око 100. г. по Хр. Хипотеза потиче од јеврејског научника 
Heinrich-а Graetz-а.30 Graetz је своју претпоставку заснивао на предању Мишне, где се 
у једном тексту каже: „раби Симеон бен Азај (око 110) рече: ја сам ово предање узео 
из уста 72 старца на дан, јер је раби Елеазар бен Азарија (око 100) у училишту 
констатовао да Песма над песмама и Проповедник прљају руке“ (Јадаим 3, 5). 
Међутим, у том периоду се, према талмудском предању, и даље расправљало о томе 
да ли су Проповедник (Шабат 30b), Песма над песмама (Јадаим 3, 5) и Јестира 
(Мегила 7а) богонадахнути списи. Савремена истраживања показују да у то време 
није одржан никакав посебан и општеприхваћен сабор који би се бавио питањем 
канона,31 него се водила дискусија 72 старца о питању каноничности Проповедника и 
Песме над песмама.32 Њихов статус ни тада није био коначно решен. То показује 
продужетак већ наведене Мишне, у коме стоји „раби Јехуда рече: Песма над песмама 
прља руке, док је Проповедник сумњив. Раби Јосе рече: Проповедник не прља руке, а 
Песма над песмама је сумњива“ (Јадаим 3, 5). Овај одељак се, заправо, односи на 
време после устанка Бар Кохбеа (135. г. по Хр.), што је четрдесетак година после 
дискусије у Јамнији. Уколико се ово узме у обзир, извесно је да је код Јевреја 
најраније у другој половини 2. века могло доћи до коначног установљења листе 
канонских књига, мада је вероватније да се то десило у 3. веку.  

Посебно је карактеристично то што су рабини инсистирали на томе да се 
временски ограничи настанак надахнутих књига. Књиге које су сматране светим 
морале су да настану од времена Мојсеја до Јездре. Инспирација се завршава са 
Јездром, тако да су све канонске књиге морале настати најкасније до Јездре. Ту идеју 
јасно изражава 4. Језд. Иста мисао се може наћи у једном каснијем рабинском спису: 
„Када су умрли Агеј, Захарија и Малахија (који се овде поистовећује са Јездром), 
последњи пророци, неста Духа Светог у Израилу“ (Тосефта Сота 13, 4). За овакав 
став рабини су имали јак теолошки разлог, он је у основи био антихришћански 
конципиран. Била је то класична теолошка пројекција са одређеним циљем. После 
Јездре и „Чланова велике Синагоге“ нема више богонадахнутости – Дух је писце 
надахњивао до Јездре. Међутим, нису сви тако мислили, чак и у оквиру касније 
јеврејске заједнице. Схватање да после Јездре нема више пророчких списа 
карактеристично је за рабинско-фарисејско јеврејство. За разлику од њих, Кумранска 

                                                                                                                            
недостојни. Других 70 задржи и предај их само мудрацима из твога народа, јер је у њима врело 
разумевања, извор мудрости и река познања“ (14, 44–47). 
29 Има уверљивих мишљења да је тек тада почело коначно одређивање које су све канонске 
књиге, а које не. То мишљење нарочито заступа Van der Kam, који на једном месту констатује: 
„пре 70. г. по Хр. ниједно ауторитативно тело по нашем сазнању није сачинило листу књига 
које су саме биле крајње ауторитативне, списак коме ништа не може да се одузме или 
придода“ (The Meaning of the Dead Sea Scrolls: Their Significance for Unterstanding the Bible, 
Judaism, Jesus, and Christianity, San Francisko 2003, 91). 
30 Der alttestamentliche Kanon und sein Abschluß, Leipzig 1871. 
31 H-Ch. Schmitt, Arbeitsbuch zum Alten Testament, Göttingen 22007, 161. 
32 Уп. S. Leiman, The Canonization of Hebrew Scripture – The Talmudic and Midrashic Evidence, 
Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences 47, Flamden, CO 1976, 120–124. 
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заједница прихватала је и многе друге књиге. Кругови блиски апокалиптици, такође, 
били су склони „проширеном канону“; с друге стране, садукеји су признавали само 
Тору. Пошто је временом у животу јеврејске заједнице превагу однело фарисејство, 
логично је да је преовладало њихово виђење канона.33 

 
2. 2. Канонизација хришћанског Писма 

 
Истовремено је процес закључивања канона текао и у оквиру раног 

хришћанства. Црква је старосавезне списе прихватила у септуагинтиној верзији, а то 
је значило да су у Писмо ушле и књиге из ширег канона. Хришћани су се, по свему 
судећи, ослонили на једну традицију која је тежила ширем канону, с тим што су и 
сами из сопствених теолошких схватања били склони томе. Оци ране Цркве, за 
разлику од рабина, користили су и књиге из каснијег периода (1/2 Мак., Тов., Сир., 
Вар., Дан. 13–14, Јдт.), од којих су неке настале на грчком (Прем.). У прва три века 
хришћани су држали шири канон.34 Климент Римски (1. Кор. 55, 4–6) наводи Јдт., 
познате су му Прем., Тов. и Сир. Поликарп Смирнски наводи Тов. (4, 10) на исти 
начин као и Ис. У ранохришћанском спису Дидахи приметни су Тов., Прем. и Сир. 
Јерма наводи Сир. и 2. Мак.; Климент Александријски користи готово све 
старосавезне списе. Методије Олимпски наводи Прем. и Сир. као надахнуте; за 
Дионисија Александријског Прем., Сир., Тов. и Вар. су Свето Писмо. Разлике између 
хришћана и рабина у броју надахнутих списа видива је код Јустина Мученика. Јустин 
у свом делу Дијалог са Трифоном бележи: „Нећу наводити за доказ цитате из списа 
које ви, Јевреји, не признајете, пошто многе списе који се налазе у Септуагинти ви 
одбацујете. Ослањаћу се само на доказе из књига које ви заједно с нама признајете“ 
(71, 1).  

У најугледнијим кодексима Септуагинте (Синајском, Ватиканском, Алекса-
ндријском) присутан је шири канон. Старе источне, дохалкидонске Цркве у својим 
библијским рукописима садрже шири канон. Ипак, у периоду од 4. века није постојала 
потпуна једногласност о питању опсега канона, о чему сведоче и неки отачки 
текстови.35 Временом је књиге које постоје само у ширем канону један број теолога 
почео сматрати другостепеним. Те књиге се колоквијално називају другоканонске 
(девтероканонске). У православној Цркви је питање ширег канона остало отворено. 
Томе су вероватно добрим делом допринеле нејасне одлуке Трулског сабора (692), 
поготово 2. и 32. правило.36 Историјска реконструкција питања канона показује да је у 
хришћанској древности концепт ширег канона био заступљенији. За то су дефинитивно 
постојала најмање два јака разлога: историјско-културолошки и теолошки.  

                                                 
33 M. Reißer, ‚Der‘ Kanon des Alten Testaments, http://mitglied.lycos.de/ReisserMichael/studium/ 
kanon.pdf (18. 03. 09.), 78. 
34 Једино су код Мелитона Сардског наведене као канонске књиге тзв. ужег канона. Један од 
могућих разлога је ограничавање канона на књиге које су признавали и хришћани и Јевреји из 
разлога међусобних теолошких спорења. Тај моменат је присутан и код Јустина Мученика; 
теолошка аргументација се изводила, изгледа, само из општеприхваћених текстова (Дијалог са 
Трифоном, 71). Међутим, карактеристично је да Мелитон не наводи Књигу о Јестири, она није 
нађена ни међу кумранским списима. Тиме се показује да Јест. ни у то доба није имала сигуран 
канонски статус, што иде у прилог тврдњи да је канон најраније могао бити коначно оформљен 
тек крајем 2. века. 
35 О схватању канона види опширније C. Tomić, Pristup Bibliji, Zagreb 1986, 158–171. 
36 Опширније види Σ. Αγουρίδης, ῾Ερμηνευτική τῶν ἱερῶν κειμένων. Προβλήματα9μέθοδοι 
εργσίας στην ἑρμηνεία τῶν γραφῶν, 32002, 35. 
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Историјско-културолошки разлог се огледа у томе да су ове књиге имале 
важну улогу у црквеном животу. Наиме, оне су се нарочито користиле за поучавање 
катихумена. То, пре свега, важи за прозелите из јелинства,37 како за раније јудејске 
прозелите, тако и за касније хришћанске, који су били све присутнији у Цркви. 
Иначе, улога мудросних књига тог типа у јелинском свету била је наглашенија него у 
Палестини. Књиге септуагинтиног (ширег) канона имале су стога знатну предањску и 
употребну тежину. Поред историјско-културолошких разлога за прихватање ширег 
канона, постојало је и јако теолошко уверење које је у раној Цркви поготово долазило 
до изражаја. Теолошка заснованост хришћанског става да су и касније настале књиге 
канонске, огледа се превасходно у схватању временског континуитета откривања 
Бога у историји. Теолошко-идејна подлога таквог става састојала се у уверењу да је 
Дух Свети надахњивао пророке од Мојсеја до апостола. Процес писања богонадахну-
тих књига протеже се у континуитету од почетка Старог Савеза до краја Новог.  

Савремена научна истраживања показују да су неке књиге настале знатно 
касније него што су то мислили рабини. То пре свега важи за Књигу пророка Данила, 
Пророведника, Јону, Књиге дневника итд. Разлози због којих су рабини временски 
ограничавали „доба инспирације“ разумљиви су. Рабини су, временски ограничавају-
ћи богонадахнутост, посредно искључивали могућност надахнућа хришћанских 
списа.38 Хришћанска позиција је била супротна – доминирала је идеја историјског 
континуитета. То је свакако један од основних разлога, због чега су код хришћана 
историјске књиге херменеутички тако структурисане да, с једне стране, заокружују 
историју Израила од Почетка до Новог Савеза, а с друге, оне пружају историјску и 
наративну позадину за Исаију, мале пророке и псалме.39 Занимљиво је да се процес 
коначног уобличавања старосавезног канона поклапа са хришћанским осмишљава-
њем канона преузетог и развијеног у оквиру Септуагинте, и то управо у време када се 
почео уобличавати канон новосавезних списа. 

Канонски процес почео је од почетка сакупљања списа; нарочито је 
интезивиран у време ропства у Вавилону и у Јездрино доба. Најпре се издвојила 
Тора, а потом су временом и други текстови добијали канонски статус. Тај процес се 
протегао до 2. века хришћанске ере. Посебна специфичност која важи за 
канонизовани текст јесте да он након стандардизације текста постаје недодирив у 
смислу интервенције у постојећи текст. Видели смо да су интервенције у тексту 
Петокњижја биле могуће и после раздвајања Јудејаца и Самарјана, иако је Тора већ 
тада важила као „свети спис“. Међутим, временом су књиге у том погледу постајале 
све више „недодириве“. Тај тренд је посебно дошао до изражаја након раздвајања 
хришћанства и јеврејства. Теолошки спорови између хришћанских и јеврејских 
теолога све више су захтевали стандардизацију текста на који су се теолози позивали. 
Истовремено са утврђивањем листе канонских књига текао је процес стандардизације 
текста. 

 
 

                                                 
37 M. Hengel, op. cit., 280. 
38 Пример одбацивања каснијих старосавезних и хришћанских текстова може се наћи у 
каснијој рабинској литератури. На једном месту у Тосефти се каже: „Гиљоним и књиге Миним 
не прљају руке. Књиге бен Сираха и друге, које су од тада написане, такође, не прљају руке“ 
(Јадаим 2, 13).  Под Гиљоним се свакако мисли на Еванђеља, а Миним су можда остали 
хришћански списи. 
39 R. A. Kugler, op. cit., 149. 
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3. Херменеутичка систематика јеврејског Танаха и хришћанског Старог Савеза 
 
Коначно установљење листе канонских књига процес је који временски и 

логички претходи теолошком структурисању канона. Поред питања броја 
богонадахнутих књига, хришћански и јеврејски канон садрже различиту теолошко 
-херменеутичку систематику старосавезних текстова. Процес коначне канонске 
систематизације списа одвијао се без неких посебних „додира“ између хришћанских 
и јеврејских учитеља. Тешко је – због недостатка поузданих извора – временски 
одредити када је дошло до структуралног компоновања Писма. Хришћани су 
старосавезне текстове теолошки структурисали на основној тачки сопствене вере, 
исто су урадили и каснији јеврејски рабини. Различити теолошки концепти условили 
су дистинкцију у херменеутичкој структури јеврејског Танаха и хришћанског Старог 
Савеза. 
 

3. 1. Јеврејски Танах 
 
У науци се дуго сматрало – а и данас многи сматрају – да је до 

херменеутичке систематизације старосавезних текстова дошло у претхришћанском 
периоду. Овакво схватање има своје идејне корене још у Лутеровом инсистирању на 
„јеврејској истини – veritas hebraica“, то јест Лутеровом позиву на враћање 
оригиналном тексту. Лутерово наглашавање „јеврејске истине“ било је идеолошки 
условљено, с једне стране, општим трендом хуманистичког „враћања изворима“, а с 
друге, већим дистанцирањем од римо–католичке Цркве. Јеврејска Библија је, по 
мишљењу Лутера, бољи текст и он треба да буде подлога за егзегезу. То је 
истовремено значило да је и њена канонска структура изворнија и боља од касније 
хришћанске (римо–католичке).40 Међутим, проблем је управо у тој изворности, то 
јест у историјској пројекцији једне касније структуре јеврејског троделног канона 
неколико векова унапред.  

Сасвим је извесно да у другој половини 1. века хришћанске ере није било 
јасно дефинисаног и херменеутички систематизованог канона старосавезних списа. 
Најјачи доказ таквој тези су већ поменути Јосиф Флавије и 4. Језд. Код њих корпус 
канонских текстова није подељен у три уобличене збирке, какве се могу наћи у 
каснијој рабинској систематизацији. Они чак комбинују многе књиге које су у 
каснијем рабинском канону припадале различитим деловима канона. То важи и за 
септуагинтин канон. Тако нпр. Јосиф у једну књигу спаја Јер. и Плач., Суд. и Рут. или 
спаја 1/2 Сам. и 1/2 Дн. са још неколико књига у једну. У оба случаја су спојене 
књиге из различитих делова Старог Савеза. Тек ће у каснијем периоду после 
одвајања Цркве и Синагоге доћи до теолошко-херменеутичког структурисања, с 
једне стране, хришћанског Старог Савеза, а с друге, јеврејског Танаха.  

Свакако, већ на почетку ваља нагласити да рабини нису гледали (нити 
гледају) на Стари Савез као хришћани. Он за њих заправо није Стари Савез, јер је он 
Стари само у односу на Нови. Већ у имену Стари Савез претпоставља се Нови Савез. 
Данас се често Стари Савез назива Јеврејска Библија. То није адекватан назив, ако се 
ствар посматра из хришћанске перспективе. Сами Јевреји су негде од средњег века, у 
жељи да своју Библију и именом разликују од хришћанског Старог Савеза, почели да 
називају Танах. Акроним „Танах“ или „Танак“ састављен је од иницијала три главна 

                                                 
40 Занимљива размишљања на ову тему види опширније код H. Gase, Erwägungen zur Einheit 
der biblischen Theologie, in: Vom Sinai zum Zion, München 1974, 11–30. 
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дела Јеврејске Библије, која почињу словима t – тав (т), n – нун (н), $ – каф (к/х). 
Танах се због своје богослужбене употребе у синагоги назива и Микра (читање). 
Данас се оба израза паралелно употребљавају, при чему Микра има више формални 
карактер. 

Према рабинској систематизацији канона, текст Библије је подељен у три 
дела. Први део представља Тора (tTōrāh), други пророци (nevi’īm) и трећи списи 
(ketūvīm). Тору сачињавају пет Мојсејевих књига (bere’šīt – „На почетку“, šemōt – 
„Имена“, wajjiqra’ – „Позва“, bemidbar – „У пустињи“ и devārīm – „Речи“). Друга 
целина, позната под називом nevi’īm, састављена је из великог девтерономистичког 
корпуса (ИНав., Суд., 1/2 Сам., 1/2 Цар.), и те књиге су називане nevi’īm ri’šōnīm 
(ранији пророци). Други део, који чине Ис., Јер., Јез. и 12 малих пророка, назива се 
nevi’īm ’ahāronīm (каснији пророци). Није сасвим јасно да ли је ранији и каснији 
просторна или временска одредница.41 Књиге ИНав. 2. Цар. сагледавају се као 
пророчке, јер су пророци – поготово у Књигама о царевима „мотори“ историје 
(Натан: 1. Цар. 1; Ахија: 1. Цар. 11 29–39; 14 12.18; 15 29; Божији човек из Јуде: 1. 
Цар. 13; Михеј син Јамлин: 1. Цар. 22; Илија и Јелисеј: 2. Цар.; пророчица Олда: 2. 
Цар. 22 14-20).42 Трећи део чине списи (ketūvīm): Пс., Јов., Пр., Рут., Пнп., Проп., 
Плач., Јест., Дан., Језд., Нем., 1/2 Дн. Они могу да се поделе на поетске списе: Пс., 
Јов. и Пр.; „пет свитака“: Рут., Пнп., Проп., Плач. и Јест.; историјске књиге: Језд., 
Нем. и 1/2 Дн.; још преостаје Дан – он обично стоји између „пет свитака“ и 
историјских књига. То су књиге које су по рабинском схватању свете, то јест „прљају 
руке“. Ова подела је каснијег датума – из доба фарисејско-рабинског јеврејства, с тим 
што распоред књига у ketūvīm-у није био увек истоветан.43 

Књиге јеврејског канона подељене су у троделни степенасти низ који 
одговара њиховој канонској тежини и различитој употреби у синагогалном 
богослужењу. Тора је основ, на који се односе други делови. Тора (tTōrāh) чита се у 
оквиру lectio continua на суботњим богослужењима. Делови пророчких текстова 
(nevi’īm) читају се по избору (haftTōrāh),44 будући да служе као појашњење Торе (уп. 
Дап. 13 15). Списи (ketūvīm) у богослужбеној употреби немају такву улогу, осим 
псалама и збирке „пет свитака“. Троделна подела Писма може се тумачити и из 
перспективе различитих ступњева инспирације. Тора је настала из непосредног 
разговора Мојсеја са Богом; пророцима се Бог откривао преко речи, снова и визија; 
списи се темеље на посредном утицају Духа Божијег на писце.  

Подела књига добрим делом одговара сукцесивном настанку канона. 
Јеврејски канон је најбоље представио М. Мајмонидес (1135–1204). Он поделу 
канона на три дела описује сликом три концентрична круга; у средишту је Тора, круг 
до средишњег припада пророцима, а спољашњи круг представљају списи. Пророци и 
списи су коментар Торе, а сам канон је конципиран тако да Закон представља 
највиши ауторитет – средиште, док су пророци и списи силазно рангирани „по 
степеницу ниже“. Јеврејски канон се сликовито може представити као тростепени 

                                                 
41 O. Eissfeldt, op. cit., 766. 
42 Уп. E. Zenger, op. cit., 23. 
43 У најважнијем масоретском кодексу (Codex Petropolitanus) Књиге дневника стоје на почетку 
ketūvīm-а. У таквом распореду Књиге дневника су често служиле као увод у псалме (O. H. 
Steck, Der Abschluß der Prophetie im AT. Ein Versuch zur Frage der Vorgeschichte des Kanons, 
Neukirchen-Vluyn 1991, 12f). 
44 О синагогалном богослужбеном читању библијских текстова види G. Stemberger, Einleitung 
in Talmud und Midrasch, München 81992, 239–241. 
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амвон; горња степеница је Тора, средња су пророци и доња списи. Пророци тумаче и 
актуализују Тору; исту улогу имају и списи, с тим што је њихов ауторитет мањи од 
пророка. То истовремено значи да списе и пророке треба читати из перспективе Торе 
– специфичан херменеутички круг.  

Херменеутичка систематика Танаха огледа се кроз програмске завршне речи 
сва три дела. Тора се завршава „Мојсејевим епитафом“, (Пнз. 34 10–12) речима:  

10Не уста више пророк у Израилу као што је Мојсеј, којег Господ позна 
лицем к лицу. 11У свим знацима и чудесима, за које га посла Господ да их учини у 
земљи Египту на фараону и свим слугама његовим и на свом земљом његовом. 12У 
свим делима крепке руке и у свим страхотама великим, које учини Мојсеј пред очима 
свог Израила.  

У завршетку се наглашава да дела која је учинио Мојсеј имају непролазну 
вредност; то је важеће откривење и животна мудрост. Стога су други пророци испод 
Мојсеја и важе као његови тумачи – тумачи Торе. Излазак из Египта је кључни 
догађај целокупне историје Израила. 

Завршетак пророчког корпуса такође изражава интегрални поглед на такву 
јеврејску херменеутичку концепцију. Завршетак Књиге пророка Малахије (3 22–24) – 
као завршетак пророчког дела – одражава ту концепцију: 

22Памтите Закон Мојсеја, слуге мојег, који сам му дао, 
на Хориву, свом Израилу уредбе и законе. 
23Ево, ја ћу вам послати Илију пророка, 
пре него дође дан Господњи, велики и страшан. 
24Он ће обратити срце отаца к синовима, и срце синова к оцима, 
да не дођем и земљу затрем. 
Пророци треба да се сећају Мојсејеве Торе, јер је она закон, и уредбе коју је 

Јахве дао. Пророк Илија је Мојсејев ученик par excellence; он је ишао на Хорив да 
чује Бога (1. Цар. 19 1-18). Тумачење Торе од стране пророка односи се на 
констелацију Бог – Израил – земља. Долазак Илије као тумача Торе треба да 
припреми Израил за долазак дана Господњег. 

Такође, и закључак трећег дела канона има свој програмски карактер. 
Завршетак 2. Дн. (36 22–23) гласи: 

22Прве године Кира, цара персијског, да би се испунила реч Господња коју 
рече на уста Јеремијина, подиже Господ дух Кира, цара персијског, те разгласи по 
свом царству своме речју и словом: 23овако говори Кир, цар персијски: „сва царства 
на земљи дао ми је Господ, Бог небески. Он ми заповеди да му саздам дом у 
Јерусалиму у Јудеји. Ко је од вас народа његова, Господ, његов Бог, нека буде са 
њим, па нека иде. 

Разрушени Храм, средиште култа, Бог обнавља. Обнавља га јер је склопио 
Савез с Израилом – „ко је од вас народ његов“, са њим ће бити Јахве, Бог њихов. 
Последње речи „па нека иде“ подсећају на излазак из Египта. Бог Израила је Бог 
ослобођења – избавитељ. Истовремено су Јерусалим и „земља“ обећање које ће Јахве 
испунити своме народу. 

Троделни канон је укомпонован међусобном повезаношћу његових делова. 
Почетак ранијих пророка (ИНав. 1) повезан је са завршетком Торе. 

Пнз 34 9:  
Исус, син Навин, беше испуњен духом мудрости, јер Мојсеј беше ставио 

руке своје на њега. И слушаху га синови Израила, и чинише шта им заповеди Господ 
преко Мојсеја. 

ИНав. 1 7–8.13: 
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(Бог говори Исусу)7 Само буди слободан и храбар да држиш и твориш све по 
Закону који ти је дао Мојсеј, слуга мој; не одступај од њега ни надесно ни налево, да 
би напредовао куда год пођеш.8 Нека се не раставља од уста твојих књига овога 
Закона, него размишљај о њему дан и ноћ, да држиш и чиниш све како је у њему 
записано: тада ћеш бити сретан на путевима својим и тада ћеш напредовати... 13Сети 
се речи, које вам је дао Мојсеј, слуга Господњи... 

Као што је завршетак Торе повезан с почетком пророка, тако је и завршетак 
пророка повезан с почетком списа. 

Мал. 3 22: 
Памтите Закон Мојсеја, слуге мојег, који сам му дао, 
Пс. 1 1–3.6: 
1Блажен човек који не иде на веће безбожничко... 
2Него му је омилио Закон Господњи, 
и о Закону његовом мисли дан и ноћ... 
6јер Господ зна пут праведника, 
а пут безбожника пропашће. 
Исус Навин је први који је држао Тору, коју му је Мојсеј дао, и тако је ушао 

у обећану земљу. ИНав. 1 и Мал. 3 22 уоквирују пророчки корпус, а оба места 
„сећањем“ актуалузију Тору, коју је Јахве дао Израилу преко Мојсеја. Тора је 
обећање пута целом Израилу (ИНав. 1) и сваком појединцу (Пс. 1). Тору треба 
напамет учити и чинити.45 Почетак каснијих пророка (Ис. 1–2) и почетак списа (Пс. 
1–2) изражава дијалектику напетих односа Израил – народи, док завршетак пророка 
(Мал 22–24) и почетак псалама има истоветну структуру: грешни – праведни, суд 
Божији и спасење преко Торе. Компоновање канона, из рабинског угла, теолошки је 
јасно осмишљено. Оно изражава смислено структурисање књига које сачињавају 
Танах, на теолошкој платформи чије средиште представља Закон. 

 
3. 2. Хришћански Стари Савез 

 
Канонски процес је, као што је већ речено, текао у више синхроно- 

-паралелних токова библијске мисли. Рано хришћанство је старосавезне списе 
доживело као своје Писмо. Све до друге половине 2. века у Цркви се под изразом 
Писмо подразумевао Стари Савез. Бог се није тек сада јавио у личности Исуса 
Христа, него се пре тога откривао Израилу, о чему сведочи Писмо. Међутим, 
хришћанско Писмо била је пре свега Септуагинта, у којој се још пре развијао 
специфичан канонски процес. У Новом Савезу од 350 наведених старосавезних 
текстова у преко 300 случајева писци користе Септуагинту.46 С друге стране, будући 
да канонски процес још није био завршен, у тај ток се укључила рана Црква, која је 
себе разумевала као Нови Израил. То у основи значи да се хришћанска теологија 
суштински одразила на коначно обликовање канона Септуагинте. 

У септуагинтином или хришћанском канону старосавезне књиге су другачије 
структурисане. Он се углавном дели у четири дела: Петокњижје, историјске књиге, 
мудросно-поетска литература и пророчки списи. Петокњижје је састављено од пет 
књига Мојсејевих: Пост., Изл., Лев., Бр., Пнз.; историјске књиге чине: ИНав., Суд., 
Рут., 1/2 Сам., 1/2 Цар., 1/2 Дн., Језд., Нем., Тов., Јдт., Јест. и 1/2 Мак.; мудросно-

                                                 
45 E. Zenger, op. cit., 26. 
46 Исцрпне статистичке податке о заступљености Септуагинте у новосавезним текстовима 
види: http://www.geocities.com/Heartland/pines/7224/Rick/Septuagint/spexecsum.htm. 
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поетске књиге су: Јов., Пс., Пр., Проп., Пнп., Прем. и Сир.; коначно, долазе шеснаест 
пророка: Ис., Јер., Плач., Вар., Јез., Дан., Ос., Јл., Ам., Овд., Јон., Мих., Нм., Соф., 
Аг., Зах. и Мал. Оваква подела старосавезног канона има своје теолошко 
-херменеутичко упориште засновано на основном хришћанском доживљају Писма 
као једне књиге – састављене из два Савеза.  

Наведена подела старосавезних књига настала је врло рано у Цркви. Већ је 
код Мелитона Сардског (2. век), према сведочењу Евсевија, присутна теолошко- 
-херменеутичка структура хришћанског канона. Мелитон у свом делу Еклогија 
(Изводи) говори о општеприхваћеним књигама Старога Савеза: „Отишао сам на 
Исток и дошао до оних места где је Писмо било проповедано и испуњено; упознао 
сам се о старосавезним књигама, и шаљем ти списак: Пет књига Мојсејевих – 
Постање, Излазак, Левитска, Бројеви и Поновљени закон; Књига Исуса Навина, 
Судије, Рута, Четири књиге царства, две Паралипоменон, Псалми Давидови, Приче 
Соломонове или Књига премудрости, Еклисијаст, Песма над песмама, Јов; пророци: 
Исаија, Јеремија и дванаест у једној књизи; затим: Данило, Језекил и Јездра“.47 
Мелитон овај текст пише Оносиму, који је „пожелео да зна број књига Старога 
Савеза и њихов поредак“. Иако је касније дошло до промене места када су у питању 
Дан., Јез. и Језд.,48 ипак су јасни структура и поредак. 

Црква је са Септуагинтом прихватила шири канон, књиге које су углавном 
касније настале. Тиме је Црква јасно нагласила континуитет историје спасења. 
Старосавезне књиге се икономијски усмерено „сливају“ у новосавезне текстове, то 
јест Цркву као Нови Израил. Стари Савез је Prae Новог Савеза, као педагог и проро-
штво. Већ новосавезни текстови изражавају такву концепцију; књиге Старог Савеза 
се називају „Закон и пророци“ (Мт. 5 17; Рим. 3 21) или „Мојсеј и пророци“ (Лк. 16 
29.31; 24 27). Закон је, по Павлу, „васпитач за Христа“ (Гал. 3 24). Новосавезни писци 
у Старом Савезу виде најаву, пророштво које се односи на Христа (Мт. 1 22–23; 2 
6.17–18.23; 4 14–16; Јн. 19 24.36–37). Доминантна је теолошка констелација: обећање 
– испуњење. Посебно је карактеристично Исаијино пророштво (7 14): 

Зато ће вам Господ дати знак:  
Ево, девојка ће зачети и родиће сина,  
и даће му име Емануил. 
То што је пророк најавио испуниће се у Новом Савезу, еванђелист, 

пречитавајући (relecture) старосавезни текст, у њему види пророчки наговештај, који 
он сада вреднује из нове теолошке перспективе, односно у светлу вере да се Емануил 
родио у лику Исуса Христа – Мт. 1 22–23: 

22А ово се све догодило да се испуни што је Господ казао преко пророка који 
говори:  

23Ево, девојка ће зачети и родиће сина,  
и даће му име Емануил – што ће рећи: С нама Бог. 
То што су старосавезни пророци најавили испуњава се у Новом Савезу. 

Христос пак не укида, него испуњава „Закон и пророке“ (Мт. 5 17). Појављује се још 
једна теолошка констелација: Закон – Еванђеље. Нови Савез надомешта, али не укида 
Стари „јер се Закон даде преко Мојсеја, а благодат и истина постаде кроз Исуса 

                                                 
47 Црквена историја 4, 26, 14. 
48 Највероватнији разлози због чега су Дан., Јез. и Језд. на крају канона јесу јеврејска схватања 
која се тичу места тих књига које оне треба да заузму у канону. Данило се налазио међу 
списима, око Језекила је било још неких расправа (Шабат 13b; Хагига 13a), а Јездра је 
последњи пророк. 
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Христа“ (Јн. 1 17). Историја се ступњевито развија кроз старосавезне текстове према 
новом средишту, које је „иза“ Старог Савеза, али истовремено у најави присутно у 
њему. 

Макроструктура старосавезних текстова почиње „пра-откривењем“ на 
Синају, после тога следи „историја Израила у земљи“, потом долази животна мудрост 
и коначно пророштво.49 Јасно је уочива историјско-теолошка схема која изражава три 
димензије времена: прошлост – садашњост – будућност.50 Петокњижје представља 
почетак историје и Израила. Историјске књиге су слика прошлости, мудросне су 
израз садашњости, а пророци изражавају будућност. Оваква теолошка макрострукту-
ра – пројектована кроз историјско размишљање – омогућава да се на старосавезни 
канон може гледати као на четвероделни или троделни. Петокњижје се може 
посматрати одвојено од историјских књига, али може бити и са њима спојено и 
служити као увод у историју спасења, која почиње стварањем света (Пост. 1). 

Први део Старог Савеза, Пентатеух, говори о изабрању и обећању. На крају 
канона су пророци. Закон и пророци уоквирују старосавезне списе, како у погледу 
распореда канона тако и у дубљем теолошком смислу. Заправо, и само Петокњижје је 
пророчког карактера,51 а Мојсеј је највећи пророк (Пнз. 34 10–12). Доживљавање 
старосавезних текстова као пророчких присутно је већ у новосавезним текстовима, 
где се под „пророцима“ подразумева цели Стари Савез.52 Такво схватање видиво је у 
Јевр. 1 1: „Бог који је из давнина много пута и на разне начине говорио оцима преко 
пророкâ“ или у Рим. 1 2: „које Бог унапред обећа преко пророкâ својих у Светим 
Писмима“. Старосавезни текстови су у целини, као нпр. у 1. Кор. 15 3–4, пророчки 
текстови.53 Не садрже само пророчки текстови месијанска пророштва него се она 
могу видети и у Петокњижју (уп. Пост. 3 15 – 1. Јн. 3 8; Бр. 24 17 – Мт. 2 2) и 
псалмима (уп. Пс. 2 7 – Дап. 13 33, Јевр. 1 5; Пс. 22 18 – Јн. 19 24; Пс. 110 4 – Јевр. 6 
20, 7 17.21). Наравно, самим пророцима припада посебно место. Пророци који 
наспрам Петокњижја стоје на крају канона најављују Нови Савез и Месију, обдареног 
духом мудрости (уп. Ис. 42 1–4). Улога пророка није само да актуализују Тору него и 
да најаве Месију и Нови Савез. То се поготово види код Јеремије (31 31–34):  

31Ево, иду дани, говори Господ,  
кад ћу склопити с домом Израиловим  
и с домом Јудиним Нови Савез, 
32Не као онај Савез који учиних с оцима њиховим,  
кад их узех за руку да их изведем из земље египатске,  
Савез мој они покварише,  
Иако сам ја господар њихов, говори Господ; 
33Него ово је Савез што ћу склопити  
с домом Израиловим после оних дана,  
говори Господ: метнућу Реч (tTōrāh) своју у њих,  
и на срцу њихову написаћу је,  

                                                 
49 E. Zenger, op. cit., 32. 
50 Ch. Levin, Das Alte Testament, München 32008, 20. 
51 Реч t�ōrāh у ранијим старосавезним текстовима значи Божију вољу, пророштво (уп. Ос. 4 6; 
Јер. 18 18). T �ōrāh може да значи реч као пророштво (Јер. 31 32). Јеврејска реч t�ōrāh 
највероватније стоји у етимолошкој вези са акадском речи tertu, која такође значи пророштво. 
52 О употреби термина „пророци“ у Новом Савезу види J. Barton, Oracles of God, Oxford 1986, 
35–48. 
53 Ch. Dohmen, op. cit., 152. 
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и бићу им Бог и они народ мој. 
34И неће више учити пријатељ пријатеља  
ни брат брата говорећи: познајте Господа;  
јер ће ме знати сви од малога до великога, говори Господ; 
јер ћу опростити безакоња њихова,  
и греха њихових се нећу више спомињати. 
и Језекила (37 26–28):  
26Склопићу с њима Савез мира;  
биће то Савез вечан с њима. 
Утврдићу их и умножићу их,  
и поставићу Светиште своје усред њих заувек. 
27Шатор ће мој бити међу њима,  
и ја ћу бити Бог њихов, и они народ мој. 
28Кад Светиште моје буде усред њих довека,  
народ ће познати да сам ја Господ који посвећујем Израила. 
Историја Израила је пут од Старог до Новог Савеза. Хришћанско виђење 

старосавезног канона изражава историјску динамику подстицану присуством Бога у 
Израилу. У хришћанском кључу је доминантнија перспектива пророка од 
перспективе Закона.54 Стари Савез је усмерен на „есхатолошко“ финале,55 које у 
хришћанском тумачењу добија специфично христолошку димензију. 

Хришћанска Библија је једна, али састављена из два велика дела. Стари и 
Нови Савез су једно Свето Писмо. Повезаност појединих делова старосавезног 
канона није присутнo као у јеврејском Танаху. Разлог jе разумљив: Стари Савез није 
затворен круг чији су делови искључиво усмерени једни на друге, то јест делови 
старосавезног канона не објашњавају једни друге. Такав начин повезаности, из 
хришћанске перспективе, није смислен. Стари Савез може да има само једну спону, и 
то са Новим. Та спона је видива на крају Књиге пророка Малахије. 

Књига пророка Малахије је последњи старосавезни спис; њен завршетак (3 
22–24) представља увод у Нови Савез. Поготово стих који говори о поновном 
доласку Илије: 

23Ево, ја ћу вам послати Илију пророка, 
пре него дође дан Господњи, велики и страшан. 
Текст се више пута наводи у новосавезним списима (Мт. 17 10-13; Мк. 9 11с; 

Лк. 1 17), и тумачи се тако што је Јован Крститељ доживљен као Илија који ће доћи. 
Сагледавање Јована Крститеља као Илије (Мал. 3 23) указује да блага вест Месије 
Исуса Христа извире из старосавезног обећања. Тиме се Нови Савез потврђује као 
канонски и легитимни продужетак Старог. Истовремено, Стари Савез се доживљава 
као задатак и иницијатива есхатолошког спасења, који Бог Израилов испуњава у свом 
сину Исусу Христу, у драматичним хоризонтима његове историје Савеза са 
Израилом (Пост. 15; 17; Изл. 19-34; Јер. 31 31-34) и читавом творевином (уп. Пост. 
9).56 Пророци и стоје на крају канона, јер својом усмереношћу из Старог ка Новом 
суштински повезују два Савеза. 

Хришћанска Библија није само повезана унутрашњом споном преко 
пророштва него њене „угаоне књиге“, прву и последњу, уједињује и држи у вези 
универзалан историјски оквир, оивичен „предвременом Божијом вечности“ и 

                                                 
54 Ch. Dohmen, op. cit., 153. 
55 Ch. Levin, op. cit., 19. 
56 E. Zenger, op. cit., 33. 
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есхатоном. Почетак Књиге постања и крај Откривења Јовановог изражавају развој 
јединствене идеје. Замисао са почетка реализоваће се на крају – Пост. 1–3: 

1 1На почетку створи Бог небо и земљу. 2А земља беше без обличја и пуста, и 
беше тама над безданом; дух Божији дизаше се над водом. 3Тада рече Бог: нека буде 
светлост. И би светлост. 4И виде Бог светлост да је добра; и растави Бог светлост од 
таме. 5И светлост назва Бог дан, а таму назва ноћ. И би вече и би јутро, дан први. 

2 9Тада учини Господ Бог, те никоше из земље свакојака дрвећа, лепа за 
гледање и добра за јело, и дрво од живота усред врта и дрво од познања добра и зла. 
10А вода је текла из Едена натапајући врт, и одатле се делила у четири реке. 

3 24Изагнавши човека постави (Господ Бог) пред вратима Еденским 
херувима, с пламеним мачем – да чува пут који води ка дрвету живота. 

Стварање света чије је средиште и круна човек има свој историјско-есхато-
лошки еквивалент на „крају дана“. Бог, који ствара свет, смислено руководи његовом 
историјом, при чему је очувана човекова слобода избора. То што Адам није испунио 
на почетку, испуниће Христос на крају и тиме омогућити верујућим улазак у Нови 
Јерусалим. О томе управо говори свршетак хришћанске Библије – Откр. 21-22: 

21 1И видех небо ново, и земљу нову ... 5И рече онај што седи на престолу: 
ево све чиним новим ... Ја сам Алфа и Омега, Почетак и Свршетак. Ја ћу жеднима на 
дар дати са извора воде живота. 22 1И показа ми реку воде живота, бистру као 
кристал, која извире из престола Божијег и Јагњетовог. Насред трга његова и са обе 
стране реке дрво живота ... 5И ноћи више неће бити, и неће требати светиљке, ни 
светлости сунчеве, јер ће их обасјати Господ Бог, и цареваће у векове векова ... 
14Блажени су који творе заповести његове, да имају право на дрво живота, и да уђу на 
капије у град. 

Прво стварање (Пост. 1) завршава се новим стварањем, то јест другим 
доласком Исуса Христа (Отк. 22). Христос – алфа и омега, први и последњи – 
средиште је хришћанског Светог Писма. Он је дрво живота и извор воде живе (Јн 4 
10.14). Библија је опис историје спасења, од почетка света који Бог ствара кроз 
Логоса (Јн 1 1-4), до другог и коначног доласка Сина Човечијег (Мт. 24 29–31; Мк. 13 
24–27; Лк. 21 25–28; 1. Сол. 4 16). Старосавезни канон није затворен круг чије језгро 
представља Тора, него је отворен и усмерен ка Новом Савезу. Tо у основи значи да и 
структура његовог канона треба да изражава такав концепт. Хришћанска теологија 
канона заснива се на основним тачкама Истина вере. Већ је рана Црква у канонској 
структури светих списа изнела своје разумевање Писма.57 

Обликовање канона поред спољашње условљености има и свој дубоки 
теолошки порив. Осмишљавање унутрашњег распореда књига указује на иманентну 
структуру на којој се темељи теологија канона. Сам распоред појединих књига у 
канону показује унутрашњу теолошку динамику. Тај концепт је присутан у 
композицији многих појединачних књига. Јасна теолошка динамика осмишљена је у 
збирци псалама, која почиње са вапајем ка Богу а завршава се слављењем Бога. 
Структура Псалтира показује егзистенцијалну драму страдања, вапаја и вере. 
Псалтиру претходи Јов, који такође изражава егзистенцијалну констелацију: 
страдање – вапај – вера.  

Садржај и структура многих књига антиципирају различите животне 
ситуације, у којима се може наћи појединац или народ. Књига о судијама кроз 
историјску нарацију изражава теолошку схему: отпадање од Бога – казна – покајање 

                                                 
57 Детаљнији преглед варијанти поретка књига у раној Цркви види код R. Beckwith, op. cit., 
181ff. 
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– избављење; та мисао је иначе присутна у целом девтерономиону. Јов покушава да 
одговори на питање зашто праведник страда; псалми изражавају различите 
егзистенцијалне кризисе; Проповедник увиђа бесциљност и бесмисао света као 
таквог; Пнп. глорификује полну љубав, тражећи њено утемељење у љубави Божијој: 
„жар је њезин као жар огњен, пламен Божији“ (8 6). Рута и Јона, свако из своје 
перспективе, сведоче да је Јахве Бог свих народа и свих људи; Књига пророка Данила 
утврђује веру пред спољашњим нападом итд. Не само књиге него и поједини делови 
могу да буду животно надахнуће верујућих: Авраам је парадигма правог Божијег 
савезника, Рута пожртвоване љубави, Давид витештва и покајања; Јез. 18 је темељ 
уверења о личној одговорности, Ос. 6 6 позив на милосрђе итд. Међутим, ма колико 
поједине књиге или делови исказују сву дубину и ширину теолошког садржаја, ипак 
оне појединачно нису у стању да изразе многоврсне контексте вере у динамичном и 
егзистенцијалном сусрету човека са Богом.58 

Богатство свих ових и још многих контекстâ вере садржано је у целокупној 
канонској збирци, која верујућим треба да буде путоказ на путу ка Богу. С друге 
стране, канон форматира мисаоно-интерпретативну путању, која у оквиру канона има 
своју теолошку заснованост. Иако уоквирена, библијска теолошка мисао у суштини 
је дијалектична и плурална. Канонска уоквиреност има специфично корективно-зна-
чењску функцију. Поједине књиге или делове Писма често значењски коригују и 
допуњавају друге књиге или делови. Нарочиту значењску путању појединих делова 
(књига) образује Писмо као целина. Национализам Јездре и Неемије коригује Књига 
о Рути и Јона. Страдање праведног Јова или дилеме Проповедника, на посебан начин 
осветљава идеја васкрсења мртвих код пророка Данила (12 2).59 Истовремено сви 
одељци и појединачне књиге унутар Писма добијају нова значења у оквиру целине. 
Песма над песмама значењски је уоквирена у општу мисаону структуру библијске 
теологије, то јест читавог Писма.60 Старосавезни текстови значењски се специфично 

                                                 
58 Један врло илустративан пример контекста вере у коме човек преко Писма долази у 
егзистенцијалну везу са Богом имамо у чувеном роману Фјодора Достојевског Злочин и казна. 
У једној сцени Соња Мармеладова чита Раскољникову перикопу из Еванђеља Васкрсење 
Лазара (Јн. 11 17–44). За двоје „пропалих“ људи кључни моменат представља исказ да је 
Христос васкрсао Лазара, који је провео четири дана у гробу. Егзистенцијална поента коју 
могу да извуку Мармеладова и Раскољников, садржана је у могућем верском уверењу: Онај 
који је направио такво чудо, кадар је да васкрсне (врати у живот) блудницу и убицу. У 
егзистенцијалним кризисима Раскољникову и Мармеладовој тешко може помоћи неки други 
текст у коме се ненаглашава сила чуда. Наравно, у некој другачијој животној ситуацији 
другачији текстови могу да имају такву функцију. Писмо у целини кадро је да изрази 
неограничени спектар контекстâ вере, и као такво је стална контекстуално потенцијална 
„смерница“ ка Богу. 
59 Тако нпр. Проповедников скептички исказ: „Уистину, судба људи и стоке једна је иста. 
Како страдају они, тако страда и она; и дишу једаким дахом, а човек ниучему није бољи од 
стоке, јер све је таштина“ (3 19), допуњује и теолошки преусмерава стих код Данила: „И много 
оних који спавају у праху земљином пробудиће се, једни на живот вечни а други на срамоту и 
прекор вечни“ (12 2). Страдање праведног Јова из перспективе вере, у васкрсење праведника у 
живот, добија сасвим нову значењску димензију. 
60 Мисаона структура библијске теологије, то јест контекст целокупног Писма, не дозвољава 
да се Пнп. тумачи у неком разуздано-еротизованом смислу, него је општи контекст усмерава у 
правцу личносног разумевања љубави који има и полну, али и једну ширу димензију односа 
љубави у којој се сам Јахве може представити као заручник сопственог народа (уп. Јер. 2 2; Ос. 
2 16.21–22; 3 1). У Новом Савезу Христос је женик невесте Цркве (уп. Мт. 25 1–13; Еф. 5 22–
33; Откр. 19 7; 20 9). 
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усмеравају када се сагледавају из перспективе хришћанског канона Старог и Новог 
Савеза. Новосавезни текстови из једне нове перспективе обасјавају раније текстове, 
тако нпр. национализам Јездре и Неемије, Рута и Јона, Јов и Проповедник или Пнп. у 
контексту вере у васкрсење Христа добија нову значењску димензију. 

Херменеутичка структура хришћанског Старог Савеза на макроплану текста 
изражава основну мисаону линију хришћанског Вјерују. Петокњижје говори о 
стварању света и човека, човековом паду, обећању Божијем и Савезу. Историјске 
књиге сведоче о човековој немогућности да изађе из историјске трагике. Иако се Бог 
открио и дао Закон, ипак човек сам са Законом не може да изађе из егзистенцијалног 
лавиринта; без обзира на све то, историјски списи остављају наду. Мудросно-поетски 
текстови, који следе, констатују тешко стање у коме је човек, али изражавају вапај и 
веру – даље тражење пута ка Богу. На тај пут коначно указују пророци, видећи 
његову реализацију у будућности – Исусу Христу. 

У оквиру ране Цркве дошло је до коначне теолошко-херменеутичке 
систематике старосавезних списа. У том теолошки осмишљеном процесу поклопиле 
су се унутрашње структуре књига (делова) оба Савеза: Петокњижје – Еванђеља, 
историјске књиге – Дела апостолска, мудросне – посланице и пророци – Откривење. 
Такви феномени присутни су у библијској литератури од самих почетака. Књиге или 
збирке текстова у редакторским су захватима често бивале прекомпоноване. Старији 
текстови су моделовани из одређене перспективе која је углавном претпостављала 
постојање млађих текстова. Многи предегзилни извештаји о стварању, потопу, разне 
законске збирке и др. укомпоновани су у већу целину – Петокњижје. Истовремено су 
млађи текстови моделовани спрам старијих. Псалми су састављени од пет збирки по 
узору на Петокњижје.61 Јаки редакторски захвати присутни су и у историјским 
књигама. Такви захвати су карактеристични и у канонском процесу. Из нове 
теолошке перспективе уобличавају се ранији текстови. У хришћанском кључу била је 
то новосавезна призма кроз коју се преломио старосавезни канон. 

Наравно, постојао је и повратни смер, који још јаче повезује два Савеза. 
Читав концепт новосавезних списа теолошки је уоквирен, тако да се Стари Савез 
доживљава као Prae Новог Савеза. Стари Савез на специфичан начин представља 
оквир за разумевање Новог. Стари и Нови Савез као два дела једног Писма захтевају 
посебан „правац читања“ – од почетка до краја. Тај правац читања поклапа се са 
правцем тумачења.62 Хришћанско читање дводелног Писма је двоструко. Прво се 
чита од почетка, то јест Стари Савез се чита за себе, без посебне хришћанске 
херменеутичке оптике. Потом се чита Нови Савез као наставак и испуњење Старог. 
После читања Новог Савеза, Стари се чита други пут у светлу вере у месијанску 
личност Исуса Христа. Повратно читање значи да читалац Новог Савеза старосавезне 
текстове укључује у контекст читања да би разумео новосавезне списе. Друго читање 
Старог Савеза је новосавезно-хришћанско читање, док даље читање новосавезних 
текстова нужно имплицира Стари Савез. Прошло се гледа кроз садашње које је у 
њему присутно и које га у великој мери одређује као мисаони ток – Предање. 
Теолошка логика се структурише кроз историјску дијалектику, од почетка ка крају – 
од обећања ка испуњењу – од Старог ка Новом Савезу. 

 
 

                                                 
61 Уп. M. Witte, Schriften (Ketubim), in: J. Ch. Gertz (ed.), Grundinformation Altes Testament, 
Göttingen 22007, 405–406. 
62 Ch. Dohmen, op. cit., 156. 
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Rodoljub Kubat 
 

DIE ENTSTEHUNG DES ALTTESTAMENTLICHEN KANONS UND SEINE 
THEOLOGISCH-HERMENEUTISCHE SYSTEMATIK 

 
Der vorliegende Beitrag behandelt den Entstehungsprozess des alttestamentlichen 

Kanons, von Anfang an bis zur endgültigen Kanonisierung der Schriften. Das Ziel dese 
Beitrages ist aufzuzeigen, dass  die Gestaltung des Kanons kein uniform-linearer Prozess 
war, sondern dass sie sich parallel in mehreren spätjüdichen Gemeinden vollzogen hatte. 
Dieses Phänomen kam zum Ausdruck besonders nach der Trennung der Kirche von 
Synagoge. Die Christen hatten ihre eigene Logik beim Gestalten des Kanons. Das gleiche 
Phänomen konnte man beobachten im rabbinisch-pharisäischen Judentum. Die endgültige 
Kanonisierung hat sich innerhalb der Glaubensgemeinde vollzogen, dort wo die Bücher 
entstanden sind. Die Gemeinde hat in ihnen den Ausdruck des eigenen Glaubens anerkannt 
und als solche für das Nachkommen bewährt als Regel des Väterglaubens. Im dritten Teil 
des Aufsatzes wird eine Untersuchung der theologisch-hermeneutischen Systematik des 
jüdischen Tanach und christlichen Alten Testaments unternommen. Die Grundintention 
dieses Teiles ist zu zeigen, inwieweit die theologischen Auffassungen die Struktur und den 
Inhalt des Kanons beeinflusst haben. Ebenso wichtige Momente sind die Bemerkungen 
zum Reichtum des theologischen Ausdrucks, dessen Anwesenheit in der ganzen 
Schriftensammlung festzustellen ist, als auch die Betonung und die Beachtung des 
kanonischen Rahmen beim Verstehen der einzelnen Bücher oder Teilen der Heiligen 
Schrift. 
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АПОКАЛИПТИЧКИ КАРАКТЕР 

ЈЕРЕМИЈИНОГ НОВОГ ЗАВЕТА У ЈЕВР. 8,8–12 
 

Апстракт: Јеремијино пророчанство о успостављању Новог Завета 
цитирано је у Јевр. 8,8–12 као светописамски доказ тезе о супериорности 
Христовог првосвештенства над службом јеврејског првосвештеника. Ова теза је 
развијена у упоређење Првог и Новог Завета, при чему се у одељку Јевр. 8,1–6 
супериорност Христовог Новог Завета утврђује статичном просторном шемом, 
као служба при узвишенијој, небеској Скинији. У светописамском доказу ове тезе 
(Јевр. 8,8-12) цитат пророка Јеремије се модификује у изразито апокалиптички 
текст. Коришћењем динамичке временске шеме библијске апокалиптике наглашава 
се не једноставно узвишенији карактер Новог Завета већ и временска сукцесија 
Старог Завета, чиме Стари Завет престаје да важи. 

Кључне речи: Стари Завет, Нови Завет, пророк Јеремија, разорење 
Јерусалима, апокалиптика, склапање Завета, интериоризација Закона, Стари Еон, 
Нови Еон, Христова крв. 

  
А. Увод 

  
Није претерано ако кажемо да цитирање Јеремијиног пророчанства о Новом 

Завету  (Јер. 31,31–34) у посланици Јеврејима (Јевр. 8,8–12) представља најзначајнији 
цитат старозаветног текста у корпусу новозаветних књига. Два су аспекта наведеног 
цитата који иду у прилог оваквој тврдњи. 

Први је аспект тематски. Тема о будућем Новом Завету пророка Јеремије 
представља основни контекст најранијег текстуално посведоченог стратума 
ранохришћанске проповеди. У 1. Кор. 11,23–30 Апостол Павле средином шесте 
деценије првог века покушава да реши проблеме настале на евхаристијским 
окупљањима Коринћана, позивајући се на предање о установљењу Новог Завета у 
Христовој крви (1. Кор. 11,25). Ово предањско учење Апостол Павле у 1. Кор. 11,23 
износи терминима „примих“ (παρέλαβον) и „предадох“ (παρέδωκα) који су се како 
у јеврејском тако и у хеленистичком свету користили као технички термини за 
школски предано знање1. Према томе можемо да закључимо да предање о 
установљењу Новог Завета у Христовој крви датира од самог почетка хришћанске 
проповеди. Исту тему налазимо и у дужем тексту Лк. 22,20, који поново говори о 
остварењу Јеремијиног Новог Завета у евхаристијском контексту Христове последње 
вечере. Ако овом евхаристијском контексту схватања склапања Новог Завета у 
Христовој крви додамо и схватање апостолске службе Апостола Павла као 

                                                 
1 Види H. Conzelmann, 1 Corinthians, Hermeneia, Fortress Press, Philadelphia 1975, 195–196. 
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служитеља Новог Завета (2. Кор. 3,6), видећемо да пророчанство пророка Јеремије о 
установљењу Новог Завета заузима централно место у ранохришћанској проповеди2. 
Зато и не треба да нас чуди што је Црква још од краја другог века користила термин 
„Нови Завет“ за скуп канонских књига које објављују нову Божију економију 
спасења3. 

Други аспект је формални, текстуални. Цитат Јер. 31,31–34 у Јевр. 8,8–12 
представља најдужи цитат једног старозаветног места не само у посланици Јеврејима, 
већ и у читавом корпусу новозаветних списа4. Сама та чињеница нас упућује на 
важност наведеног цитата како у теолошком аргументу Посланице Јеврејима5 тако и 
у проблематици истраживања новозаветне ерминевтике старозаветних текстова. Ако 
тумачење Старог Завета од стране новозаветних писаца представља камен темељац 
не само старозаветне већ и библијске ерминевтике уопште, онда верујемо да се 
цитирање Јеремијиног Новог Завета у Јевр. 8,8–12 нуди као одличан пример 
тумачења Старог Завета у Новом.  

 
Б. Јеремијино пророчанство о Новом Завету (Јер. 31,31–34) 

 
Пре него што почнемо са анализом начина цитирања Јеремијиног 

пророчанства о Новом Завету у Јевр. 8,8–12 потребно је у кратким цртама осликати 
позадину, историјску и теолошку, овог Јеремијиног пасуса. 

Јеремијино пророчанство о успостављању Новог Завета између Бога и 
Изабраног Народа део је такозване „Књиге Утехе“ (Јер. 30-31), где су сакупљена 
пророчанства која су пуна наде и која су упућена углавном Израиљу на северу у раним 
данима Јеремијиног пророковања. Овај материјал је касније допуњен и 
пророчанствима наде за Јуду, чиме је крајња редакција постала порука наде за Јевреје 
после националне катастрофе из 587. године п. Х. Иако је идеја о Новом Завету 
присутна још код пророка Осије (Ос. 2,16–23), тек је историјско искуство разорења 
Јерусалима и Егзила из Обећане Земље  учинило Јер. 31,31–34 најпрепознатљивијим и 
класичним местом о обећаном Новом Завету6. Тако схваћен, не апстрактно, већ у свом 
специфичном Sitz im Leben-у, Јеремијино пророчанство о Новом Завету нема 
есхатолошки карактер, него се односи на конкретан проблем који је падом царевине, 
разрушењем Јерусалима и Егзилом из Обећане Земље постављен пред носиоце 
Дефтерономистичке Реформе7. Јеремијино пророчанство представља реакцију на 
Јосијину Реформу и дефтерономистичку теологију, које нису успеле да обезбеде пошто- 

                                                 
2 Види H. Montefiore, A Commentary on the Epistle to the Hebrews, Adam & Charles Black, 
London 1964, 142. 
3 Види Ι. Καραβιδόπουλος, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Βιβλική Βιβλιοθήκη 1, Πουρναρά, 
Θεσσαλονίκη 2001, 16. 
4 Види J. Casey, Hebrews, Michael Glazier, Wilmington, Delaware 1987, 46. 
5 Није далеко од истине Бјукенен када из чињенице да Јевр. 8,8–12 представља најдужи цитат 
једног старозаветног места у Посланици Јеврејима извлачи закључак да то представља један од 
најзначајнијих светописамских доказа у Посланици, у рангу са цитатом Пс. 95 у трећој глави. 
Види G. W. Buchanan, To the Hebrews, Anchor Bible 36, Doubleday, New York 1972, 139.   
6 Види B. Englezakis, New and Old in God’s Revelation, James Clarke, Cambridge/Saint Vladimir’s 
Seminary Press,  Crestwood, New York  1982, 31-32. 
7 Види H. D. Potter, „The New Covenant in Jeremiah XXXI 31-34“, Vetus Testamentum 33 (1983), 
349. 
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Слика 1 

הנה  ימים באים נאם 
 והיה

Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶν 

κύριος,  

Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, ΛΕΓΕΙ 

κύριος,  

 καὶ διαθήσομαι τῷ οἴκῳ וכרתי את בית ישראל

Ἰσραὴλ 

καὶ ΣΥΝΤΕΛΕΣΩ ΕΠΙ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝ Ἰσραὴλ 

ואת בית יהודה ברית 

 חדשה
καὶ τῷ οἴκῳ Ἰούδα διαθήκην 

καινήν 

καὶ ΕΠΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ Ἰούδα 

διαθήκην καινήν 

לא כברית אשר כרתי 

 את אבותם
οὐ κατὰ τὴν διαθήκην, ἣν 

διεθέμην τοῖς πατράσιν 

αὐτῶν 

οὐ κατὰ τὴν διαθήκην, ἣν 

ΕΠΟΙΗΣΑ τοῖς πατράσιν 

αὐτῶν 

 ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου ביום החזיקי בידם

τῆς χειρὸς αὐτῶν 

ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου 

τῆς χειρὸς αὐτῶν 

ץ להוציאם מאר

 מצרים
ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς 

Αἰγύπτου, 

ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς 

Αἰγύπτου, 

אשר המה הפרו את 
 בריתי

ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ 

διαθήκῃ μου, 

ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν 

τῇ διαθήκῃ μου, 

ואנכי בעלתי בם נאם 
 יהוה

καὶ ἐγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, 

φησὶν κύριος 

ΚΑΓΩ ἠμέλησα αὐτῶν, 

ΛΕΓΕΙ κύριος 

כי זאת הברית אשר 
 אכרת את בית ישראל

ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη, ἣν 

διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ 

ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη, ἣν 

διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ 

אחרי הימים ההם נאם 

 יהוה
μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, 

φησὶν κύριος 

μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, 

ΛΕΓΕΙ κύριος 

נתתי את תורתי 

 בקרבם
διδοὺς δώσω νόμους μου εἰς 

τὴν διάνοιαν  αὐτῶν 

διδοὺς [δώσω] νόμους μου 

εἰς τὴν διάνοιαν  αὐτῶν 

 καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν γράψω ועל לבם אכתבנה

αὐτούς 

καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν 

ΕΠΙΓΡΑΨΩ αὐτούς 

,καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν והייתי להם לאלהים καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, 

 καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς והמה יהיו לי לעם

λαόν 

καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς 

λαόν 

ולא ילמדו עוד איש 

 את רעהו
καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος 

τὸν πολίτην αὐτοῦ 

καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος 

τὸν πολίτην αὐτοῦ 

καὶ ἕκαστος ואיש את אחיו לאמר τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ λέγων 

καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ λέγων 

דעו את יהוה כי כולם 
 ידעו אותי

γνῶθι τὸν κύριον ὅτι πάντες 

εἰδήσουσίν με 

γνῶθι τὸν κύριον ὅτι πάντες 

εἰδήσουσίν με 

למקטנם ועד גדולם 
 נאם יהוה

ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν καὶ ἕως 

μεγάλου αὐτῶν, 

ἀπὸ μικροῦ [αὐτῶν καὶ] ἕως 

μεγάλου αὐτῶν, 

 ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις כי אסלח לעונם

αὐτῶν 

ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς 

ἀδικίαις αὐτῶν 

ולחטאתם לא אזכר 

 עוד 
καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ 

μὴ μνησθῶ ἔτι. 

καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ 

μὴ μνησθῶ ἔτι. 
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вање Торе од стране народа. Због тога у Јеремијином Новом Завету неће се више 
поштовање Завета и Заветног Закона наметати људима споља, кроз форму учења и 
понављања, јер научено може да се заборави и сметне са ума (види Пон. Зак. 4,9-10). 
Завет ће бити написан на људском срцу и само ће ова интериоризација Заветног 
Закона обезбедити да не буде заборављен, и као последица тога следиће његово 
поштовање од стране људи8. 

 
В. Цитат Јер. 31,31–34 у Јевр. 8,8–12 

 
Ради прегледности приказаћемо у виду синопсе прво масоретски текст 

Јеремијиног пророчанства о Новом Завету (М), затим превод Седамдесеторице истог 
текста (LXX) и на крају текст Јевр. 8,8–12 (слика 1).  

Као што се види из приложене синопсе, разлике између цитата Јер. 31,31-34 
у Јевр. 8,8–12 и текста LXX истог Јеремијиног пророчанства, које су у синопси 
означене великим словима, јесу следеће: 1) уместо „φησὶν κύριος“ у Јер. 31,31.32.33 
имамо „λέγει κύριος“ у Јевр. 8,8.9.10, 2) уместо уобичајеног глагола „διαθήσομαι“ 
(Јер. 31,31), који се користи за превод јеврејског глагола  כרת у контексту склапања 
завета, у Јевр. 8,8 се користи глагол „συντελέσω“, 3) за означавање стране са којом 
ће Бог склопити Нови Јеремијин Завет у књизи пророка Јеремије се користи израз 
„τῷ οἴκῳ“ (Јер. 31,31), док се у посланици Јеврејима користи стилистички 
префињенији израз „ἐπὶ τὸν οἶκον“ (Јевр. 8,8); 4) слично другој разлици у овој 
листи, писац посланице Јеврејима уместо класичног глагола „διεθέμην“ (Јер. 31,32) 
користи за опис склапања првог завета Бога са Израиљем неуобичајен у овом 
контексту глагол „ἐποίησα“ (Јевр. 8,9), 5) уместо израза „διδοὺς δώσω“ (Јер. 31,33), 
који има семитски призвук, у Јевр. 8,10 налазимо „διδοὺς“; и на крају 6) уместо 
глагола „γράψω“ (Јер, 31,33) у Јевр. 8,10 се налази сложени глагол „ἐπιγράψω“. 
Разлике под бројевима 1), 3) и 5) чисто су стилистичке природе и немају никакав 
теолошки значај. На први поглед исто се може рећи и за последњу разлику (под 
бројем 6), јер израз „ἐπὶ καρδίας ἐπιγράψω“ (Јевр. 8,10) заиста изгледа 
прилагођенији образованим слушаоцима Посланице од израза „ἐπὶ καρδίας γράψω“ 
(Јер. 31,33), који одаје буквални превод са јеврејског (על=ἐπὶ, כתב=γράφω, уместо 
сложеног глагола „ἐπιγράφω“). Ипак, покушаћемо да покажемо у наставку чланка 
да поред стилистичког постоји и значајан теолошки разлог ове промене у посланици 
Јеврејима. То још више важи за промене под бројем 2) и 4), јер оне представљају 
значајну промену у речнику цитата, тако да је оправдано посумњати да су ове 
промене уведене ради исказивања одређене теолошке мисли писца посланице 
Јеврејима9. 

И логички и текстуално потребно је најпре се позабавити коришћењем 
глагола „συντελέσω“ наспрам уобичајеног „διαθήσομαι“. Ова промена не може да 

                                                 
8 Види M. Weinfeld, „Jeremiah and the Spiritual Metamorphosis of Israel“, Zeitschrift fuer die 
alttestamentliche Wissenschaft 88 (1976), 28; H. Weippert, „Das Wort vom Neuen Bund“, Vetus 
Testamentum 29 (1979), 341; Илија Томић, Старозаветни Пророци, Београд 2006, 150–151. 
9 Проблем идентитета писца посланице Јеврејима, као један од највећих проблема увода у 
новозаветну теологију, неће бити расправљан у уским оквирима овог чланка. Због тога ће се 
користити синтагма „писац посланице Јеврејима“ за ознаку њеног аутора, као најадекватнији 
начин превазилажења овог проблема, који не игра битну улогу за тему овога чланка. 
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прође неопажено, јер би израз „διαθήσομαι διαθήκην“ одговарао не само тексту 
пророка Јеремије већ и самом тексту посланице Јеврејима, где је природно очекивати 
да уз именицу „διαθήκη“ иде глагол „διαθήσομαι“10. Ова необичност у тексту 
посланице Јеврејима тешко може да се објасни чињеницом коју коментатори 
посланице не пропуштају да нагласе, наиме, да израз „συντελεῖν διαθήκην“ није 
непознат у књизи пророка Јеремије (41,8.15), где глагол „συντελεῖν“ представља 
превод јеврејског глагола כרת. Остаје необјашњено зашто би писац посланице 
Јеврејима у цитирању грчког текста Јеремијиног пророчанства уместо природног 
глагола „διαθήσομαι“ користио у сваком случају необичан у датом контексту, иако 
посведочен код пророка Јеремије, глагол „συντελέσω“. Проблем се не решава 
тврдњом да је писац посланице Јеврејима по сећању записао Јеремијино 
пророчанство и слободно узео редак израз пророка Јеремије уместо уобичајене 
јеврејске синтагме за склапање завета11. Да је по сећању записао цитат Јер. 31,31–34, 
много је вероватније и психолошки објашњивије да би користио природни и 
уобичајени израз „διαθήσομαι διαθήκην“. Очигледно је да је писац посланице 
Јеврејима намерно користио неуобичајени, иако код пророка Јеремије посведочени, 
израз. На овом месту се поставља питање о разлогу зашто је то урадио. 

Ово питање добија на важности ако приметимо да док у Јевр. 8,8 писац 
користи глагол „συντελέσω“ за опис склапања Новог Завета, само два стиха даље за 
исту тематику користи уобичајени глагол „διαθήσομαι“ (Јевр. 8,10)12. Да ли се ту 
ради о недоследности писца посланице или о слободи приликом цитирања? Или је 
можда одређена теолошка мисао диктирала различите начине цитирања? Да бисмо 
одговорили на ова питања, потребно је пре свега утврдити да се пажљивим читањем 
Јевр. 8,8-12 лако уочава битна контекстуална разлика између Јевр. 8,8 и Јевр. 8,10 при 
помињању Новог Завета. Док се у Јевр. 8,8 (Јер. 31,31) говори о квалитативном 
контрасту између Новог Завета пророка Јеремије и првог (старог) Завета, који је 
склопљен по изласку из Египта, у Јевр. 8,10 (Јер. 31,33) говори се искључиво о том 
Новом Завету и о његовим особинама, без експлицитног помињања првог и 
неуспешног завета. Према томе, можемо да закључимо да писац посланице Јеврејима 
врло пажљиво бира терминологију којом описује реалност Јеремијиног Новог Завета. 
Када описује склапање тог будућег Новог Завета, фокусирајући се само на његове 
особине, писац посланице Јеврејима користи уобичајени глагол „διαθήσομαι“ (Јевр. 
8,10). Међутим, када говори о склапању Новог Завета у супротности са склапањем 
Првог Завета, дакле када говори о релацији између Новог и Првог Завета, онда он 
мења терминологију. За склапање Новог Завета користи глагол „συντελέσω“, док 
склапање Првог Завета описује глаголом „ἐποίησα“. Оправдано је закључити из 
наведеног да разлика у терминологији за писца имплицира и разлику у квалитету 
између два Завета. Исто тако треба извући закључак да је за схватање намере писца 
посланице Јеврејима да користи неуобичајени глагол „συντελέσω“ суштински битно 
објашњење контраста наведеног глагола са глаголом „ἐποίησα“, који се користи за 
опис склапања Првог Завета. Овде се, међутим, поставља питање: који је контекст 

                                                 
10 Види Γ. Γρατσέας, Η Προς Εβραίους Επιστολή, Ερμηνεία Καινής Διαθήκης 13, Πουρναρά, 
Θεσσαλονίκη 1999, 599. 
11 Види, исто, 600. 
12 Види E. Graesser, An die Hebraeer (Hebr. 7,1-10,18), Evangelisch-Katholischer Kommentar zum 
Neuen Testament, Zuerich 1993, 98. 
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ове квалитативне разлике између два завета, чије се склапање у случају Новог Завета 
описује глаголом „συντελέσω“, док се склапање Првог и неуспешног Завета описује 
глаголом „ἐποίησα“? 

Да би дао одговор на ово питање, Кенет Томас13 прибегава књизи пророка 
Јеремије, где једино у Старом Завету можемо наћи израз „συντελεῖν διαθήκην“ (Јер. 
41,8.15). Томас примеђује да се у Јер. 41,8–22 описује бесрамно гажење завета од 
стране јудејског цара Седекије, којим се обавезао на ослобађање робова за време 
опсаде Јерусалима од стране вавилонске војске. Оно што је битно за анализу Јевр. 
8,8–12 јесте занимљива чињеница да се у наведеној епизоди из књиге пророка 
Јеремије склапање поменутог завета цара Седекије са народом о ослобађању робова 
описује глаголом „συντελεῖν“, док се глагол „ποιεῖν“ користи у контексту гажења 
поменутог склопљеног завета (Јер. 41,18). По Томасу, глагол „συντελεῖν“ имплицира 
код пророка Јеремије склапање или чување Завета, док глагол „ποιεῖν“ указује на 
склапање Завета који ће бити прегажен, дакле из перспективе његовог гажења. 
Сходно томе, писац посланице Јеврејима намерно користи глаголе „συντελεῖν“ и 
„ποιεῖν“ по узору на пророка Јеремију да би нагласио квалитативну разлику између 
два Завета: Нови Завет, чије је склапање описао глаголом „συντελεῖν“, биће чуван од 
стране људи, што није био случај са Старим Заветом, чије је склапање описано 
глаголом „ποιεῖν“. Проблем са Томасовим објашњењем је у томе што покушава да 
једнозначно преслика контекст из Јер. 41,8.15.18 у Јевр. 8,8. Тачно је да је склапање 
завета цара Седекије описано глаголом „συντελεῖν“, док је склапање тог завета из 
перспективе његовог гажења описано глаголом „ποιεῖν“, али Томас превиђа да се ту 
ради о истом завету, који је свечано склопљен под царем Седекијом, али нажалост 
врло брзо прегажен, чим се Вавилонска војска повукла да би сусрела надируће 
египатске трупе14. Према томе, ако се код пророка Јеремије склапање једног завета 
који је бесрамно и врло брзо прегажен обележава глаголом „συντελεῖν“, онда то 
тешко може бити контекст за описивање склапања Новог Завета у Јевр. 8,8–12, који 
се одликује управо тиме што ће бити (вечно) чуван, а не флагрантно и брзо прекршен 
као завет цара Седекије. Другим речима, да Јер. 41 стоји иза пажљивог коришћења 
глагола за означавање склапања Првог и Новог Завета у Јевр. 8,8–12, писац 
посланице Јеврејима не би могао да нагласи квалитативну разлику између 
непрекршивости Новог Завета и неуспешности и прекршивости Првог Завета. 
Контраст у Јер. 41.8-22, ако се уопште ради о нечем више од само лексичког 
контраста, је исувише слаб да изрази суштинску и квалитативну разлику између два 
завета, тј. немогућност гажења прореченог Новог Завета.  

Да је квалитативна разлика између два Завета, која се огледа у коришћењу 
глагола „συντελεῖν“ (склапање непрекршивог Новог Завета) и «ποιεῖν“ (склапање 
прекршеног Првог Завета), суштина проблема коришћења два наведена необична 
глагола у Јевр. 8,8, јасно указује Атриџ у свом коментару на посланицу Јеврејима15. 
Иако се Атриџ слаже да у случају Јевр. 8,8 постоји светописамски основ за 
разликовање наведених глагола у Јер. 41,8.15.18, не види епизоду из књиге пророка 

                                                 
13 Види K. J. Thomas, «The Old Testament Citations in Hebrews», New Testament Studies 11 
(1964–1965), 310.  
14 О историјском контексту Јер. 41,8–22 види W. L. Holladay, Jeremiah 2, Hermeneia, Fortress 
Press, Minneapolis 1989, 238–239. 
15 Види H. Attridge, The Epistle to the Hebrews, Hermeneia, Fortress Press, Philadelphia, 227. 
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Јеремије као контекст употребе глагола „συντελεῖν“ и „ποιεῖν“ за означавање 
склапања Новог и Старог Завета. Разлог томе је управо наглашена квалитативна 
разлика између Новог и Првог Завета у Јевр. 8,8, тј. савршеност Новог Завета и 
несавршеност Првог Завета. Сходно томе, Атриџ покушава да у самој теологији 
посланице Јеврејима пронађе контекст за схватање поменуте разлике између глагола 
„συντελεῖν“ и „ποιεῖν“. По Атриџу, коришћење глагола „συντελεῖν“ у Јевр. 8,8 не 
заснива се на пророку Јеремији, већ на самој теологији посланице Јеврејима, где 
мотив Христовог савршенства представља значајну димензију у теологији 
посланице16. На тај начин писац Посланице Јеврејима, користећи глагол „συντελεῖν“ 
за опис склапања Новог Завета, наглашава савршеност Новог Завета у складу са 
савршеношћу Христа као посредника Новог Завета (Јевр. 7,28; 8, 6). Проблем са овим 
тумачењем Атриџа у томе је што глагол „συντελεῖν“ није истоветан по значењу са 
глаголом „τελειοῦν“, као ни са појмовима семантички везаним за тај глагол 
(τέλειος, τελειότης, τελειωτής, τελείωσις). То уосталом примеђује и сам Атриџ, 
остављајући нам да закључимо да његов предлог представља један од могућих 
аспеката тумачења коришћења глагола „συντελεῖν“, али свакако не и најзначајнији. 
Осим тога, поред констатације да се глагол „ποιεῖν“ у Јевр. 8,8 користи да би 
означио разлику у квалитету Првог Завета у односу на Нови Завет, Атриџ не 
покушава да објасни зашто писац Посланице користи управо ова два глагола као 
контрасте и како би то евентуално могло да има значење у његовом теолошком 
излагању. 

Атриџову методологију, наиме тражење у самој посланици Јеврејима за 
контекстом квалитативне разлике између глагола „συντελεῖν“ и „ποιεῖν“ при опису 
склапања Новог и Првог Завета, следи и Гресер у већ наведеном коментару на 
посланицу Јеврејима. По њему, коришћење глагола „συντελέσω“ уместо 
„διαθήσομαι“ за описивање склапања Новог Завета упућује на есхатолошки 
карактер Божије дефинитивне одлуке о успостављању квалитативно новог односа са 
својим народом. У прилог томе Гресер наводи и да се ова есхатолошка димензија 
Новог Завета, наглашена у Јевр. 8,8 коришћењем глагола „συντελέσω“, одлично 
уклапа у контекст опраштања грехова, које такође представља есхатолошку 
стварност17. У овом есхатолошком контексту Новог Завета разумљиво је и да писац 
користи глагол „ἐπιγράψω“ уместо неутралног „γράψω“, са намером да нагласи 
непромењивост записаног Божијег закона у људском срцу. Према томе, Гресер види 
у есхатолошкој атмосфери посланице (упореди Јевр. 1,2: „ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν 

τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ“) кључ за разумевање разлике између два Завета, као 
и разлог коришћења глагола „συντελέσω“ уместо „διαθήσομαι“. Док први, 
прекршен, Завет припада прошлости, Нови Завет, установљен у Христовој крви, 
представља есхатолошку реалност у животу верних. Позитивна страна Гресеровог 
тумачења несумњиво је у томе што наглашава квалитативну разлику између два 
Завета на основу квалитативне разлике између прошлости и есхатологије, дакле на 
основу квалитативне разлике између времена и његовог краја као његове 

                                                 
16 О значају мотива савршености у теологији посланице Јеврејима види A. Wikgren, «Patterns 
of Perfection in the Epistle to the Hebrews», New Testament Studies 6 (1959-1960), 159–167; Γ. 
Γρατσέας, исто, 267–288. 
17 Види E. Graesser, исто, 98–99. 
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довршености, његовог телоса. Проблем са овим тумашењем је што глагол 
„συντελεῖν“ не упућује експлицитно на есхатон, мада није њему семантички стран. 

Сматрамо да се Гресер налази, ипак, на правом путу за одгонетање тајне 
промене терминологије у Јевр. 8,8–12 у односу на Јер. 31,31–34. То се односи, пре 
свега, на квалитативно разликовање између два Завета кроз призму библијског 
схватања времена. Али док Гресер види у Новом Завету есхатолошку реалност 
наспрам Првог Завета, сматрамо да на тај начин не наглашава довољно разлику 
између два Завета, коју је писац посланице Јеврејима хтео да нагласи користећи 
глагол „συντελεῖν“. 

Превиђа се, међутим, од стране коментатора да писац посланице Јеврејима 
користећи глагол „συντελεῖν“ за описивање склапања Новог Завета, користи глагол 
који је у ранохришћанској проповеди функционисао као terminus technicus  
апокалиптике. У Апокалиптичком Дијалогу између Исуса и Његових ученика (Мк. 
13) овај глагол се користи за описивање будућег апокалиптичког крешенда (Мк. 13,4: 
„μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα“), док се њему сродна именица „συντέλεια“ 
користи искључиво у апокалиптичком контексту свршетка века (Мт. 13,39–40.49; 
24,3; 28,20), и што је нарочито занимљиво, увек у синтагми „συντέλεια τοῦ 

αἰῶνος“. Несумњиво је да дефинитивно апокалиптички контекст појмова 
„συντελεῖν“ и „συντέλεια“ у ранохришћанској проповеди вуче корене из јудејске 
апокалиптике, и то нарочито из књиге пророка Данила18 (Дан. 8,19; 9,24-27; 11,36; 
12,419.13). За нашу претпоставку о апокалиптичком карактеру глагола „συντελεῖν“ 
при опису склапања Новог Завета од изузетног је значаја чињеница да се овом 
глаголу сродна именица „συντέλεια“ појављује у експлицитно апокалиптичком 
контексту у Јевр. 9,26 и да је то њена једина појава у новозаветним књигама ван 
Матејевог Јеванђеља. Описујући Христово савршено првосвештеничко приношење 
жртве у моменту Његове смрти, писац посланице Јеврејима у 9, 26 наглашава 
контраст између једне и непоновљиве Христове жртве (ἅπαξ) и понављања ритуала 
очишћења при јеврејском празнику Јом Кипур. Сингуларност, временска и квалита-
тивна, Христове жртве је наглашена тиме што се дешава „ἐπὶ συντελείᾳ τῶν 

αἰώνων“. На тај начин Христова жртва је описана класичном терминологијом 
апокалиптике, као жртва Новог Апокалиптичног Еона, док је ритуал јеврејског 
првосвештеника за празник Јом Кипур представљен не само као поновљив већ и као 
ритуал који припада Старом Еону. Ако је писац посланице Јеврејима у 9,26 користио 
апокалиптичку интерпретацију Христове смрти употребом класичног апокалипти-
чког појма „συντέλεια“, онда је основано претпоставити да је исто апокалиптичко 
значење имао на уму изабирајући у Јевр. 8,8 неуобичајен глагол „συντελεῖν“ за опис 
склапања Новог Завета, поготову што је у теологији Посланице Јеврејима Христова 

                                                 
18 Види J. D. G. Dunn, Unity and Diversity in the New Testament, SCM Press, London 1986, 329. 
19 У контексту истраживања апокалиптичког карактера појма „συντελεῖν“ нарочито је 
значајан стих Дан. 12,4, који представља суштински и тематски завршетак књиге. По 
завршетку анђеловог објашњења Данилу будућег тока историје све до њеног апокалиптичког 
завршетка, тај исти анђео заповеда Данилу да запечати књигу „ἕως καιροῦ συντελείας“, где је 
грчка реч „συντέλεια“ превод омиљене у пророчкој литератури јеврејске речи קצ (упор. игру 
речи у Ам. 8,2). Више о карактеру и значају стиха Дан 12,4 као програмској изјави на крају 
књиге види L. F. Hartman & A. A. di Lella, The Book of Daniel, The Anchor Bible 23, Doubleday, 
Garden City, New York 1978, 310–311. 
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смрт схваћена као моменат склапања Новог Завета (Јевр. 9, 11–22). Можемо да 
закључимо да се у осмој и деветој глави посланице Јеврејима Христова смрт, као 
моменат установљења Јеремијиног Новог Завета, представља не просто есхатолошки, 
већ изразито апокалиптички, и да се тиме на најупечатљивији могући начин 
наглашава како временска тако и квалитативна супериорност Новог Завета у односу 
на Први Завет. Према томе, класични апокалиптички глагол „συντελεῖν“ у Јевр. 8,8 
користи се за описивање склапања Новог Завета нити на начин како се он користи у 
Јер. 41 (Томас), нити да изрази теологију о савршености Христове жртве (Атриџ), 
нити да покаже њен есхатолошки значај (Гресер), већ једноставно да дâ 
апокалиптичку интерпретацију догађаја Христове смрти и установљења Новог 
Завета. Другим речима, сходно апокалиптичкој визији света, Христово установљење 
Новог Завета у Својој крви представља онај апокалиптички догађај који обележава 
прелазак од Старог у Нови Апокалиптички Еон.    

Ако смо утврдили да коришћење класичног апокалиптичког глагола 
„συντελεῖν“ за опис склапања Новог Завета у Христовој крви има за циљ да 
представи тај догађај у апокалиптичком светлу, онда морамо да се запитамо каква је 
функција осталих промена Јеремијиног текста (Јер. 31,31-34) у Јевр. 8,8–12, наиме 
глагола „ἐποίησα“ (Јевр. 8,8) и „ἐπιγράψω“ (Јевр. 8,10). 

Већ смо напоменули да писац посланице Јеврејима користи уобичајену 
терминологију (διαθήσομαι) када описује карактеристике само Новог Завета (Јевр. 
8,10), док у случају када упоређује, када доводи у релацију Нови Завет са Првим 
Заветом, мења уобичајену терминологију за склапање завета (διαθήσομαι) у глаголе 
„συντελέσω“ (склапање Новог Завета) и „ἐποίησα“ (склапање Старог Завета). У 
складу са реченим за апокалиптички контекст глагола „συντελέσω“ морамо се 
запитати о избору глагола „ποιεῖν“ за описивање склапања Првог, неуспешног 
Завета. Томас20 лепо примећује да израз „ποιεῖν διαθήκην“ у Јер. 41,18 указује на 
кршење завета (цара Седекије) и да је на једином другом месту у Старом Завету где 
се појављује овај израз (Иса. 28,15) такође реч о кршењу завета. Из тога Томас 
закључује и да је у Јевр. 8,8 тај израз коришћен као и код претходника у Старом 
Завету. Ма колико да израз „ἐποίησα διαθήκην“ у Јевр. 8,8 носи конотацију кршења 
завета, као у Јер. 41,18 и Иса. 28,15, то није његова једина функција у Јевр. 8,8. 
Доводећи у контраст израз „ποιεῖν διαθήκην“ (склапање Првог Завета) са изразом 
„συντελεῖν διαθήκην“ (склапање Новог Завета), писац посланице Јеврејима не 
наглашава само кршење Првог Завета већ га инкорпорира у апокалиптичку 
временску шему. При томе склапање Старог Завета постаје контраст склапању 
Апокалиптичког Новог Завета, који уводи Нови Апокалиптички Еон. Логична 
последица овог контраста јесте да се Први Завет смешта, по апокалиптичкој 
временској шеми, у Стари Еон. Користећи апокалиптички контраст између Новог и 
Првог Завета, као контраст Завета Новог и Старог Еона, писац посланице Јеврејима 
изразом „ποιεῖν διαθήκην“ (Јевр. 8,8) не само да имплицира кршење Првог Завета 
(као у случају Јер. 41,18 и Иса. 28,15) већ даје и етиологију кршења Првог Завета. У 
апокалиптичкој мисли Стари Еон, као историја од стварања света до будућег 
апокалиптичког централног догађаја, виђен је изузетно песимистички, као 
непрекидан низ људске непослушности и греха, и као такав је осуђен на пропаст21. 

                                                 
20 Види K. J. Thomas, исто, 310. 
21 Види Е. Лозе, Свет Новога Завета, Православље, Београд 1986, 36–38. 
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Отуда кршење Првог Завета, као Завета који је склопљен у Старом Еону, неминовно 
происходи из негативног карактера Старог Еона. Једноставно, по апокалиптичкој 
мисли, Први Завет, као Завет Старог Еона, није могао да не буде прекршен. 

Поред етиологије кршења Првог Завета израз „ἐποίησα διαθήκην“, у 
контрасту са апокалиптичким „συντέλεσω διαθήκην“, има још једну битну 
функцију. У складу са апокалиптичком временском шемом, коришћење глагола 
„ποιεῖν“, у опису склапања Првог Завета, који припада Старом Еону, асоцира на 
стварање света. То је глагол којим се у Пост. 1,1 описује стварање света („ἐν ἀρχῇ 

ἐποίησεν ὁ Θεὸς“), а иста мисао није страна ни самој посланици Јеврејима, јер се 
иста тематика описује истим глаголом у Јевр. 1,1–2 („ὁ Θεὸς…ἐποίησεν τοὺς 

αἰῶνας“). На тај начин, у Јевр. 8,8 коришћење глагола „ποιεῖν“ за описивање 
склапања Првог Завета има за циљ да представи Први Завет као симбол створеног 
света (Пост. 1,1), који је у апокалиптичкој мисли осуђен на пропаст и на чије место ће 
Бог инаугурисати своје апокалиптичко Царство. Тиме се у посланици Јеврејима 
квалитативни контраст између апокалиптичног Новог Завета и Првог Завета, који 
припада Старом Еону стварања света, доводи до крајњих граница биполарности 
апокалиптичке временске шеме. 

У апоаклиптички миље Јевр. 8,8–12 лепо се уклапа и промена глагола 
„γράψω“ у „ἐπιγράψω“. Иако се оба глагола користе за превод јеврејског глагола 
 постоји суптилна разлика између њих. Док глагол „γράφειν“ означава било коју ,כתב
врсту писања, писање уопште, глагол „ἐπιγράφειν“ означава постојан вид писања, 
где написано има дуго временско трајање, као гравирање или уписивање22. У тој се 
функцији глагол „ἐπιγράφειν“ користи у новозаветним књигама (Мк. 15,26; ДАп. 
17,23; Јевр. 10,1623; Откр. 21,12). Од изузетне је важности стих Откр. 21,12, где се 
наведени глагол користи у изразито апокалиптичком контексту при описивању Новог 
Апокалиптичког Небеског Јерусалима. Наиме, на дванаест стубова града Небеског 
Јерусалима написана су имена дванаест Израиљевих племена („καὶ ὀνόματα 

ἐπιγεγραμμένα…τῶν δώδεκα φυλῶν“). У апокалиптичкој атмосфери Небеског 
Јерусалима ових написаних дванаест имена остају довека. На исти начин и гравирање 
Божијег Закона на срцима људи (Јевр. 8,10) остаје довека и представља гарант 
непрекршивости Божијег Закона при склапању Апокалиптичког Новог Завета, због 
трајности написаног Закона и његове интериорности човеку. Према томе, коришћење 
глагола „ἐπιγράφειν“ у Јевр. 8,10 не представља просту стилистичку промену 
изворног „γράφειν“, већ суптилну семантичку промену, коју захтева апокалиптички 
тон цитата у Јевр. 8,8–12 и која има значајну функцију у апокалиптичкој 
аргументацији писца у Јевр. 8,1–13. 

Као закључак анализе поменутих промена у цитату Јеремијиног Новог 
Завета у Јевр. 8,8–12 можемо рећи да је писац посланице Јеврејима намерно извршио 
наведене промене (συντελέσω, ἐποίησα и ἐπιγράψω) у тексту превода 
Седамдесеторице (LXX) да би изворно футуристичком Новом Завету пророка 
Јеремије24 дао изразито апокалиптички тон. 

                                                 
22 Види Thomas, исто, 312-313. 
23 У стиху Јевр. 10,16 поменути глагол се користи на исти начин и у истом контексту (краћи  
цитат Јер. 31,31–34) као и у Јевр. 8,8. 
24 Види J. Bright, Jeremiah, The Anchor Bible 21, Doubleday, Garden City, New York 1965, 284–287. 
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Г. Начин цитирања Јер. 31,31–34 у Јевр. 8,8–12 
 
Ако је у посланици Јеврејима наведеним променама у цитату Јер. 31,31–34 

теолошки аргумент осме главе уведен у апокалиптичке воде, онда је неопходно рећи 
неколико речи о начину цитирања наведеног пасуса пророка Јеремије у Јевр. 8,8–12. 
Често се може чути од стране научника категорична тврдња да писац посланице 
Јеврејима увек цитира старозаветне одељке по Преводу Седамдесеторице (некад у 
форми Ватиканског Кодекса, некад у форми Александријског Кодекса)25. Међутим, у 
случају цитата Јер. 31,31–34 у Јевр. 8,8–12 очигледно је да писац посланице Јеврејима 
не користи ни једну познату верзију Септуагинте26. Зато је у праву Бјукенен када на 
питање да ли је при цитирању Јер. 31,31–34 у Јевр. 8,8–12 у питању коришћење неког 
нама непознатог манускрипта Септуагинте или је ту можда на делу теолошка слобода 
писца, даје одговор да је теолошка слобода писца одлучујући фактор при цитирању 
из Септуагинте27. Другим речима, суштина целог проблема не лежи у текстуалној 
традицији, већ у слободном коришћењу текста Септуагинте као изразу пишчеве 
теологије и теолошке аргументације28. 

 
Д. Разлог цитирања Јер. 31,31–34 у Јевр. 8,8–12 

 
Цитат пророчанства пророка Јеремије о будућем установљењу Новог Завета 

(Јер. 31,31–34) у Јевр. 8,8–12 функционише као светописамски доказ реченог у Јевр. 8,1-
7. Овде се развија тема о супериорности Христа, као служитеља (λειτουργὸς) истинске 
Скиније постављене од Бога, над служитељима земаљске Скиније (Јевр. 8,4: „ἐπὶ γῆς“) 
Првог Завета, тј. над јеврејским првосвештеницима. Основни аргумент писца предста-
вља просторни дуализам између земаљског („ἐπὶ γῆς“) и небеског („τὰ ἐπουράνια“), 
који имплицира квалитативну разлику између Првог Завета, са земаљском Скинијом, и 
Новог Завета, са небеском Скинијом (Јевр. 8,1: „ἐν τοῖς οὐρανοῖς“). Схватање где је 
земаљски храм само образац („ὑπόδειγμα“) небеског храма представља прастаро 
семитско виђење земаљског светилишта, као што се то може видети у цитату Изл. 25,40 
(Јевр. 8,5)29, где Бог показује Мојсију небески образац храма по коме он треба да 
сагради земаљску Скинију. Аналогно квалитативној разлици између земаљске и небеске 
Скиније, у Јевр. 8,6 изводи се закључак о квалитативној разлици између Првог Завета и 
Новог Завета, чиме писац посланице Јеврејима прелази са теме Скиније на сродну тему 
Завета. Несавршености Првог Завета и Земаљске Скиније, која је изведена из чињенице 
да постоје као земаљске реалности („τὰ ἐπίγεια“), супротставља се савршеност Новог 
Завета. Виспреном игром речи, која се открива једино у грчком тексту Јевр. 8,7–8а 
(ἄμεμπτος-μεμφόμενος), писац започиње најдужи цитат једног старозаветног текста у 
корпусу новозаветних књига (Јер. 31,31–34). 

 

                                                 
25 Види C. Spicq, L' Epitre aux Hebreux, Gabalda, Paris 1952, I, 334; Ι. Καραβιδόπουλος, исто, 
399. 
26 Види G. Howard, «Hebrews and the Old Testament Quotations», Novum Testamentum 10 (1968), 
210.215. 
27 Види G. Buchanan, исто, 139. 
28 Види E. Graesser, исто, 98. 
29 Види H. Attridge, исто, 222; R. De Vaux, Ancient Israel, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan/ 
Dove, Livonia, Michigan 1997, 325–329.  
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Као што смо видели, писац посланице Јеврејима Јеремијином пророчанству 
о будућем установљењу Новог Завета даје намерним променама текста цитата 
изразити апокалиптички тон. На тај начин приказује квалитативну разлику између 
Првог и Новог Завета кроз временску шему библијске апокалиптике, где Први Завет 
припада Старом Еону, док Нови Завет постаје Апокалиптички Завет Новог Еона. Ако 
писац у Јевр. 8,1–7 користи просторни дуализам (τὰ ἐπίγεια – τὰ ἐπουράνια) за 
описивање квалитативне разлике између Првог и Новог Завета, онда у светопи-
самском доказу своје тезе, у Јевр. 8,8–12, уводи нови, апокалиптички дуализам за 
наглашавање наведене разлике између два Завета. Другим речима, док писац у Јевр. 
8,1–7 заснива аргументацију о супериорности Новог Завета на статичном просторном 
дуализму, у светописамском доказу своје тезе (Јевр. 8,8-12) трансформише статични 
просторни дуализам у динамички временски дуализам библијске апокалиптичке 
шеме.  

На овом месту морамо да се запитамо зашто се писац не задовољава у својој 
аргументацији само просторним дуализмом већ му је потребно да контраст између 
два Завета представи и временским, апокалиптичким дуализмом. Одговор на ово 
питање је видљив из оквира у који писац посланице Јеврејима смешта модификовани 
цитат пророка Јеремије. Како у Јевр. 8,7, тако и у Јевр. 8,13 писац наглашава да 
несавршенство Старог Завета захтева његово нестајање и наступање другог, Новог 
Завета. Први Завет (Јевр. 8,7.13: „ἡ πρώτη διαθήκη“) застарео је (πεπαλαίωκεν)30 и 
као такав води нестајању (ἀφανισμός), да би на његово место дошао нови (καινὴ), 
други (δεύτερα) Завет. Писцу је очигледно од суштинског значаја да нагласи 
временску сукцесију и замену Првог (Старог) Завета Другим (Новим) Заветом, јер 
само помоћу ње може да искаже мисао да успостављање Новог Завета означава 
истовремено и укидање, нестајање Првог Завета. Ту мисао писац није могао на 
адекватан начин да изрази коришћењем само статичног просторног дуализма већ му 
је за сукцесију два Завета била потребна временска шема јеврејске апокалиптике. У 
статичном просторном дуализму одељка Јевр. 8,1–6 наглашава се супериорност 
Новог Завета над Старим у оквиру различитих нивоа постојања два Завета (τὰ 

ἐπίγεια - τὰ ἐπουράνια), који коегзистирају на различитим квалитативним нивоима 
постојања, наиме Стари Завет постоји као „σκιά“ (Јевр. 8,5) док Нови Завет постоји 
као „ἀλήθεια“ (Јевр. 8,2: „λειτουργὸς τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς“). Обогаћујући 
библијски просторни дуализам (Изл. 25,40) платонским контрастом „σκιά-

ἀλήθεια“31, писац посланице Јеврејима не успева да постигне жељени ефекат, тј. да 
представи апсолутни контраст између два Завета. То може да оствари једино увође-
њем временског, и у овом случају, апокалиптичког дуализма између Старог и Новог 
Еона. На тај начин квалитативна разлика између два Завета није разлика између 
различитих нивоа постојања, као у случају коришћења само статичног просторног 
дуализма одељка Јевр. 8,1–6, већ је то разлика између постојања и непостојања, или 

                                                 
30 Битно је приметити да писац на овом месту користи перфекат глагола παλαιόω, чиме нам 
ставља до знања да су застарелост Првог Завета и његово истовремено замењивање Новим 
Заветом прошли догађај, али чији ефекат и последице важе и у садашњости. Први Завет је не 
само застарео увођењем Новог Завета већ он и даље наставља да буде застарео и неважећи.  
31 Платон у Држави (7,515А–Б) разлику између сенке и истине представља чувеном 
алегоријом о пећини, где затвореници у пећини виде само сенке, поистовећујући их са 
реалношћу.   
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тачније речено разлика између постојања и нестанка (ἀφανισμός)32. Зато можемо 
слободно да закључимо да је основни разлог цитирања Јеремијиног Новог Завета у 
Јевр. 8,8–12 трансформација статичног просторног контраста између два Завета у 
одељку Јевр. 8,1–6, који није могао довољно да нагласи супротност два Завета, у 
динамички временски контраст јеврејске апокалиптике, који схвата Први Завет као 
Стари (πεπαλαιωμένη διαθήκη) и самим тим као неважећи, непостојећи33.  

 
Ђ. Закључак 

 
Уз претпоставку да је уверљива приложена аргументација о трансформацији 

будућег Јеремијиног Новог Завета (Јер. 31,31–34) у изразито апокалиптички Нови 
Завет Новог Еона у цитату Јевр. 8,8-12, могуће је извести и одређене закључке у вези 
са наведеним цитатом. Пре свега, запажа се слобода писца посланице Јеврејима при 
коришћењу старозаветног места. Он не робује (грчком) тексту пророка Јеремије, већ 
осећа слободу да на извесним местима изврши како стилске, тако и суштинске 
промене у појединим речима или изразима, а све са циљем да презентује Јер. 31,31–
34 као светописамски доказ свог теолошког виђења значаја Христове жртве. При 
томе, јасно је да проблем начина цитирања није превасходно проблем детекције 
текстуалних варијанти Септуагинте, није толико проблем текстуалне критике. Много 
је више него до сада потребно узети у обзир слободу новозаветног писца у опхођењу 
са старозаветним текстом, са циљем изражавања своје специфичне хришћанске 
теологије, коју није могуће у потпуности детектовати у старозаветном оригиналу. 
Другим речима, мора се придати значај догађају Христа за новозаветног писца, јер 
управо кроз тај за писца централни догађај интерпретирају се и старозаветна места. 

Као последица оваквог приступа старозаветном тексту од стране писца 
посланице Јеврејима уочава се у цитату Јер. 31,31–34 у Јевр. 8,8–12 значајна 
семантичка разлика у односу на оригинални контекст пророка Јеремије. Као што смо 
рекли, пророк Јеремија види у неодређеној будућности, после катастрофе из 587. 
године п. Х., успостављање интериорног људима Новог Завета. У посланици 
Јеврејима, међутим, овај будући Нови Завет пророка Јеремије поприма, помоћу 
наведених лексичких промена текста Септуагинте, изразито апокалиптички карактер, 
који није присутан у старозаветном оригиналном тексту. Можемо да закључимо да је 
у Јевр. 8,8–12 на делу не само слобода коришћења старозаветног текста већ и слобода 
у његовој интерпретацији, којом се старозаветни текст обогаћује семантички на 
начин на који то није било могуће у његовом оригиналном контексту. 

 

                                                 
32 Реч „ἀφανισμός“ (Јевр. 8,13) јесте apax legomena у Новом Завету и у свету Првог Века 
представља технички термин за закон који је изашао из употребе и на чије је место донет неки 
други закон (види H. Attridge, исто, 228–229). Врло је вероватно да је писац одабрао управо 
овај термин да би асоцирао читаоцима временску сукцесију два Завета као сукцесију два 
закона. На тај начин би његови читаоци разумели да као што застарели закон више не важи, 
више не постоји и више се људи не управљају по њему, већ по новом закону, тако исто и Стари 
Завет више не постоји и хришћани (из јудејства), којима је упућена посланица, треба да се 
владају по Новом Завету као по новом закону. Отпадање од хришћанства прималаца посланице 
(Јевр. 6,4–8) и повратак јеврејском систему жртава за писца посланице било би исто тако 
парадоксално као поштовање старих, од државе укинутих, закона уз истовремено 
пренебрегавање и непоштовање нових и важећих закона.   
33 Види E. Graesser, исто, 101.103. 



 50 

На крају, циљ трансформације будућег Новог Завета пророка Јеремије у 
изразито апокалиптички Нови Завет Новог Еона у Јевр. 8,8-12 у циљу је теолошке 
аргументације писца о супериорности Новог Завета над Старим. Инкорпорирајући 
Први и Нови Завет у временску шему библијске апокалиптике, писцу постаје лако да 
асоцира Први Завет са Старим Еоном, који је осуђен на пропаст и који је укинут 
апокалиптичким догађајем Христове смрти, као моментом установљења Апокалипти-
чког Новог Завета Новог Еона. 
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Darko Krstić 
 

THE APOCALYPTIC NATURE OF JEREMIAH'S 
NEW TESTAMENT IN HEBR. 8,8-12 

 
The prophecy about the making of the New Covenant (Jer. 31,31–34) is cited in 

Heb. 8,8–12 as scriptural proof of the writer’s thesis about the superiority of the Christ’s 
Priesthood over the service of the Jewish High Priest. This thesis is developed in 
comparison between the First and the New Covenant. The superiority of the Christ’s New 
Covenant is established in Heb. 8,1–6 by means of the static space contrast (τὰ 

ἐπουράνια – τὰ ἐπίγεια), as the service of Christ in the heavenly Tent. In the scriptural 
proof of this thesis (Heb. 8,8–12), the prophecy of Jeremiah about the future New Covenant 
is transformed, by means of liberty in dealing with the text of Septuagint, in a highly 
apocalyptic text. In this way, by using the dynamic time scheme of the biblical apocalyptic, 
the writer of Hebrews points not only to the New Covenant in Christ’s blood as 
qualitatively higher than the Old one, but also to the time succession of the Two Covenants. 
By establishing the New Covenant the Old one is rendered out of usage, obsolete and non-
existent.
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Зоран Деврња 
Православни богословски факултет, Београд – Србија 

 
ПОИМАЊЕ БРАКА У НОВОМ ЗАВЕТУ* 

– кратко излагање о новозаветним основама канонско-правног сагледавања брака – 
 
Апстракт: Брак у контексту новозаветног  сведочења  поприма сасвим но-

ву димензију постојања, пунију од старозаветног искуства и неодвојиву  од пуноће 
благодати која нам је дата Црквом. Господ Исус Христос и апостоли, афирмишући 
богоустановљеност брака, указују и на његово усавршавајуће преутемељење у 
реалности Будућег века. Сведочење Христово и апостола Павла брак заснива на бу-
дућем догађају јединства свих и свега, јединству које се евхаристијски оприсутњује 
у историји, што доноси многе промене у погледу разумевања човека, његове полно-
сти, функције рађања и самог спасења. 

Кључне речи: брак, јединство првостворених (Адам и Ева), Пад, еклисиоло-
шка утемељеност, јединство Христа и Цркве, харизматична димензија, христо-
центричност, Будући век.  

       
У оквирима Новога Завета не можемо издвојити заокружено формулисано 

„учење'' о браку. Оно се пројављује као сегмент свеобухватне проповеди о Небеском 
Царству, које у реалност Израиља уноси Господ Христос, а које се по Његовом 
вазнесењу продужава делатношћу Духа, односно животом Цркве. Новозаветно 
поимање брака уткано је у шири контекст сотириолошког учења и сведочења Цркве. 
Ако је у вековној традицији Старога Израиља брак био једна од „централних тема” са 
релативно великим бројем прописа обичајног и писаног права, којима је ова област 
друштвеног живота нормирана, у искуству Новог Израиља брак се доживљава као 
реалност неодвојива од пуноће благодати која превазилази сваку законитост1. Могли 
бисмо рећи да у Новоме Завету имамо присутно, у извесној мери, занемаривање 
институционалног значаја брака у циљу наглашавања његове харизматичности2. 

                                                 
* Аутор је магистар теологије и асистент на Православном богословском факултету 
Универзитета у Београду. 
1 Кол. 2, 20; „Ако, дакле, умријесте са Христом за стихије свијета, зашто се држите 
прописа као да живите у свијету?“ 
2 B. J. Malina, The New Testament World: Insight from Cultural Anthropology, “Since in the 
community in which Paul was socialized (he  call himself »a Hebrew« by birth and »a Pharisee« by 
Torah practice), norms about sexual behavior, ethnicity, and social status all derived from the 
pevailing understanding of  the Torah, the Old Testament, and since Paul rejects this Torah as 
normative for Christians, he thus rejects Torah laws about sexual behavior, ethnicity, and social 
status for Christians. In fact what he does  is to reject law and to revert to custom. Let me explain this 
point for a moment. … Now when I say that Paul rejects law and revert to custom, what I mean is that 
he no longer recognizes the political institution of Second Tample Israel consisting of the priestly 
elite of  Jerusalem, the Sinhedrin, and the formalized norms, the Torah. He thus rejects the Israelite 
priestly system and its sanctions in favor of norms and sanctions deriving from the interacting  
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Боље речено, новозаветна перспектива браку враћа, насупрот социјалне и 
институционалне, теоцентричну, односно христоцентричну димензију, коју је брак 
изгубио падом Првостворених. Иако делимично уређен нормама богооткривеног 
закона, брак код Јевреја своју испуњеност испољава у хоризонталној равни 
социјалних функција и међусобног уговорног односа брачника, без рефлексија на 
интегритет и постојаност заветног односа са Богом. Односно, брак је могао бити 
релативно нестабилна институција, а да то није производило значајне последице по 
статус брачника унутар Заветне заједнице, уколико је непостојаност брака била 
законски заснована. У Новоме Завету имамо сасвим другачију перспективу где се као 
сотириолошки conditio sine qua non показује однос са Христом који остварује свако 
лично, док садржина и постојаност начина живота (брачност, девственост, монаштво, 
удовиштво...) који је неко изабрао или у којем се налази, по преимућству пројављују 
тај однос тј. најдиректније изражавају верност Христу и приврженост Црквеној 
заједници. Отуда свако богословствовање о браку у Новоме Завету неминовно 
изражава христолошку и еклисиолошку утемељност, јер: „Тога ради оставиће 
човијек оца својега и матер и прилијепиће се жени својој, и биће двоје једно тијело. 
Тајна је ово велика, а ја говорим о (у) Христу и о (у) Цркви“. (Еф.5,31–32) 

Приступајући разматрању брачног феномена сагледаваног у контексту 
Новога Завета, желимо да у кратким назнакама изложимо какав је однос Господ 
Христос имао према брачности и како су се Свети апостоли у својим проповедима 
односили према браку.  

 
а)   Христос и брак 

   
Господ Христос, живећи у конкретним историјским околностима, односно 

социјалном и културном окружењу са специфичним и дефинисаним проблемима и 
питањима, покушава да феномен брака стави у исправан протолошки и есхатолошки 
контекст. Различитим утицајима деформисан карактер брака Господ жели да исправи 
и учврсти на сведочењу Књиге Постања о стварању човека: „Нисте ли читали да је 
њих Творац од почетка створио мушко и женско? И рекао: Због тога ће човјек 
оставити оца..., и биће двоје једно тијело, тако да нису више двоје, него једно 
тијело; а што је Бог саставио човјек да не раставља.“ (Мт.19,4–6)3. Христос указује 
на предназначено јединство човечанске природе у Првом човеку и на сједињеност 
Адама и Еве, као на претпоставке јединствености и јединитости брака која се 
остварује у историји, упркос Паду. Заједница мушкарца и жене је, и поред болног 
искуства смртности, нераскидиви део Божијег промисла о човеку и свету, и ту 
чињеницу Господ наглашава4.  

Више пута навођени одељак из Књиге Постања (2,24) централно је место 
библијске теологије и егзегезе којим се оправдава постојаност и достојанство једнога 

                                                                                                                            
partners within the group. In this case, the interacting partners are the  dyadic persons interacting 
within the  community called the church. The customs Paul envisions as binding Christians in their 
reciprocal interactions derive from the activity of God’s power, the Spirit, within those communities. 
This I would call a charismatic strategy.”, стр. 139-140.,  
3 Конкретан контекст овог стиха је дијалог између Господа Христа и фарисеја о праву на 
развод брака због било ког узрока (ervat dabar, за сваку кривицу), при чему Господ покушава 
да оспори већ вековима код Јевреја присутну праксу произвољног развода брака ни за шта, 
односно без правог разлога.  
4  W. Deming, Paul on Marriage & Celibacy – The Hellenistic Background of 1 Corinthians 7, стр. 
218 
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брака. Ова аргументација је била готово заборављена у традицији Израиља док није у 
вековима пред Христов долазак поново актуелизована. Господ је користи, не да би 
формирао нову ригористичку идеологију брака5, већ да би елементарно поимање 
брачног живота поставио на оригинерни основ изражен у стваралачкој вољи Божијој. 
Брачно јединство Првостворених, полност и репродуктивна моћ благословени су дар 
Божији, и „полигон“ за  испољавање  њиховог заједништва са Богом. Господ указује 
да човекова деструктивна интервенција на пољу брачне постојаности представља 
најдубље нарушавање богоустановљеног поретка и супротстављање Божијој вољи. 
Иако нам се на први поглед чини да је објекат заштите сам брак, тумачењем овог 
одељка у контексту шире Христове проповеди ипак препознајемо однос према 
Будућем веку као доминантну и апсолутну заштићену вредност. Господ фаворизује 
богоустановљено брачно јединство као постојану преображајну парадигму 
произвољним и неоснованим раскидима бракова код Јевреја у овом периоду. 
Међутим, да Његова мисао циља и продире даље, показује нам у наставку приликом 
обраћања младићу који пита како да задобије вечни живот (Мт. 19,16)6. Указивањем 
на Божије заповести, Његова проповед кулминира позивом младићу да разда своје 
имање и да, тиме стекавши благо на небу, крене за Њим. У наставку, као 
алтернативни пример супротстављен неодлучном младићу, Петар поставља питање 
Христу: „Ето, ми смо оставили све и за тобом пошли: шта ће, дакле, нама бити?“ 
(Мт. 19,27)7, на шта му Господ одговара есхатолошком представом Суда у којој ће 
они који су оставили све седети на сапрестољу са Сином Човечијим и судити 
племенима Израиљевим (Мт. 19,28). „Оставити све“ је еуфемизам за занемаривање 
мноштва природних и социјалних веза које човек за живота изгради, на којима 
градећи идентитет, може пренебрегнути однос са Богом и спасење. Многи односи 
које Христос наводи јесу примарни за сваког човека у контексту социјално 
прихватљивог вредносног система, док у саодносу са Будућим веком сви они, па и 
брак, постају секундарни, односно добијају зависни идентитет и сасвим ново, 
преображено и потпуније значење у искуству човека који стреми ка Царству (Мт. 
19,29).  Оставити жену (брак), кућу, родитеље и много тога још не представља раскид 
и деструкцију тих односа, већ њихово преутемељење у име Христово, односно 
превредновање увођењем самога Христа у епицентар тих односа. У том контексту 
брак и остали односи нису поништени и омаловажени, већ оправдани и испуњени 
присутношћу есхатолошког Христа, односно трајно потврђени њиховим приноше-
њем у реалност црквеног сведочења8.  

                                                 
5 Ово напомињем јер постоји тенденција, махом код теолога протестантске провенијенције, да 
основе за корекцију брака коју налазимо у Новоме Завету препознају у учењу и пракси 
одређених јеврејских секти; види, M. J. Geller, „Early Christianity and the Dead Sea Scrolls“, 
Source: Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 57, No. 1, 
(1994), pp. 82-86. 
6 види, A. Köstenberger, „Marriage and Family in the New Testament“,  стр. 246. 
7 Петрово питање постаје за нашу тему интригантније у контексту чињенице да на Христов 
позив он „оставља све“ (Мт. 4, 18–20; Мк. 1, 16–18; Лк. 5, 2–11;), па и своју жену, о којој 
сазнајемо сасвим узгред приликом помињања догађаја везаног за исцељење његове таште (Мк. 
1, 30–31).  
8 Види, A. Köstenberger, op.cit., стр. 246; Господ Христос није попустљив ни спрам својих 
социјалних и породичних веза, које такође „жртвује“ стављајући их у исправан сотириолошки 
контекст. То показују јеванђеоски одломци који описују догађаје када се дванаестогодишњи 
Исус изгубио, а Марија и Јосиф Га проналазе у Храму после вишедневног тражења по 
Јерусалиму (Лк. 2, 41–52), и када сумњичава родбина покушава да омете Христа у Његовој 
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Да би довео у питање аутономни карактер брака, нарушио супружничку 
самодовољност и искоренио „бракоцентричност“9, који су доминирали код Јевреја, 
Христос приступа додатној дестабилизацији историјских основа брака истичући, у 
одговору садукејима на њихово питање о судбини жене која је била у неколико 
левиратских бракова, да се „о васкрсењу нити жене нити удају, него су као анђели 
Божији на небу.“ (Мт. 22, 23–30). Господ не само да отклања социјално условљен 
обичајни талог који је временом оптеретио форму и садржај брака у Израиљу већ 
истинитост постојања сваког човека потпуно измешта изван брака и доводи га у везу 
са свеопштим васкрсењем и Будућим веком, односно ставља га у контекст вере. Као 
аргумент у прилог Васкрсења Христос користи појмовни апарат разумљив 
садукејима, цитирајући самоидентификовање Божије као Аврамовог, Јаковљевог и 
Исаковог Бога живих, а не мртвих (Мт. 22, 31–32)10. Фарисеји, питањем о највећој 
међу заповестима, омогућавају Христу да у наставку истакне љубав према Богу, као 
прву и у допуњујућем односу са њом другу, о љубави према ближњем, као оне 
заповести на којима се већ сада и у Будућем веку темељи оно што је било засновано 
на Закону, у шта безусловно убрајамо и брак.    

На прикривени смисао историје и парадоксалност мноштва односа који се 
конституишу протоком времена, међу њима и брака, када се посматрају у контексту 
Христове личности и из есхатолошке перспективе, Господ указује пропитујући 
фарисеје о односу цара Давида и Христа, који му је син (потомак), по сведочењу 
Писма, док га Давид упркос тој природној вези назива Господом (Пс. 110,1)11. 
Стављајући значење брака у однос са литерарним и контекстуалним тумачењем 
наведеног места из 22. главе Јеванђеља од Матеја видимо да нити брак престаје, нити 
Закон и Пророци губе ауторитет, нити Давид престаје да бива цар и благословени 
биолошки предак очекиваног Помазаника, већ да сви ови феномени губе искључиву 
историчност и добијају целовитост усавршавајући се у пуноћи Христовој12.  

Христов однос према браку у контексту Царства које пројављује, како смо 
напред објаснили, добар је увод у објашњење Павловог поимања брака, које је 
садржано у његовим посланицама. 

 
б)   Апостол Павле и брак 

 
Свети апостол Павле развија најпотпуније новозаветно сведочење о браку, не 

у виду систематизованог учења, већ дисперзивно заступљено у тексту посланица у 
оквиру његовог ширег обраћања Црквама и проповеди Јеванђеља. За Павла је брак, 
као и сав живот, нова реалност у Христу13. Он не заузима позицију објективног или 
„независног“ посматрача чији поглед на брак има  универзални и општеразумљив 

                                                                                                                            
проповеди, а Он, релативизујући своје сродничке односе са њима, указује им да су Његова 
мати и браћа сви они који изврше вољу Божију (Мк. 3, 20–35). 
9 Да је претерана „оптерећеност“ браком одликовала Јеврејску заједницу, говори чињеница да 
се свака девојка морала удати и да је безбрачност била изузетно ретка, тек само код појединих 
међу пророцима, у контексту њиховог служења Богу. 
10 Изл. 3,6; 15–16; 4,5 
11 Пс. 110, 1; „Рече Господ Господу мојему: Сједи мени с десне стране, док положим 
непријатеље твоје за подножје ногама твојим“. 
12 Кол. 2, 8–10; „Пазите да вас ко не обмане философијом и празном пријеваром, по предању 
људском, по науци свијета, а не по Христу. Јер у Њему обитава сва пуноћа Божанства  
тјелесно, и ви сте испуњени у Њему, који је глава сваког началства и власти“. 
13 2. Кор. 5,15–17; 
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значај. Његово виђење брака је детерминисано опитованом реалношћу Будућег века и 
присуством благодати Духа, и само у том контексту је разумљиво и прихватљиво 
онима који деле исто искуство14. Међутим, Павлово разумевање брака није 
антиисторично, односно оно најдубље изражава друштвени контекст и познавање 
људских слабости, те је осенчено, у извесној мери, икономијским и готово 
терапеутским настројењем. 

Апостол Павле, као одличан познавалац Закона, на неколико места жели да 
изрази његову ограниченост и да истакне љубав (Рим. 13,8–10) и слободу у Духу као 
нове „нормативне“ критеријуме на којима почива Заједница Светих15. Брак је део 
црквене стварности и Апостол нам говори о његовом преутемељењу са законских 
основа на „терен“ благодати16. Он у својој визији брака спаја првога човека као 
носиоца смрти и изобличитеља првобитног брачног назначења опитовањем страсти, 
и Последњег Човека који оживљује све и укида последњег непријатеља – смрт (1. 
Кор. 15,21–26). Христов тријумф над смрћу најдиректније мења сврховитост брака у 
Павловом поимању. Смисао брака у рађању, као једином начину биолошког 
преживљавања, што је суштински повезано са искуством телесне и душевне 
острашћености и смртности17, губи се догађајем Васкрсења (Рим. 8,3–13). Зато је 
Павлу морално прихватљиво да упути позив вернима да, због мало времена и 
пролазности обличја овога света, они који имају жене живе као да их немају (1. Кор. 
7,29–31). Ова ненаметљива заповест  није усмерена ка негирању брака, већ ка 
измештању његове основаности у простор Будућег века и уподобљавања њему18. 
Апостол Павле не врши вредносно упоређивање брачности и безбрачности, већ их 
ставља у контекст њиховог реалног историјског пројављивања (1. Кор. 7,32–34) и 
будуће реалности коју верни већ сада евхаристијски окушају. Брачност је 
обремењена великим бројем социјалних, телесних и психолошких веза, које могу 
оптеретити свакога, а апостол жели да, не покоравајући се њима, будемо безбрижни 
и да благообразно и истрајно служимо Господу у сабраности (1. Кор. 7,35). Са друге 
стране, преображена реалност Будућег века открива нам се као оно стање постојања у 
коме су све послепадне раздвајајуће разлике измирене и где „нема више Јудејца ни 
Јелина, нема више роба ни слободнога, нема више мушког ни женског, јер сте ви 
сви један (човјек) у Христу“ (Гал. 3,28). Исту мисао Павле развија и у посланици 
Колошанима позивајући жене на доличну покорност мужевима у Господу, и мужеве 
на љубав према женама и, уопште, на преображај свих брачних и породичних односа 
(Кол. 3,18–24). Брачно искуство поприма нов садржај будући да је живот верних 
сакривен у Христу (Кол. 3,3), и да су свукавши са себе обличје старога (смртнога) 
човека и обукавши се вером у новога по образу Творца (Кол. 3,10), већ васкрсли са 
Христом, што предокушају сада посредством вере и светотајинске благодати (Кол. 
3,1–2), а што ће се савршено тек открити коначном објавом Христа и славе Његове 
којом ће обухватити све (Кол. 3,4). 

Васкрсењем Христовим, за апостола Павла, брак добија нову структуру, или 
боље речено, обнавља се поредак који није заживео у брачном искуству 

                                                 
14 2. Кор. 3. 
15 2. Кор. 3, 4–18; Рим. 8. 
16 Рим. 7, 1–6;  
17 Рим. 8, 19–23; црквена песма  Αξιον εστιNν... (Достојно јест...) показује да је само рођење 
Христово непорочно (αδιαφθορωNς), односно у бољем преводу непропадљиво, што доводи до 
логичног закључка да је свако друго природно рађање за пропадљивост, тј. смрт. 
18 Упоредити са Кол. 3. 



 58 

Првостворених. У Павловом благодатном опиту брак је заједница која се возглављује 
у Богу (Оцу) који је глава Христу, који је глава мужу, а муж жени (1. Кор. 11,3). 
Читава структура брака нема за циљ спецификовање брачних улога, већ напротив, 
изражава  обједињујућу прожетост и овенчаност славом Божијом које је носилац 
муж, који је икона Бога, а  жена је слава његова (1. Кор. 11,7). Апостол Павле жели да 
нагласи преображени поредак брачне одговорности19 узимајући као аргумент 
хронологију увођења у свет Првостворених. Поредак стварања, прво Адама ради 
целога света, а потом и Еве ради његове „усамљености“, не пројектује се вредносно 
на план међусобне одговорности брачника. Њихова различита одговорност не доводи 
до њене раздвојености, прецизније речено, до раздвојености њених носилаца пред 
Богом, јер у Господу су брачници увек једно, а никада један без оног другог20, „као 
што је жена од мужа, тако је и муж кроз жену а све је од Бога.“ (1. Кор. 11,12). 
Апостол Павле говори о јединству брачника пред Богом у контексту свештеног 
залога преданог му од Господа, односно, непосредно пред стихове у којима указује 
на значај Свете Евхаристије и њене саборности, упућујући нас на еклисијални 
идентитет брака, његов благодарни етос и жртвену одговорност брачника за Другог и 
сав свет (1. Кор. 11,17–34).  

Ову мисао апостол Павле богатије развија у посланици Ефесцима, у којој 
поистовећује однос Христа и Цркве са брачношћу мужа и жене, што не представља  
новину у свештеном предању. Ова метафора је присутна у старозаветним пророчким 
списима типолошки изражена у виду брачне заједнице Бога Јахвеа и Израиља21. 
Међутим, контекст посланице Ефесцима сагледава брак у сфери испуњености 
времена и сједињености свега, односно у искуству покорености и возглављености 
свега у Христу (Еф. 1,10), и познању љубави Његове која превазилази разум и израз је 
пуноће Божије (Еф. 3,19). Апостол Павле смешта брак у благодатну реалност 
верности Христу (Еф. 2,8) и сведочења Цркве као пуноће Онога који све испуњава у 
свему (Еф. 1,22–23)22. Он, у 5. глави ове Посланице, директно ступа у корективни 
дијалог са старозаветном пророчком представом вернога Бога и неверног му народа, 
тако да превасходно позива на међусобну љубав верних која је одраз Христове 
жртвене љубави, и указује на негативне примере апостасије и маловерја већ 
опитоване у искуству Старог Израиља. Иако цела посланица одише евхаристијским 
духом, литургијски контекст брака је најдиректније изражен у позиву вернима да се 
„...испуњавају Духом, говорећи један другоме у псалмима и химнама и пјесмама 
духовним, пјевајући и појући Господу у срцу своме: Захваљујући свагда за све Богу и 
Оцу у Име Господа нашега Исуса Христа, покоравајући се један другоме у страху 
Божијем.“ (Еф.5,18-21). Интенција овог места у Посланици јесте да истакне пуноћу 
Цркве као искуства савршеног заједништва са Богом у Христу потенцирајући брачни 
модел као комуникациони канал у дијалогу са пророчком парадигмом несавршености 
старозаветног „брака“ Бога и Његовог народа. Христом су исцељене све порочности 
старозаветне „невесте“ која као славна Црква, света и непорочна стоји пред Њим (Еф. 

                                                 
19 W. Deming, op.cit., Introduction :„Paul, like the Stoics and Cynics, defines marriage principally 
in terms of responsibility, not sexual activity; and he takes the position, much like the Stoic hybrid 
view, that under certain circumstances the duties of married life interfere with one’s allegiance to a 
higher cause-which, in Paul’s case, was allegiance to God through Christ“, стр. xxi. 
20 1. Кор. 11, 11; „Ипак, у Господу нити је муж без жене ни жена без мужа“. 
21 Види код пророкâ Језекиља, Јеремије, Осије, Исаије, Малахије. 
22 Види, A. Köstenberger, op.cit., „Rather than approaching this passage merely on a topical level, 
in order to appreciate its full import, one must understand it (marriage, додатак аутора) in the 
context of Paul’s letter to the Ephesians as a whole“,  стр. 247–248. 
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5,27). Иако је метафора строго еклисијална, у довољној мери је адекватна да бисмо 
извукли потребне импликације на тему убрачености мужа и жене. По Павлу, брак у 
Цркви је заснован на љубави Христовој. Покорност жене мужу и љубав мужа према 
жени и старање за њу јесу по обрасцу Христовог односа према Цркви (Еф. 5,25–27). 
Апостол поистовећује љубав мужа према жени са другом Божијом заповешћу о 
љубави према ближњем којег смо дужни да љубимо као себе саме23. Он наводи 
Господа Христа као савршеног испунитеља ове заповести кроз Његов однос са 
Црквом, и подсећа нас да смо као сателесници Његови, чланови Цркве, дужни и сами 
покоравати јој се. Јер ради такве љубави, која се у овом контексту поима 
евхаристијски, раскинуће се све природне свезе, и сјединиће се двоје у једно тело 
(Еф. 5,31), што представља преображену стварност, благодатни дар несхватљив по 
природи, односно изражава двоједну реалност јединства Христа и Цркве, са једне 
стране и, са друге, живот убрачених у Христу и у Цркви (Еф. 5,32)24. Павле нам 
најдиректније разјашњава Божији стваралачки промисао да „...биће двоје у једно 
тело“ (Пост. 2,24) указује на брак, а да се у усавршавајућој корелацији са новим 
егзистенцијалним искуством које почива на вери у Васкрсење односи и на 
есхатолошко заједништво Бога и света, односно Христа и Цркве25. Да апостол Павле 
метафору светотајинствене сједињености Христа и Цркве не наводи као 
преображајну парадигму искључиво брачног заједништва, већ да је све постојеће 
позвано да се ослободи пропадљивости (Рим. 8,20–22; 1. Кор. 15,50), показује нам у 
последњој глави посланице Ефесцима где готово све односе биолошког и социјалног 
заједништва међу људима приноси у сферу благодатног искуства вере и евхари-
стијског јединства (Еф. 6,1–9). 

Друштвени контекст је веома присутан у Павловим посланицама. То је 
нарочито утицало на његову проповед о браку коју је упутио Коринћанима. Апостол 
незнабожаца је имао у виду каквој популацији се обраћа. Била му је позната етичка 
профилисаност коринтског друштва, нарочито у погледу полног морала26. Знао је и 
за њихову склоност ка социјалном подвајању, што су пројавили и у црквеном 
искуству. Подсећа их да су, поверовавши у Христа и крстивши се, дужни да се 
радикално одвоје од многих нечасних навика свог паганског културног и социјалног 
окружења, - од превара, прељуба, блуда, хомосексуализма и занемаривања мноштва 

                                                 
23 Види, M. G. Lawler, “Marriage and Sacrament”, стр. 44. 
24 Ibid.,: „Not only does the text (Пост. 2,24 додатак аутора) refer to the union of husband and wife 
in marriage, but it refers also to that union of Christ and his Church wich he (Paul) has underscored 
throughout Ephesians 5:1-33. On one level, Genesis 2:24 refers to human marriage; on another level, 
it refers to the covenant union between Christ and his Church. It is a small step to see human 
marriage as prophetic symbol of the covenant between Christ and his Church, and to see the 
communion between Christ and his Church as providing a model for human marriage and for the 
mutual conduct of the spouses within it.“, стр. 45;  
Еф. 5,32; „Тò  μυστήριον τουτο μέγα `εστίν, `εγώ δέ  λέγω είς Χριστόν καί είς τήν `εκκλησίαν“; „Тајна 
ова велика је, а Ја говорим у Христу и у Цркви“. 
25 У директну смисаону везу се могу довести два места из Светог писма тако што Христова 
молитва Оцу „Да сви једно буду...“ (Јн. 17,21) представља тумачење стиха „... и биће двоје у 
једно тело“ (Пост. 2,24),  односно његово стављање у доминантно еклисиолошки оквир; види, 
Јован Зизјулас, „Евхаристијска заједница и католичанскост Цркве“, стр. 3. 
26 Види, W. Deming, op.cit., „Paul’s Audience in 1 Corinthians 7“: „They (Corinthians) seem to 
acknowledge Stoic notions of true slavery and true freedom, which Paul couches for them in diatribe 
style (7:18–19, 21–22, cf. 7:16, 27–28); and they may have been familiar with the Stoic ideal of 
mental and emotional  detachment (7:29b–31a)“, стр. 208. 
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сиромашних и робова који су и сами, у великом броју, били чланови Цркве27. 
Павлова проповед циља на то да из корена преобрази недуховну климу која је  
сколила Коринтску Цркву. Његов аскетски „радикализам“ је вероватно инициран 
потребом нове заједнице у Коринту да се одлучно обрачуна са вредносним системом 
своје безбожне прошлости28. Проповед апостола Павла о браку и целибату има 
целебни смисао за Цркву у Коринту. Он као лек нуди целовито виђење човека који је 
призван да и духом и телом прославља Господа (1. Кор. 6,20). Тело као „храм 
Светога Духа“, као носилац благодати и врлине представља новину за јелински 
начин мишљења коринтске заједнице. Моралну обнову апостол Павле базира на 
промени односа према телу које је за Господа, а не за блуд (1. Кор. 6,13). Господ је 
васкрсао телесно, а будући да смо као чланови Цркве сутелесници Христови, и наша 
тела су удостојена преображаја и васкрсења. Минималистички изражено схватање 
сврховитости брака као погодне институционалне форме за сузбијање похоте и 
блуда, свети апостол Павле износи само у контексту проблема који тиште његове 
сабеседнике. Наводећи свој став као мишљење, а не као заповест, и сам даје 
икономијски карактер оваквом поимању брака. Уз позив на међусобну љубав,  Павле 
указује на брак као поуздан начин за неутралисање полног неморала, који није само 
погубан по стабилност заједнице већ је и грех против сопственога тела и Господа, 
који је својом смрћу и васкрсењем искупио нашу телесност (1. Кор. 6,18–20). У 
контексту других места у Павловим посланицама где Апостол говори о браку, не 
можемо закључити да је његов став искључив у погледу безбрачности као јединог 
благословеног добра, а о брачности као снисхођењу блудној слабости. Ово је 
пастирска порука упућена Коринћанима и комуницира са њиховим тренутним 
проблемима. Павле указује да брак јесте  сигурност и утеха слабима и онима који 
страдају под налетима телесних страсти, али показује и да није само то, односно да је 
заједница која треба да се преобрази по обрасцу односа Христа и Цркве29. Целокупна 
проповед о браку у 7. глави 1. Кор. изражава аскетско настројење и Павлов труд да 
преображајни и подвижнички потенцијал Коринћана правилно каналише да се не би 
њихова настојања преметнула у сопствену супротност. Павлови ставови нам 
откривају да Коринћани желе да се мењају, и он само задовољава њихову глад за 
подвигом. При том, он на њих делује и васпитно чувајући унутарњи мир и 
јединственост заједнице. Брачна аскеза је потребна, али она није претпостављена 
самом браку. Апостол подразумева практиковање уздржања у браку, по разуму, у 
контексту и других облика подвига, да се не би испољила склоност ка прељуби и 
блуду код непостојаних (1. Кор. 7,5-9). Oн нуди Коринћанима уравнотежен став о 
браку и безбрачности30, позивајући верне да истрајавају у ономе у чему (у шта) их је 

                                                 
27 1. Koр. 5,7–13; 1. Кор. 6,9–12; види, P. Brown, „The Body and Society – Men, Women, and 
Sexual Renunciation in Early Christianity“ стр. 52. 
28 Види, P. Brown, op.cit., „Afflicted by so many disorder, a group of devout householers 
(Kоринћана, прим. аут.) appear to have sought a trenchant solution. Their entry into the church had 
been extraordinary. They saw no reason why the newly founded community should be content to 
replicate, within itself, the tensionladen compromises of the ordinary world. They would undo the 
elementary building blocks of conventional society. They would renounce marriage. Some would 
separate from pagan spouses; others would commit themselves to perpetual abstinence from sexual 
relations“, стр. 53. 
29 1. Кор. 11,3. 
30 W. Deming, op.cit., „Understandably, then, if somewhat ironically, the delicate balance of Paul’s 
response to the Corinthians, achieved by so much judicious weighing of argument and 
counterargument, has been taken by the church fathers and modern interpreters alike as his 
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Господ призвао (1. Кор. 7,24). Наглашава да су оба искуства по дару и благодати 
Божијој, и не нуди посебан вредносни став којим би се могли процењивати per se31.  
Павле тражи постојаност у призвању као изразу перманентног и саборног сведочења 
воље Божије32. Били у браку или безбрачности, верни су позвани на изграђивање 
Цркве. Утолико њихов однос према сопственој брачности и целибату треба да буде 
одговорнији. У том духу Апостол сагледава и брак верног са неверним, што такође 
може допринети напредовању и стабилности Цркве. Зато он верне у таквим брачним 
заједницама позива на  приврженост својим неверујућим супружницима, али их не 
приморава уколико такво јединство није у миру и обостраној сагласности (1. Кор. 
7,15).  

Апостол Павле врло вешто износи предности и мане брака и целибата кроз 
њихово међусобно упоређивање. Указујући на преимућство једног не умањује значај 
другог, и обратно33. Он се не декларише као аналитичар брачног искуства, већ као 
црквени пастир који храни своје стадо храном потребном за његов правилан развој. 
Своју мисао о браку уподобљава специфичним захтевима сваке црквене заједнице или 
личности којој се обраћа. Римљанима, одазивајући се захтеву њихове заинтересованости 
за правне норме и  институције, сасвим оскудно говори о браку, стављајући га у шири 
план беседе о односу закона и благодати у искуству Новог Израиља (Рим. 7).  
 

Закључак 
 
У новозаветном сведочењу брак верних је жива реалност која истовремено 

пројављује славу Божију, када се сагледава у искуству њиховог еклисијалног 
сведочења, али исто тако испољава људску слабост и рањивост када га посматрамо, у 
одређеном друштвеном контексту, као израз снажних подстицаја човекове природе за 
заједницом са Другим супротног пола. Господ Христос и Његови ученици одлучно 
стају у заштиту брака супротстављајући се онима који, одступивши од вере, браку 
дају изобличену димензију или забрањују другима женити и удавати се (1. Тим. 4,1-
3). Апостол Павле сопственим примером, живећи у девствености и указујући на 
узвишеност таквог начина живота, не одбацује брак, већ препоручује (као што 
препоручује и целибат, свакоме према његовом дару од Бога) онима који су 
удостојени тог дара да га приме са захвалношћу и принесу на освећење речју 
Божијом и молитвом (1. Тим. 4,4–5). У Новом завету се брак не вреднује искључиво 
на основу моралних параметара, већ више као конкретан израз Божије воље у 
специфичним животним и друштвеним околностима34. Јеванђеоска реч сведочи о 
браку као о јединственој стварности у којој се опитује искуство егзистанцијалних 
крајности, у распону од човекове смртности (Рим. 7,15–25) до есхатолошке славе 
Васкрслога, а које се преображавајући саодносе еквивалентно вери оних који је чине 
и изграђују (Еф. 2,8–10). Брак је тајна сакривена „од вечности“ која се у 
новозаветном доживљају откровења Божијег у Христу испољава као искуство са 
одлучујућим егзистенцијалним и социјалним последицама по живот човека и света, 
односно као интегрални део саме Цркве као Тајне35.  

                                                                                                                            
pronouncement of damnation on marriage through faint praise.”, стр. 212–213.  
31 1. Кор. 7,6–11. 
32 1. Кор. 7, 27–28. 
33 Види, W. Deming, op.cit., „Paul’s Understanding of Marriage and Celibacy“, стр. 211. 
34 Ibid., „Paul in the History of Christian Asceticism“, стр. 218. 
35 Види, A. Köstenberger, op.cit., стр. 253. 
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Зоран Деврня 
 

ПОНИМАНИЕ БРАКА В НОВОМ ЗАВЕТЕ 
 
В новозаветном свидетельствовании брак между верующими есть не что 

иное, как живая реальность, проявляющая славу Божию, когда рассматривается с 
аспекта опыта их экклисиального свидетельства, но одновременно он является и 
проявлением человеческой слабости и ранимости, если рассматривать его в 
определенном общественном контексте, как выражение мощных порывов 
человеческой природы к общению с Другим противоположного пола. Господь Иисус 
Христос и Его ученики решительно встают в защиту брака, занимая тем самым 
противоположную позицию по сравнению с теми, кто, отступив от веры, браку 
придают несвойственные ему, искаженные признаки или запрещают другим вступать 
в брак. Апостол Павел на своем примере, пребывая в девственности и указывая на 
возвышенность такого способа жизни, не отвергает брак, но рекомендует (так же, как 
рекомендует он и целибат, каждому по его дару от Бога) тем, кто удостоен этого 
дара, принять его с благодарностью и принести на освящение словом Божиим и 
молитвой. В Новом Завете брак оценивается не только на основании нравственных 
параметров, но в еще большей степени как конкретное выражение воли Божией в 
специфических жизненных и общественных обстоятельствах. Евангельское слово 
свидетельствует о браке как о единой действительности, в которой приобретается 
опыт экзистенциальных крайностей, от человеческой смертности до эсхатологиче-
ской славы Воскресшего, соотношения между которыми соответствуют вере супру-
гов, преображая их. Брак – это таинство „от века сокровенное“, которое в новозаве-
тном откровении Божием во Христе проявляется как опыт с решающими экзистенци-
альными и социальными последствиями для жизни мира и человека, т. е. как 
интегральная часть самой Церкви как Таинства. 
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              УДК 271.2–284 
 
 
 

Жан-Клод Ларше 
Стразбур – Француска 

 
ПРАВОСЛАВНО ПОИМАЊЕ СВЕТОГ ПРЕДАЊА 

 
Апстракт: Аутор текста полази од тврдње како је указивање на Свето 

Предање од изузетне важности за Православну цркву. То указивање не сме бити 
поистовећено са простим традиционализмом, са којим савремени менталитет 
иначе тежи да га поистовети, нити пак са једноставном приврженошћу помесних 
Цркава властитoj традицији и обичајима. Свето Предање у Православној цркви 
дубоко је повезано са целином њене вере и праксе. Будући да се заснива на Христу, 
који у Себе укључује целокупни род људски у свим вековима и који остаје Исти „јуче, 
данас и у векове“ (Јев. 13, 8), тако и Свето Предање може истовремено бити 
отворено и за прошлост и за садашњост и за будућност, као и за нове изразе и 
формулације који неће искривити истину њене вере. 

Кључне речи:Свето Предање, Православна црква, Свето Писмо, Свети Оци, 
Сабори 

 
Увод: значај позивања на Свето Предање 

 
Указивање на Свето Предање од велике је важности за Православну цркву, 

далеко важније него што је то за Римокатоличку, у којој је пресудније позивање на 
Магистеријум оличен у папи, и још значајније него што је то у протестантским 
заједницама, за које важи готово ексклузивно позивање на Свето Писмо, при чему је 
свакоме дата пуна слобода његове интерпретације. 

На самом почетку важно је указати на то да у Православној цркви позивање 
на Свето Предање нема ничег заједничког са пуким традиционализмом са којим га 
савремени менталитет готово спонатно поистовећује, а који представља својеврсни 
облик мисли или менталитета који себи присваја Предање у једном уском смислу и, 
не ретко, погрешном. Он такође нема ничег заједничког са везивањем помесних 
Цркава за њихово властито предање, у којем случају се реч „предање“ пише малим 
словом указујући првенствено на обичаје или навике својствене једној одређеној 
култури или историји. 

Православно позивање на Свето Предање протеже се у прве векове 
хришћанства – још прецизније у време када су Свети Апостоли, окончавајући свој 
животни век у овом свету, поставили питање преношења „залога“ које им је у 
наследство оставио Христос1 – чиме се Оци Цркве обилато служе. 

 
 
 

                                                 
1 Уп. Г. ФЛОРОВСКИ, „The Authority of the Ancients Councils and the Tradition of the Fathers“, 
Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View, Belmont, 1972, p. 101. 
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Покушај дефиниције 
 
Реч „предање“ потиче од латинског глагола tradere, који означава „предава-

ње другоме“, „пренети“ или још „поверавање некоме“. Одговарајућа грчка реч 
paradosis долази од глагола pаrаdidômi, што значи: „поверити некоме“, „предати 
наслеђем“, „пренети“, „оставити предању“. Предање уопштено представља оно што 
су нам у наслеђе оставили преци, поверивши нам га са циљем да га драгоцено чувамо 
и да га, када на нас дође ред, као какав „трофеј“ предамо другоме.  

У овоме почива и неколико проблема. Оно што нам је предато по природи и 
по квалитету може бити променљиво, док његови корени могу задирати у мање или 
више далеку прошлост2. 

 
Критеријуми универзалности, древности и општеприхваћености 
 
Како бисмо савладали поменуту тешкоћу, можемо изнети неколико 

критеријума који би нам помогли да одредимо оно што би, када је у питању вера 
(којој се у Цркви првенствено и приписује смисао Предања), могли сматрати 
аутентично предањским. Те критеријуме је још у V веку понудио Св. Викентије 
Лариншки. Црква их је усвојила током V и VI века и они и дан-данас остају 
општепризнати. Реч је о универзалности, древности и општеприхваћености. „У 
васељенској Цркви“, пише Св. Викентије Лариншки, „потребно је брижно се 
придржавати онога што је свуда, увек и од свих веровано“3. 

a) Први критеријум, универзалности у простору, указује на то да једна 
богословска концепција, да би би била прихваћена као предањско исповедање Цркве, 
а не као каква теорија једног човека или школе или као каква иновација, мора да 
одговара исповедањима „свих Цркава“ које, према речима Св. Григорија Двојеслова, 
представљају једну васељенску Цркву распрострањену по васцелом свету4, из које 
једино исијава Истина5. 

б) Други критеријум јесте критеријум древности. Аутентична вера одговара, 
према изразу Св. Викентија Лариншког, ономе „што су некада исповедали наши 
побожни преци и Оци“6. Јеретици, насупрот њима, као што то бележи Св. Григорије 
Двојеслов, настоје да „прикажу као нешто ново оно што није постојало у старим 

                                                 
2 Можемо, како бисмо на што бољи начин разумели овај проблем, узети пример из 
римокатолицизма, где се у последње време много говори о тзв. традиционалистичком покрету. 
Наиме, традиционалисти се позивају на Свето Предање желећи да на тај начин очувају мису 
папе Пија V. Међутим, велики број тих „предања“ које традиционалисти желе да очувају своје 
порекло воде из периода Тридентског сабора, то јест из XVI века, док је миса Пија V, коју 
сматрају за апсолутну референцу, више него страна римској миси првих векова, која једина 
има право да се позове на свој предањски карактер. Могли бисмо, наравно, наћи и у оквиру 
помесних Православних цркава њима својствена релативно новија предања којима је погрешно 
приписан апсолутни и неповредиви карактер. 
3 „In ipsa item catholica ecclesia, magnopere curandum est ut id teneamus quod ubiaue, quod semper, 
quod ab omnibus creditum est“ (Commonitorium, II, 5). 
4 Уп. Morales sur Job XVII, 29, 43. Такво једно схватње постојало је већ и код светог Иринеја 
Лионског.  
5 Уп. Morales sur Job XXXV, 8, 13. 
6 Commonitorium II, 6. 
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књигама древних Отаца“7. Свети Максим Исповедник такође бележи да је јерес увек 
иновација. 

Овај критеријум универзалности у времену саобразан је критеријуму 
универзалности у простору где, на неки начин, један другог потврђују. Јер, на 
пример, поједине јереси, као што је то био случај са аријанизмом или монотелизмом, 
биле су у једно одређено време свуда распрострањене, али при томе нису изражавале 
веру коју је Црква од почетка исповедала. Дакле, древне концепције као такве нису 
могле бити признате за предањске уколико нису биле прихваћене од свих Цркава. 

в) Трећи је критеријум консензуса. Он се примењује на становиште Отаца (на 
тај начин говоримо о consensus Patrum). Предању припада оно око чега се слажу, ако 
не сви, оно већина Светих Отаца, као што то примећује Св. Викентије Лариншки: 
„нашима чинимо мишљења свих – или готово свих – епископа и учитеља“8. То значи 
да мишљење неког Светог Оца које би се удаљавало од става већине других Светих 
Отаца може остати неприхваћено (као што је то на пример био случај са Оригеновим 
учењем о преегзистенцији душа или учењем Св. Григорија Ниског о апокатастази). 

Овај критеријум се такође, ipso facto, приписује саборима, јер како примеђује 
Св. Григорије Велики, „они су били конституисани универзалним консензусом“9. 
Према томе, оно што је усвојено једним сабором који је Црква признала10 мора бити 
сагласно са Светим Предањем, као и оно што је одбачено или осуђено једним таквим 
сабором мора бити одбачено као нешто што му није сагласно. 

На такав критеријум консензуса се позива Св. Јован Касијан у свом спису 
против Несторија: „Сагласност свих сада показује да се на њега самога обрушава 
осуда за јерес, јер једна непотврђена истина постаје очигледна ауторитетом осталих, 
а ред је савршен тамо где нико нема другачије мишљење. Према томе, уколико се 
неко устврдоглави у супротном ставу, његово мишљење не би више требало да буде 
слушано нити његова извитопереност остављана без осуде. Кривом је осуђена она 
предрасуда која се супротстави општем суду, и нема никакво право да буде саслушан 
онај који разара ред од свих устројен. Једном истина од свих усвојена, све оно што се 
њој као таквој противи самим својим чином требало би сматрати лажју, јер то не 
представља ништа друго до супротност истини“11.  

Consensus Patrum је најбољи критеријум истине према Св. Максиму 
Исповеднику, који је и сам имао обичај да својим неистомишљеницима представи 
„мноштво сведочанстава“ или „оно што су нам Оци брижљиво пренели попут 
толиког облака сведока, небројено мноштвених“12 (уп. Јевр. 12,1), или још „истина 
када постане очевидна, обујмљујући крајеве насељеног света, гласом Отаца Цркве, 
својих хероја […], свуда и од свих бива снажно исповедана у православној вери коју 
су они проповедали“13. 

Потребно је, наравно, да консензус не буде само синхронијски него и 
диjахронијски, што ће рећи: потврђен не само у једном временском тренутку него и у 

                                                 
7 Morales sur Job XVIII, 26, 39. 
8 Commonitorium II, 6. 
9 Писма I, 24.  
10 Подседитом да сабор сам по себи нема апсолутну вредност, већ да њу задобија тиме што 
бива црквено признат. То, на пример, није био случај са чувеним сабором који је остао 
упамћен као „Разбојнички сабор“ (449). 
11 Спис о Оваплоћењу Ι, VI, 2. 
12 Теолошки и полемички списи 15, PG 91, 169A. 
13 Теолошки и полемички списи 7, PG 91, 73В. 
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односу на прошлост. Критеријум консензуса требало би, према томе, да буде поиман 
у корелацији са критеријумом древности јер, као што смо то већ раније приметили, 
дешавало се у току историје да се консензус оствари на погрешном схватању (то је на 
пример био случај у време аријанизма или моноенергизма и монотелитизма) и да 
догматска истина у то време остане очувана од неколицине хришћана (Св. Атанасије 
у првом случају, Св. Максим Исповедник у другом), који су притом могли да се 
позивају на раније оствариване консензусе. 
 

Три стуба Предања: Свето Писмо, Свети Оци и Сабори 
 
Претходно поменути критеријуми упућују на учење које је садржано у 

Светом Писму, код Отаца и у саборским одлукама, који, као што је то показао отац 
Георгије Флоровски, могу бити сматрани за три стуба Светог Предања. Свети Оци се 
на њих често истовремено позивају. На пример, Св. Максим на овај начин почиње 
једно од својих излагања: „Према Светом Писму, Старом и Новом Завету, према 
Светим Учитељима и саборима сазнајемо да…“14 

а) Свето Писмо остаје први темељ, основа Светог Предања. Тако Св. Нил 
Сорски говори својим ученицима: „Имамо само једног Учитеља, Исуса Христа, Сина 
Божијег, који нам је подарио Божанска Писма, и Свете Апостоле и Свете Оце који су 
их проповедали и који их и данас проповедају роду људскоме како би га привели 
спасењу […] Док ја нисам узрочник никаквог добра већ само преносим Божанска 
Писма онима који их примају и желе да буду спасени“15. Овај темељ могао је остати 
и једини (као што то видимо овде у пракси Св. Нила) да се неразумевања, лоша 
тумачења и јереси нису појавила у Цркви; која су веома рано – што ће рећи већ од 
краја апостолског доба, Апостола који су од Самог Христа примили исправно 
разумевање Његових речи – учинили неопходнима друге критеријуме који би судили 
о исправности тумачења Светог Писма. 

б) Тако је почело са указивањем на Свете Оце као на наследнике Светих 
Апостола – јер Оци пре него што укажу на све значајне црквене писце указивали би 
најпре на све црквено признате епископе као на учитеље и сведоке вере16. 

Код Св. Максима Исповедника налазимо, на пример, бројна указивања на 
значај Светих Отаца као на основни темељ Светог Предања. Његово становиште је 
веома карактеристично, толико да у једном поглављу обимног дела о „Хришћанском 
предању“, а у одељку посвећеном Светим Оцима, Јарослав Пеликан за пример узима 
управо Св. Максима17. 

Овај последњи првенствено говори о неопходности слеђењу Оцима, о 
мишљењу и изражавању у хармонији са њима, настојећи својим саговорницима да 

                                                 
14 Relatio Motionis, CCSG 39, p. 37. Видети такође код Св. Атанасија: „Погледајмо само то 
Предање, то учење и ту веру католичанске Цркве коју нам је од почетка Спаситељ предао, коју 
су нам Апостоли проповедали и коју су Оци очували. На томе почива Црква“ (Писмо 
Серапиону Ι, 28). 
15 Упутства ученицима. 
16 Види Г. ФЛОРОВСКИ, „The Authority of the Ancients Councils and the Tradition of the Fathers“, 
Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View, Belmont, 1972, p. 101–102; „The Function of 
Tradition in the Ancient Church“, ibid., p. 75–76. 
17 Ј. ПЕЛИКАН, La Tradition chrétienne, t. II, L’Esprit du christianisme oriental (600–1700), Paris, 
1994, p. 17–24. 
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покаже како он то и чини18, умножавајући изразе апсолутне верности светоотачком 
учењу19. Изрази „према Оцима“20, „као што су то рекли Оци“21, „као што су то 
дефинисали Оци“22, „према отачком учењу“23, „у сагласности са учењем искусних 
Отаца“24, „са Оцима“25, „као што нам је то предало отачко учење“26, редовно се 
појављују под његовим пером27. 

Изван бриге о личној верности, намера Св. Максима је да приведе и своје 
саговорнике да исповеде истину вере, као што то и он сам чини, „богоугодно са 
Оцима“28. „Јеретици“ или „хетеродоксни“ су противно томе, каже он, они који „с 
једне стране, следе пут погибељи док се са друге налази царски пут Отаца“29, „који 
не исповедају на православан начин са Свети Оцима“ оно што приличи вери30.  

Светоотачко учење одговара „учењу Цркве“31, и верно изражава „спасоносно 
учење вере“32. Оци су ти који су, са Светим Писмом, „нама предали одозго, од 
почетка, православну веру“33. Можемо према томе установити неки облик једнакости 
између „наше вере“ и „киригме Отаца“34. 

„Свети Учитељи Цркве“ не говоре руковођени властитим ставовима, него 
„бивајући поучени [Светим Писмом]35“, говоре „у сагласности са јеванђелистима, 
апостолима и пророцима“36.  

Оци су наследници Светих Апостола са задатком да објављују Истину37, те 
им је ауторитет раван њиховом јер су они њихови ученици: „догмате побожности 
[нама су] предали [они] који су од почетка били очевици и који су постали посленици 

                                                 
18 Писма 12, PG 91, 472CD. 
19 Он тврди да „следи Оцима у свему“ (Dispute avec Pyrrhus, PG 91, 297AB, éd. Doucet, P. 553) 
и сведочи о настојању да „у потпуности буде у побожности и да не изађе из отачког учења“ 
(Теолошки и полемички списи, 19, PG 91, 225A), а другде бележи: „То је вера коју сам научио и 
коју учим од наших светих и блажених Отаца“ (Писма 12, PG 91, 532C). 
20 Писма 12, PG 91, 272C; 13, PG 91, 513C, 525C; 15, 545A; Теолошки и полемички списи 7, PG 
91, 73C; 16, PG 91, 204B; 25, PG 91, 272C; 26, PG 91, 276AB. 
21 Амбигва Јовану 42, PG 91, 1324D; Теолошки и полемички списи 20, PG 91, 252C. 
22 Теолошки и полемички списи 24, PG 91, 269B; 25, 272B. 
23 Писма 12, PG 91, 472CD; 15, PG 91, 565D; Теолошки и полемички списи 20, PG 91, 249C.  
24 Теолошки и полемички списи 16, PG 91, 185D. 
25 Писма 12, PG 91, 484B. 
26 Теолошки и полемички списи 20, PG 91, 245A. 
27 У Писму 12, бележи: „Ми који се, помоћу Божијом, напасамо чистом и божанском испашом 
учења Цркве, у чистој слави побожности, сасвим искрено исповедамо пред Богом и људима 
богоугодне изразе Отаца, узимајући сваки од њих са смислом и тумачењем онако како 
доликује побожности и, као некада на почетку посредством благодати Божије, и ми беасмо 
поучени спасоносном учењу вере“ (Писмо 12, PG 91, 500B). 
28 Писмо 12, PG 91, 492B; уп. Теолошки и полемички списи 19, PG 91, 225C; 7, PG 91, 81B. 
29 Теолошки и полемички списи 7, PG 91, 72C. 
30 Теолошки и полемички списи 8, PG 91, 93C.  
31 Уп. Писма 12, PG 91, 500B. 
32 Уп. Писма 12, PG 91, 500B. 
33 Теолошки и полемички списи 15, PG 91, 181B. 
34 Уп. Теолошки и полемички списи 25, PG 91, 272D. 
35 Диспут са Пиром, PG 91, 320D, éd. Doucet p. 576–577. 
36 Диспут са Пиром, PG 91, 320D, éd. Doucet p. 576. 
37 Теолошки и полемички списи 15, PG 91, 160C. 
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Логоса38, као и њихови ученици и наследници, Учитељи надахнути Истином39. 
Њихово учење сходно томе може бити постављено на истоветну раван са оним 
апостолским40. 

Као и Апостоле, и Оце је у Цркви поставио Сам Бог41 (уп. 1 Кор. 12, 28; Еф. 
4, 11), и једни и други су инструменти којима Сам Логос открива оно што се на Њега 
односи42.  

Осим тога, Оци уживају и харизматски ауторитет заснован на њиховим 
духовним квалитетима43. Њихова теолошка „наука“ везана за ове духовне квалитете44 
није само природно људско знање45 него знање Богом откривено46. 

Оци су „мудраци узвишених и божанских догмата“, „познаваоци божанских 
ствари“47, „учитељи надахнути Истином“48, „чувари“49, „откриваоци“50 и „хероји 
[који објављују]“51. 

Позивање на Свете Оце је за Св. Максима тачка ослонца у побијању јереси и 
критеријум истине. „Навођење Светих Отаца“ омогућава да се „потврди вера 
Цркве“52. Обратно, вера Цркве је сагласна „светоотачком предању“53. Свети Максим 
бележи, експлицитно се позивајући на Свето Предање: „Светло наслеђе вере, јесте 
исповедање срцем и устима оно чему су нас Свети Оци поучили, да следимо оне који 
су у почетку били очевидци и посленици Логоса“54. 

Мисао и изрази Светих Отаца имају нормативну вредност. „[Њихове] речи су 
закон и норма Цркве“55. „Вера мора бити исповедана на начин на који нам ју је 

                                                 
38 Овај последњи израз се такође налази у Писму 12, PG 91, 468A. 
но39 Теолошки и полемички списи 15, PG 91, 180C. 
40 Види Писма 12, PG 91, 468A. 
41 Relatio Motionis, CCSG 39, p. 37. 
42 Relatio Motionis, CCSG 39, p. 37. 
43 Уп. Теолошки и полемички списи 1, PG 91, 29C; 7, PG 91, 73B, 81C, 88D; 8, PG 91, 93C, 97C, 
100B; 9, PG 91, 116A, 121B; 15, PG 91, 160C, 165B, 180C, 181A; 16, PG 91, 185D, 204B, 208A; 
19, PG 91, 224D; 21, PG 91, 248B. Писма 12, PG 91, 469A, 473C; 17, PG 91, 581D. Амбигва 
Томи, Пролог, PG 91, 1032A; Амбигва Јовану 42, PG 91, 1336B; Диспут са Пиром, PG 91, 292C, 
éd. Doucet p. 547; 296B, éd. Doucet p. 252; 320C, éd. Doucet p. 576. 
44 Према Светим Оцима уопштено, и према Св. Максиму нарочито (који по овом питању 
поприлично следи Евагрију), gnôsis (théôria и theologia) подразумевају praxis. 
45 Теолошки и полемички списи 15, PG 91, 180С. 
46 Уп. Амбигва Јовану 10, PG 91, 1112D; 7, PG 91, 1089A. Теолошки и полемички списи 15, PG 
91, 169A. Тумачење Молитве Господње, CCSG 23, p. 38. Теолошки и полемички списи 15, PG 
91, 165C, 177B; 16, PG 91, 209D; 25, PG 91, 272C; Амбигва Јовану 7, PG 91, 1089A. Теолошки и 
полемички списи 20, PG 91, 245A; 15, PG 91, 160C, 165C. Диспут са Пиром, PG 91, 320D, éd. 
Doucet p. 577. Relatio Motionis, CCSG 39, p. 37. 
47 Диспут са Пиром, PG 91, 296B, éd. Doucet p. 551. 
48 Теолошки и полемички списи 15, PG 91, 180С. 
49 Теолошки и полемички списи 9, PG 91, 116А. 
50 Теолошки и полемички списи 22, PG 91, 260B. 
51 Теолошки и полемички списи 7, PG 91, 73B. 
52 Писма 14, PG 91, 532D–533A. 
53 Писма 17, PG 91, 581D. 
54 Писма 12, PG 91, 465D–468A. 
55 Диспут са Пиром, PG, 91, 296D, éd. Doucet p. 552. 
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објавила мудра мисао наших Светих Учитеља“56. Да би се утврдила и прихватила 
истина о нечему, потребно је „показати оно што су рекли Оци“57. Морамо се 
усагласити „само ономe што су богоносни Оци васељенске Цркве побожно 
посејали“58. 

Осим самих наслеђених светоотачких израза, важно је пре свега сачувати 
смисао њиховог учења. Оно што је од пресудног значаја јесте да се „очува у целости 
смисао који су богоносни Оци наши предали нашим Црквама о ономе у шта треба 
веровати“59. 

в) Трећи стуб Светог Предања јесу сабори, који уживају сличан ауторитет 
светоотачком, па чак и супериорнији јер они представљају синтетички и саборни 
израз Отачких ставова, који су током њихових сабрања били обдарени нарочитим 
светодуховским надахнућем. Свети Софроније Јерусалимски иде дотле да уводи 
паралелу између прва четири васељенска сабора и четири Јеванђеља како би указао 
на то да они уживају идентичан ауторитет60. 

 
Комплементарност Светог Писма, Светих Отаца и Сабора 

 
Потребно је ипак напоменути да су ова три стуба Светог Предања: Свето 

Писмо, Оци и Сабори, међусобно комплементарни. 
а) Свето Писмо није довољно да би се утврдило Предање. С једне стране, оно 

је само један писмени запис опширнијег усменог Предања, о чему већ говори и Св. 
Јован на крају свог Јеванђеља (Јн. 21, 2561), које се паралелно са њом испуњава, о чему 
сведочи Св. Максим Исповедник62 и нарочито Св. Василије Велики, који, на пример, 
бележи: „Међу учењима и прогласима који се чувају у Цркви, једне имамо из писаних 
сведочанстава док смо друге сакупили, мистично пренете, из апостолског предања. Сви 
имају идентичну снагу када је у питању побожност (уп. 1 Тим 3, 16), чему се нико неће 
успротивити ако иоле има и мало искуства у црквеним стварима“63. С друге стране, 
Свето Писмо мора бити на исправан начин тумачено, то јест у сагласности са вером 
Цркве (бројне секте или јереси ослањају се на Свето Писмо дајући му при томе лажно 
тумачење). То нас враћа на тумачење које су нам оставили Апостоли, а који су 
примили директно од Христа смисао који је Он придавао властитим речима, а преко 
њих и њиховим наследницима, нарочито Оцима, који су наследством примили, али и 
директно Духом Светим у Цркви, просветљење неопходно за истинито разумевање 
аутентичног и дубоког смисла Светог Писма. Тако један од канона Трулског сабора 
(691) подвлачи да „уколико се поведе каква расправа око Светог Писма“, епископи га 

                                                 
56 Писма 12, PG 91, 469A. 
57 Теолошки и полемички списи 19, PG 91, 224В. 
58 Теолошки и полемички списи 9, PG 91, 128B. 
59 Писма 19, PG 91, 592C. 
60 Види СВ. СОФРОНИЈЕ ЈЕРУСАЛИМСКИ, Синодално писмо, PG 87, 3184. 
61 А има и много друго што учини Исус, које, кад би се редом написало, ни у сами свијет, ми-
слим, не би стале написане књиге. 
62 ПСЕВДО МАКСИМ ИСПОВЕДНИК, Схолије на књиге „О божанским именима“, PG 4, 197A: 
„Забележи да је потребно на исти ниво поставити Свето Писмо и епископско предање […] и, 
због тог разлога ми прихватамо догмате о којим су нам они сведочили“. 
63 О Светом Духу XXVII, 6. Видети коментар оца Георгија ФЛОРОВСКОГ, „The Authority of the 
Ancients Councils and the Tradition of the Fathers“, Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox 
View, Belmont, 1972, p. 85–89. 



 74 

имају „тумачити само у складу са учењем које им је пренето у светлости и у списима 
црквених Учитеља, и славу морају видети у томе што делају на такав начин пре него да 
извлаче закључке из властите главе, услед бојазни да се непажњом не удаље од онога 
што је исправно“64. Па и сами Оци су, још од првих векова носећи се са сектама које су 
се нашироко позивале на Свето Писмо, били суочени са истоветним проблемом, те су 
тој теми посветили обимна разматрања65. 

б) Сами Оци морају имати своје учење засновано на Светом Писму исправно 
схваћеном. „Свети Учитељи Цркве“, објашњава Св. Максим, не говоре из свог 
личног убеђења, него „бивајући поучени [Светим Писмом]66“, „у сагласности са 
јеванђелистима, апостолима и пророцима“67. 

в) Саборске одлуке дефинисали су Свети Оци у сагласности са Светим 
Писмом, са Оцима који су им претходили и ранијим саборима. Због тога Исповедање 
вере Четвртог васељенског сабора окупљеног у Халкидону (451), почиње овим 
речима: „Следујући Светим Оцима, сви једногласно исповедамо…“68, и исповедање 
вере Седмог васељенског сабора (Никеја ΙΙ, 787) исто тако: „Следујући учењу наших 
богонадахнутих Отаца и предању васељенске Цркве“69. Пети васељенски сабор (II 
сабор у Цариграду, 553) потврђује да је „исповедио све ставке које је примио Светим 
Писмом, из светоотачког учења и дефиниција о вери донетим на [претходна] четири 
света сабора“70. Светоотачки консензус омогућава да се провери исправност сабора. 
Обратно, сабори проверавају консензус Отаца, као што и исправно тумачење Светог 
Писма бива проверено светоотачким консензусом. 
 

Свето Предање као ланац преношења 
 
Свето Предање у Цркви представља својеврстан ланац где је „залог“ о којем 

говори Свети Апостол Павле ученику Тимотеју тражећи му да га сачува (1 Тим. 6, 
20) Христос својевремено предао Апостолима, који су га накнадно и сами пренели 
својим ученицима, епископима и Оцима, који настоје да га неизмењеног пренесу из 
нараштаја у нараштај. Тај ланац, такође, постоји и међу саборима: као што смо то 
управо видели. Пре него што један сабор исповеди своју дефиницију вере, он сведочи 
да се заснива на претходним саборима и да их потврђује. 

Свети Софроније Јерусалимски изражава ту чињеницу када пише: „Једно 
апостолско и древно предање очувано је у Цркви по васцелој земљи, на такав начин 
да они који заузимају црквене функције позивају се, у свему у чему мисле и верују, 
на оне који су пре њих припадали јерархији. Јер сва би њихова трка била узалудна 
уколико би вера у било чему била измењена“71. 

 
 

                                                 
64 Канон 19. 
65 Видети за ово питање изванредну студију оца Георгија ФЛОРОВСКОГ “The Function of 
Tradition in the Ancient Church”, Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View, Belmont, 
1972, p. 73–92, passim. 
66 Диспут са Пиром, PG 91, 320D, éd. Doucet p. 576–577. 
67 Диспут са Пиром, PG 91, 320С, éd. Doucet p. 576. 
68 Les conciles œcuméniques, 2, I, Les Décrets, Paris, 1994, p. 198-199. 
69 Les conciles œcuméniques, 2, I, Les Décrets, Paris, 1994, p. 302. 
70 Denzinger no 438. 
71 Синодално писмо, PG 87, 3149–3152. 
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Свети Софроније овде инсистира, као што је то већ раније чинио Св. Иринеј 
Лионски72, на вези између Предања и апостолског прејемства, али и на верности 
предању, то јест на чињеници да је вера пренета без икаквих измена. 

 
Предање је у супротности са иновацијама 

 
Свето Предање услед бриге да остане верно „залогу“ од Христа добијеном, а 

потом и од Светих Апостола, Отаца и сабора пренетом, карактеристично је по свом 
опирању иновацијама, то јест увођењу концепција и пракси који не одговарају 
добијеном наследству ни према суштини ни по духу (него по форми и слову). 

То одбијање уношења иновација једно је од карактеристика Светог Предања 
још од првих векова, када је, као што то примећује отац Георгије Флоровски, 
„постојаност хришћанске свести била знаком и одликом њене истинитости: без 
иновација“73. О томе сведочи и Тертулијан када пише: „Правило вере је апсолутно 
једно, непроменљиво, неподложно икаквој измени“74.  

Смисао иновације је готово увек код Светих Отаца поистовећен са 
хтереодоксијом (другачије речено са јереси) или хетеропраксијом. Према Св. 
Максиму, јеретици „умишљају“ нешто „страно светоотачком учењу“75 и „померају 
границе које су они поставили“76. „Они измишљају ауторитете чија снага не извире 
ни из Цркве, ни од Отаца […] већ од нечега страног, измишљеног људским 
умишљањима“77. Јерес увек происходи из „властитог става“, „личних концепција“78, 
умишљања79 онога који је проповеда. Она се заснива управо на том удаљавању од 
традиционалног светоотачког учења: „удаљавањем од побожне светоотачке 
проповеди“ упадамо у фантасмагорије80. „Сами надувени претенциозношћу“, 
јеретици „испитују тврдње као да су нешто“81. Јеретици имају обичај да „извлаче 
[оно што тврде] из властитих ставова приказујући их као да је реч о неком од Отаца и 
тако варају невине“82. Уместо да усагласе властите мисли и изразе са Отачким, они 
насупрот томе траже да „прилагоде својим ставовима оно што су Оци рекли“83. 
Властити став је индивидуални став који, иако касније може бити прихваћен и од 
других, ипак бива одвојен од „заједничке вере“ коју исповедају Свети Оци. На тај 
начин лично мишљење може бити прихваћено само уколико се успе показати да је 
оно сагласно светоотачком становишту84. 

                                                 
72 Против јереси IV, 26, 2: „Због тога имамо слушати презвитере који су у Цркви: они су 
наследници Апостола и са епископским прејемством примили су сигурну харизму истине“. 
73 Уп. Г. ФЛОРОВСКИ, “The Authority of the Ancients Councils and the Tradition of the Fathers”, 
Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View, Belmont, 1972, p. 98. 
74 О девичанском покрову Ι, 1. 
75 Писма 17, PG 91, 581D. 
76 Теолошки и полемички списи 7, PG 91, 88CD. 
77 Расправа у Бизији, CCSG 39, p. 109. 
78 Теолошки и полемички списи 9, PG 91, 125C. 
79 Уп. Писма 17, PG 91, 581D; Расправа у Бизији, CCSG 39, p. 109. 
80 Теолошки и полемички списи 9, PG 91, 121АВ. 
81 Писма 12, PG 91, 473C. 
82 Писма 12, PG 91, 496D. 
83 Теолошки и полемички списи 19, PG 91, 225В. 
84 Види Теолошки и полемички списи 9, PG 91, 128В. 
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Овде поново наилазимо на већ поменуту идеју консензуса, али и тога да је 
Црква једно Тело коме су сви удови сједињени и међусобно уједињени, изван и изнад 
граница простора и времена. Због тога је јерес увек посматрана као нешто што одваја 
од Цркве и уводи поделу. Обратно, Свето Предање као ланац који се протеже кроз 
генерације хришћана и обједињује их изван временских оквира у јединствену веру и 
заједничку праксу у оквиру Цркве, појављује се као један снажан чинилац јединства. 

То нас наводи да изближе погледамо везу између Предања и Цркве као Тела 
Христовог. 
 

Предање као начин сазнања и начин живота у Христу Духом Светим 
 
Када у Православној цркви говоримо о Светом Предању, разумемо да оно 

што је било предато јесте православна вера онаква какву ју је Христос објавио и 
предао Апостолима, који су је писмено забележили у Светом Писму, а потом предали 
Оцима Цркве, који су за поједина места дали појашњења на саборима, и да је све то 
време она непрекидно живљена у Цркви под дејством Духа Светога. 

Свето Предање не представља, према томе, преношење, из генерације у 
генерацију још од почетака хришћанства, искључиво идеја, речи и списа о Богу већ 
такође и првенствено начина познања Бога које је на нераскидив начин повезано са 
животом у Богу у Цркви, то јест засновано на Телу Христовом и надахнуто и 
оживљено Духом Светим. 

Свето Предање је, сходно томе, преношење вере, али такође и преношење 
искуства вере. Због те интимне везе Предања и искуства Св. Јован Златоусти говори: 
„Свето Предање постоји; не тражи ништа више од тога“, јер то искуство је као и 
свако друго искуство у својој бити непогрешиво. Реч је о преношењу тајни (или 
светих тајни), на које вероватно алудира Св. Василије Велики када пише о  
„мистичком“ предању утврђеном још од апостолских времена које је паралално 
јавном учењу85. То је преношење литургијског живота као што духовник преноси 
своје духовно искуство својој духовној деци. Уопштено говорећи, то је предавање 
Црквене благодати. На тај начин Митрополит Филарет Московски пише: 
„Заблагодаримо Богу, браћо, што нас је позвао да постанемо деца и удови истините 
Цркве у чијим оквирима обитава Свето Предање, не само оно доктринарно, канонско 
и обредно, већ и оно које нам се предаје невидљиво и реално благодатним даровима, 
који освећују и силазе са неба на земљу […], који непрекидно теку и изливају се на 

                                                 
85 Отац Георгије ФЛОРОВСКИ бележи: „Не би требало да нас збуњује тврдња Светог Василија 
према којој су Апостоли предали или оставили у наследство dogmata en misteriô. Било би више 
него погрешно превести тај израз са ‚у тајности‘. Једини ваљан превод би био ‚посредством 
Светих Тајни‘, то јест у форми свечаности и (литургијских) радњи или ‚обичаја‘. Уствари, то је 
оно што и сам Свети Василије говори: ‚Већина Светих Тајни нам је предата не бивајући 
записана‘. Израз ta mistika се овде очигледно односи на Свету Тајну Крштења и Евхаристије 
који су за Светог Василија ‚апостолског‘ порекла“, („The Function of Tradition in the Ancient 
Church“, Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View, Belmont, 1972, p. 86). Као пример 
онога што нам је тим путем остављено, отац Георгије ФЛОРОВСКИ указује на серију 
литургијских и обредних пракси којима не налазимо трагове у Светом Писму, као што су: 
употреба крсног знака у време обреда примања катихумена, окретање према Истоку у време 
молитве, обичај да се стоји усправно у току недељне службе, епиклеза у Евхаристији, 
благосиљање воде и уља, одрицање од Сатане и од свих дела његових, троструко погружење у 
време обреда Крштења (ibid. p. 87). 



 77 

јерархију и служитеље Светих Тајни […]; тако да су их Свети Апостоли, помазани 
Духом Светим, у своје време предали Светим Оцима, а ови својим наследницима из 
века у век, који су обучени у својству епископа вршили освећење […] Светих Тајни 
које су опет у своје време предавали изнова благодат епископима, како би сваки пут 
када се вером приближимо светињама, били доведени у натприродну везу са 
небеском благодаћу, првобитно дату Апостолима, изливањем Духа Светога“86. 

Та црквена благодат која је предата Светим Предањем заснива се на Телу 
Христовом са којим се Црква поистовећује, а које је образовано Духом Светим. Тако 
и епископ Атанасије Јевтић са доста жара каже указујући на посланице Светог 
Апостола Павла (Кол. 2, 6–7; 2 Кор. 4,5; Гал. 1, 26; 12, 9; Фил. 4, 9; 1 Тит. 2, 13; 2 Тит. 
3, 6; 1 Тим. 6, 20; 2 Тим. 1, 14) како „Свето Предање у Цркви није ништа друго до 
Сам Спаситељ Исус Христос“, и да „Свето Предање оставља у наследство и прима у 
Цркви, или као Црква, Господа Исуса Христа благодаћу Духа Светога, по вољи Бога 
Оца“87. 

Та уска повезаност Светог Предања са Телом Христовим и са Светом Тајном 
Причешћа јесте, на јасан начин, изражена у чину рукополагања свештеника када му 
епископ после Епиклезе, а пре Причешћа, предаје део божанског Агнеца на којем су 
уписана слова ХС говорећи му: „Прими залог овај и сачувај га целим до последњег 
даха живота свога“. 
 

Богочовечански карактер Предања 
 
На тај начин Свето Предање Цркве није само човечанског (као што је то 

случај са већином предања, традиција) него богочовечанског карактера. Владимир 
Лоски га је услед тога дефинисао, у својој чистоти и бити, као „Обитавање Духа 
Светога у Цркви, који сваком уду Тела Христовог додељује способност да чује, 
прими, упозна Истину у Светлости која Јој је својствена, а не сходно природној 
светлости својственој људском разуму“88. 

Из реченог следи да Свето Предање истовремено укључује садржину вере и 
њено разумевање, начин њеног иправног живљења и исповедања, то јест начин 
истинит, тачан, исправан, подобан намери и вољи Божијој. 

Из тога происходи и да смисао Светог Предања и онога што му је или није 
сагласно не произилази искључиво, за верника, из теоријског познавања Светог 
Писма, сабора или Отаца (што је свакако важно и неопходно), већ из знања датог 
благодаћу која са своје стране претпоставља литургијски живот и учешће у 
светотајинском животу Цркве, као и подвиг. Ова харизматска димензија Светог 
Предања наглашена је, на пример, код Св. Иринеја Лионског89. 

Без те харизматске димензије и повезаности са духовним животом, Свето 
Предање било би само једно лажно људско предање, као оно којем Христос 
објављује узалудност: „Но залуд ме поштују, учећи учењима прописаним од људи. 
Јер остависте заповијест Божију, а држите се предања људскога“ (Мк. 7,8). 

 
 

                                                 
86 Беседа о предањима. 
87 „Théologie et Tradition. La théologie en tant que gardienne et protectrice de la Tradition“, La 
Théologie dans l’Eglise et dans le monde, Chambésy, 1984. 
88 „La Tradition et les traditions“, A l’image et à la ressemblance de Dieu, Paris, 1967, p. 150. 
89 Види Против јереси ΙΙΙ, 24, 1. 
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Свето Предање као свест 
 
То знање се манифестује најпре као један облик догматске свести, која 

вернику даје непосредну интуицију онога што је истинито или лажно, аналогно 
моралној свести, која му непосредно даје интуицију онога што је добро или лоше. 
Тако управо Владимир Лоски и дефинише Свето Предање, као „способност 
процењивања и расуђивања између истинитог и лажног у Светлости Духа Светог“90 
и, дакле, као „критичку свест Цркве“91 коју су усвојили они који познају смисао. 

Та свест за верника није само извор расуђивања већ је уједно оно што му 
омогућава да ухвати континуитет и јединство које постоји између књига Светог Писма, 
али такође и светоотачких дела, написаних у различитим контекстима, од стране 
различитих људи, различитим стиловима. Дух којем је страно Свето Писмо наводи 
његове делове не сагледавајући га као целину – то је оно што су већ први Оци замерали 
јеретицима који су се обилато али недоследно и погрешно користили Библијом; или 
познаје Оце али искључиво на један књижевни или профани начин – кроз 
диференцијације и специфицикације, док дух надојен предањским искуством уочава 
скривене односе, унутрашњу грађу, чврсто јединство, целокупну оријентисаност 
различитих текстова и умешно их доводи у везу са јединственом речју Логоса и 
јединственим надахнућем Духа Светога. Он тако успева да докучи и његов прави смисао. 

Свето Предање не представља скуп текстова, правила или мртвих прописа 
који се преносе попут каквог предмета, већ превасходно свест коју Црква има, у 
сваком временском тренутку, о властитој Истини, о континуитету и јединству 
заснованом на једности Тела Христовог које је образује, „Исусу Христу који је исти 
јуче, данас и у вијекове“ (Јев. 13, 8). 

Ма колико се поштовање указује древности и обичајности, нису они ти који 
представљају апсолутни критеријум предања, него Истина, то јест Исус Христос 
онакав каквим Га Свети Дух објављује у Цркви. Што се тиче древности, с једне 
стране, Св. Кипријан има запањујућу изјаву: „Древност без истине само је стара 
погрешка“92. Док отац Георгије Флоровски оштроумно примећује да „древност као 
таква није истина, иако је хришћанска истина неоспорно древна истина“93. Што се 
тиче исувише олако поистовећених обичаја са Светим Предањем, Тертулијан је 
својевремено приметио: „Наш Господ је за себе рекао да је Он Истина, а не обичај“94, 
примедба коју је дословно преузео Св. Августин: „У Јеванђељу, Господ је рекао: 'Ја 
сам Истина'. Он није рекао: 'Ја сам обичај'“95.  

Ако желимо да останемо верни духу Светог Предања, морамо да имамо у 
виду да није обичај тај који суди о истинитости, него Истина која суди обичају. 
 

Способност прилагођавања Светом Предању 
 
Иста свест која омогућава препознавање једне Истине кроз многобројне и 

различите исказе, омогућава јој истовремено да породи нове изразе који би остали 
верни Истини. 

                                                 
90 Loc. cit., p. 153 и 152. 
91 Loc. cit., p. 154. 
92 Писма 74, 9. 
93 Уп. Г. ФЛОРОВСКИ, “The Authority of the Ancients Councils and the Tradition of the Fathers”, 
Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View, Belmont, 1972, p. 99. 
94 О девичанском велу I, 1. 
95 О крштењу III, 6, 9. 
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Свето Предање се противи, као што смо то већ рекли, иновацијама уколико 
те иновације противрече Истини примљеној у Цркви или уколико је изобличавају. 
Али се не противи новим изразима једне и исте Истине; напротив, оно и доприноси 
њиховом формулисању утолико уколико је гарант истоветности тих новијих израза 
са суштином Истине, и то без обзира, понекад, на њихову различитост у односну на 
раније формулације или на њихов новији карактер, као што је то на пример био 
случај када је Црква први пут почела да употребљава речи као што су „суштина“, 
„природа“, „ипостас“ како би изразила тајну божанске једносушности и личносне 
различитости Оца и Сина и Светога Духа, па потом тајну Богочовека, Оваплоћеног 
Логоса. 

Благодарећи сигурности коју јој пружа добро познавање Светог Предања, 
Црква може не само да шири Благу Вест на различитим језицима различитих народа 
него да пронађе и неопходне речи како би се прилагодила говору, менталитету и 
рецептивним капацитетима људи различитих култура и различитих епоха, чувајући 
истовремено неповређеним „залог“ примљен од Христа преко Апостола и Светих 
Отаца; тим путем она успева да, другачије речено, прилагоди своју поруку не 
мењајући при томе њен садржај.  

Док традиционализам зазире не само од сваког вида иновационизма (што је 
легитимно) већ и од сваког новитета и тежи да очува и саме форме, прави однос 
према Светом Предању пружа слободу, која је својствена Духу Светоме и деци 
Божијој (2 Кор. 2, 17; Рим. 8, 21) у односу на форме, негујући само оно што оне 
изражавају. Док се традиционализам везује за слово, право разумевање Предања се 
везује за дух.  

Није само проповед та која је навела Свете Оце да покажу одређену 
инвентивност и одважност у изражавању Истине него нарочито и превасходно борба 
против различитих јереси које су настајале током векова. Већина израза класичног 
теолошког речника прогресивно су се јавили у светоотачким делима док их као такве 
Свето Писмо није познавало. Многи од тих израза (као што су „суштина“, 
„субстанција“ или „природа“, или пак „ипостас“ или „личност“, или „сила“ или 
„енергија“ итд.) били су позајмљени из философског речника оног доба, али чији су 
смисао Оци христијанизовали како би их учинили добром теолошког речника Цркве, 
показујући како смисао који су им они придавали ни у чему није био противан нити 
стран смислу примљене истине, него су је, напротив, потврђивали доприносећи 
њеном још јаснијем излагању за разлику од јеретичких учења, која су, са своје 
стране, представљала права искривљења истине и као таква била у супротности са 
њом. 

Православна црква не познаје догматски развој који је од ΙΧ века присутан у 
латинској Цркви, а чему је у XIX веку теолошко оправдање дао кардинал Њуман 
(претпоставља се да је још Св. Августин томе дао основу96) Управо то је 
представљало извор онога што Православна црква сматра иновацијама (Filioque, 
учење о чистилишту, безгрешном зачећу, папској непогрешивости итд). Она 
насупрот томе признаје могућност објашњења или другачијег формулисања вере 
према различитим потребама које се јављају у различито време. То објашњење или 
ново формулисање не придодаје ништа ономе што је од почетка примљено и што би 
изменило његов смисао, него настоји да га појасни тамо где постоји неразумевање, 
лоше тумачење или искривљење, или пак како би одговорило на новонастала питања 

                                                 
96 У De fide et symbolo неправљењем разлике између Откривења и концептуалног примања 
Откривења. 
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којима древни изрази нису били довољни. Нове формуле које су се појавиле за 
изражавање вере, као што смо то управо видели, са радикално новим речником, ни у 
чему нису одбацивале раније формулације нити их чиниле превазиђенима. Оне 
представљају својеврсне алтернативе (које позитивно сведоче о неисцрпном 
карактеру израза којима се сриче Истина), док исправан однос према Светом 
Предању омогућава уочавање дубоког јединства са претходним изразима и пружа 
могућност за уверавање у идентичност истине. 
 

Аскетски услови верности Предању 
 
Да би би били сагласни са Светим Предањем, теолошка мисао и црквени 

живот морају бити сагласни истовремено и са Светим Писмом и са саборским 
одлукама (њиховим исповедањима вере и њиховим канонима) као и са Светим 
Оцима. Они који раскидају са Светим Предањем и који се удаљавају јесу они који 
желе да наметну властиту теолошку мисао и њима ускладе личне праксе и 
понашање97. Као што су на то често указивали Оци Цркве, јереси мање настају услед 
некакве интелектуалне грешке неголи из жеље за аутономијом и одвајањем које је 
интимно повезано са гордошћу и страственом жељом да се покажемо важним, што су 
Свети Оци називали kenodoxia или лажна слава98, или још чешће самољубљем 
(philautia).  

Настојање да се ништа не каже по личном нахођењу, него да се у свему 
усагласе светописамском и светоотачком учењу, изражена је код великог броја 
Отаца, као на пример код Св. Атанасија99, Св. Максима Исповедника100, Св. Јована 
Дамаскина, Св. Симеона Солунског101 или Св. Марка Ефеског. 

Ово подразумева дух смирења, послушности и самопрезрења из љубави 
према Богу и Цркви, којем су противне све страсти које се окончавају у 
индивидуалистичкој мисли и понашању. Свето Предање је, према томе, интимно 
повезано са осетљивошћу за црквену заједницу, где једна личност у Цркви живи и 
мисли, дела и опходи се у сагласности са свим осталим удовима Тела Христовог, 
бивајући у заједници са Самим Христом и Духом Светим. Због тог разлога је Свето 
Предање уско повезано са подвижничким животом, које, борећи се са страстима и 
паралалено узрастајући у врлинама, одсеца самољубље, гордост, таштину, 
агресивност, и развија смирење, прави смисао послушности и љубави према Богу и 
ближњему. 

 
 

                                                 
97 Св. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК, Теолошки и полемички списи 9, PG 91, 125C. 
98 Уп. на пример Св. ИРИНЕЈА ЛИОНСКОГ, Против јереси IV, 26, 2: „А што се свих осталих 
тиче, који се одвајају од изворног прејемства, потребно их је посматрати као јеретике 
извитопереног духа, или шизматике пуне гордости и самозадовољства, или још као хипкрите 
који дејствују само вођени сјајем и лажном славом“. 
99 Писмо Аделфију I, 33: „У сагласности са апостолском вером коју су нам Свети Оци предали 
путем Светог Предања, ја сам пренео то Предање, не измишљајући ништа што би му било 
страно“. 
100 Писма 15, PG 91, 576A: „Мислим, верујем и објављујем учење Отаца онако како сам га и 
сам примио“.  
101 У наслову његовог списа Против јереси налази се следећа примедба: „Ништа није унео у 
ову књигу што би му било својствено, него је све сакупио у Светом Писму и код Отаца“. 
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Закључак 
 
У закључку бисмо могли констатовати да је православно поимање Светог 

Предања веома удаљено од крајности везаних за различите опозиције присутне у 
социолошком миљеу, а са којима је оно не тако ретко довођено у везу: интегризам и 
прогресивизам, традиционализам и модернизам, конзерватизам и реформизам, 
фундаметализам и либерализам итд. 

Оно је чврсто везан за интегралну веру и православну праксу, али 
истовремено признаје и својеврстан прогрес у изразима и формулацијама уколико се 
тиме не мења суштина Предања. Православно поимање Светог Предања не би 
требало мешати са локалним предањима; оно увек даје приоритет духу пре него 
слову; није опчињено оним што је модерно и није спремно да га замени оним што је 
старо, него се увек брине како да своје Добро учини приступачним менталитету и 
језику сваке нове епохе и сваког новог контекста, и да се суочи са изазовима 
модерности; оно се брине за очување драгоценог наследства које је у залог добило од 
Христа, преко Апостола и Отаца, али се показује отвореним и спремним да измени 
све оно што не би представљало адекватан израз или исправан начин живота; 
привржено је темељима вере и хришћанског живота, али их познаје и проживљава у 
Цркви слободом деце Божије коју даје Дух Свети. 

Далеко од тога да буде синоним за једну затвореност у објављену прошлост, 
Свето Предање је истовремено отворено за прошлост, садашњост и будућност, које 
обухвата, јер је оно засновано на Исусу Христу, који обједињује целокупно 
човечанство у свим вековима, и који остаје Исти. Далеко од тога да је синоним за 
смрт, Свето Предање је, у живом Телу Христовом, Духом Светим извор живота који 
се увек изнова обнавља. Свети Иринеј Лионски у том смислу и бележи: „Проповед 
Цркве представља по сваком питању необориву постојност, која је увек у себи 
идентична и која ужива, као што смо то показали, седочанство пророка, апостола и 
свих њихових ученика, сведочанство које обједињује 'почетак, средину и крај', 
укратко целину Божије икономије и Његове непогрешиве делатности у правцу 
спасења човека на чему је и заснована наша вера. Услед тога, та вера, коју смо 
примили од Цркве, њу пажљиво чувајмо, јер непрестано, под дејством Духа Божијег, 
попут каквог изузетно вредног залога чуваног у изванредном сасуду, она се 
подмлађује подмлађујући и сами сасуд који је садржи“102. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Уп. Против јереси III, 24, 1. 
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Jean-Claude Larchet 
 

LE SENS ORTHODOXE DE LA TRADITION 
 
L’auteur de ce texte part de la constatation que la référence à la Tradition est très 

importante dans l’Eglise orthodoxe. Cette référence loin d’être un simple traditionalisme, 
auquel la mentalité actuelle tend souvent à l’associer, ou un pur attachement des différentes 
Eglises locales à leurs traditions propres, doit être comprise en lien avec l’intégrité de la foi 
et des pratiques orthodoxes. Etant donné qu’elle se fonde sur le Christ qui englobe la 
totalité de l’humanité dans la totalité des siècles, et qui reste le même „hier, aujourd’hui et à 
jamais “ (He 13, 8), la Tradition de même peut être ouverte à la fois sur le passé, le présent 
et l’avenir et ainsi aux nouvelles expressions et différentes manifestations en n’alternant pas 
la vérité de sa foi.  
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AСКЕТСКО-АГИОЛОШКИ КАРАКТЕР 
ПРАВОСЛАВНЕ АНТРОПОЛОГИЈЕ 

 
Апстракт:  Православна аскеза и православно схватање подвига човековог 

у историји немају за основу одрицање реалности, презирање тела и материје. 
Метаисторијски есхатон као последња реалност не представља одрицање 
историјске реалности, него њено најдубље потврђивање. Кроз Христово присуство 
последња реалност/есхатон постаје срж видљиве реалности, њена пуноћа. Божије 
реално примање света и литургијска потврда тога не мире се само са једним: са 
огреховљеним светом, злом, похотом и страстима, тј. са болесним стањем света и 
са злоупотребом богомдане лепоте створеног бића и његових богомданих сила. Цели 
смисао Христовог крста и смрти, и нашег умирања са Христом и саразапињањем са 
Њим састоји се, у суштини, у радикалној борби са страстима. 

Литургијски позив вернима – „Светиње светима“ – претпоставља и зове ка 
радикалном одрицању и ослобађању од страсти кроз подвиг. Тај призив се не односи 
само на Литургију – кроз коју он постаје норма живота у његовој пуноћи. 
Уништење греха, који, будући рођен од похоти, рађа смрт, и који „лежи у свету“, не 
може доћи одједном и механички, већ претпоставља животни подвиг и борбу од 
стране човека. А та борба је једино могућа у Светој Евхаристији и кроз Свету 
Евхаристију, где се и човек и свет освећују и обожују.   

Кључне речи: Бог, човек, свет, аскеза, православна антропологија, икономи-
ја, образ, подобије, грех, покајање, преумљење, синергија, страсти, врлине, агиологи-
ја, светост, спасење, обожење 
 

Увод 
 
Аскетизам у православљу има много дубље корене него што је чисто 

моралистичко, голо схватање аскезе. Православна аскетика не исцрпљује у себи само 
сву етику, као науку о човековом моралу, односно моралном животу, већ је уско 
повезана са целокупном хришћанском антропологијом, а антропологија је у 
Православљу повезана са самим основама целокупне хришћанске теологије. Заиста, 
хришћанска антропологија је у православној традицији повезана са срцем наше 
хришћанске вере, са Христологијом и Тријадологијом. Другим речима, у Право-
слављу је учење о човеку повезано са библијским откривењем Тројичног Бога и 
Тројичне Икономије стварања, спасења и обожења човека и света, оваплоћењем и 
очовечењем Христа Богочовека. 

Желели бисмо да овим уводним речима кажемо и подвучемо чињеницу коју 
су Свети Оци већ исказали: православна аскетика или подвижничко благодатни 
живот у Духу Светом, тесно је повезана са православним догматима Цркве, другим 
речима са богоданим, богооткривеним истинама, које чине догматске претпоставке 
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истинског хришћанског живота у Христу, благодаћу Духа Светог. Без ових право-
славних теолошких претпоставки нема православног живота и усавршења и обожења 
човека. Библијски израз ове истине налази се у овим речима Јеванђеља по св. Јовану: 
(Онај који чини = дела истину) само ће он бити њоме ослобођен, живеће помоћу ње и 
у њој (Јн. 3,21:8,32). То значи да ће само онај који живи и поступа (= подвизава се) у 
истини бити ослобођен и спасен, јер само Истина ослобађа и спасава, вечна Истина 
вечног Живота. 

Према томе, у овом раду ћемо разматрати фундаментална питања право-
славне аскетике и агиологије. 
 

1. Аскетски карактер православне антропологије 
 
Православна теологија увек разматра потпуну човекову тајну, његово 

стварање, његово биће, живот, спасење и обожење, као и уопште сву тајну стварања 
света у перспективи Тројичне Икономије.1 А под Тројичном Икономијом подразуме-
вамо, дело љубави и благонаклоне воље Бога Оца, личног деловања и оваплоћења 
Сина, благодати и заједнице Бога и Духа Светог (II Кор. 13:13; Еф.1,3–14). Дакле, 
Тројични печат почива на сваком стваралачком и спаситељском делу Бога, Који се 
свету открио и јавио у пуноћи у Христу. 

На основу Божанског откровења и извршавања ове Тројичне Икономије у 
историји, видимо да посебна улога, чак се може рећи централна улога, припада 
Другој Личности Свете Тројице, Јединородном Сину Божијем, на Којег је Бог Отац 
пренео Своју љубав и вољу о свету и човеку.2 Никада не треба заборавити да 
Божанска Икономија о свету и човеку увек има Тријадолошки карактер, али се она у 
исто време открива и остварује у свету као ,,тајна Христова“. Дакле, Икономија 
(Домострај спасења) открива се за нас као „Тајна Христова“ и само у тој Христовој 
тајни је замишљен и објашњен човек у Православљу. 

Већ на самом почетку Библије речено је да је човек створен по образу и 
подобију Божијем. Ако са Светим црквеним Оцима посматрамо библијску причу о 
стварању човека по образу Божијем у тој Тријадолошкој перспективи, видећемо да се 
човек појављује створен по лику-образу Божијем пре свега као жива личност, тј. као 
људска природа која постоји само на лични, ипостасни начин, тј. само у људским 
личностима, у живим и личним људским бићима.3 На основу овога јасно је да се лик- 
-образ Божији односи на целога човека, као једину личност која у себи сажима сву 
природу, јер је цео човек предодређен на живот, да би могао у потпуности да 
подражава и испољава Бога, и да буде у заједници божанског живота Тројичнога 
Бога. Међутим, човек не би могао да подражава и одражава Бога кад не би имао 
могућност изједначавања са Богом, тј. када не би био створен и по подобију Божијем, 
или другим речима, да није још од стварања био предодређен потпуном саобража-
вању са Богом, сарадњом (συνεργεία) своје слободне воље са божанском благодаћу.4 
Може се закључити да је човек створен са задатком и могућношћу да постане сличан 
и саобразан Богу, да постане бог, и само у том динамичком извршавању човековог 
бића састоји се пуноћа Божијег образа и подобија у човеку. 

 

                                                 
1 Јевтић А. Аскетика. Београд–Србиње–Ваљево, 2002. стр. 11. 
2 Исто, стр. 13. 
3 Исто, стр. 20. 
4 Исто, стр. 22. 
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Проповед Јеванђеља Новог Завета, Благовест спасења и новог живота у Богу 
започиње проповедањем покајања и вере у Христа. Тако је проповед св. Јована 
Претече у пустињи започета проповедањем покајања: „Покајте се, јер је Царство 
Небеско близу“ (Мт. 3:2). Исто тако је и сам Христос, после Свог Крштења, започео 
Своју проповед, проповедањем вере и покајања: „Покајте се и верујте у Јеванђеље“ 
(Мк. 1:15). Апостоли, које је Он послао да проповедају, такође су започели своју 
мисију проповедањем покајања и опраштања грехова (Мк. 6:12; Лк. 24:47). То такође 
настављају да проповедају сви Христови Светитељи у св. Цркви, од Апостола до 
наших дана. Управо зато су у Православљу све молитве и све божанске службе, чак и 
св. Литургија, као и уопште цео живот, духовни, црквени и литургијски, тако дубоко 
прожети осећањем вере и покајања, јер само кроз њих долази препорођење. 

Из свега овог произилази да је покајање и веру поставио сам Господ и 
Његови апостоли, као почетак и основу нашег препорода у нови живот, и као основу 
и продужавање тог новог живота.5 Јер грех који је смрт и отуђење од Бога, јединог 
извора живота, побеђује се покајањем од мртвих дела, а вера у живог Бога враћају 
нас у живот по Богу, са Богом и у Богу. У разговорима са фарисејима Господ се 
трудио да им покаже ову истину: сваком човеку је потребно спасење и ослобођење од 
греха, јер је сваки човек у ропству греха,роб греха. Но, веома важно је имати у виду 
следећу чињеницу, да покајање није само један тренутак у животу хришћанина, оно 
треба да је стално дело и непрестани подвиг хришћанина до смрти. 

Овде морамо објаснити двоструки смисао покајања. Вера и покајање 
претходе св. Тајни Крштења и оне су за човека неопходан услов крштења и 
опраштања грехова.6 Међутим, не треба мислити да вера и покајање нису исто 
толико потребни и после св. Крштења. 

Ево на који начин. Истина је да благодат Господа у св. Тајни Крштења 
очишћује све човекове грехе и чини га чистим као сунце и светим истинитом 
светошћу  Пресветог Господа. Крштењем водом и Светим Духом човек је ослобођен 
греха, он прима „савршен духовни препород и преображење кроз благодат“.7 Дакле, 
он постаје син Божији и наследник Царства, учествујући у новом животу у Христу, 
тако да никакав грех нема више моћи над њим. Но, важно је истаћи да се у 
православном поимању и искуству крштење посматра на подвижнички, тј. 
синергички, динамички, на жив и активан, а не пасиван начин.8 Наравно, од стране 
Бога, благодат крштења очишћује човека и ојачава у њему све духовне снаге, али Бог 
и Његова Благодат у крштењу не присиљавају нашу снагу воље и нашу слободну 
вољу. Зато је човеку потребно да после крштења, слободно, добровољно и активно ту 
благодат прихвати, да је чува и умножава у свом животу и подвизима. 

Свети Оци кажу да покајање није ни у ком случају нека врста замене,или 
понављања св. Тајне Крштења и његове спаситељне благодати. Заиста, само покајање 
без крштења не спасава и не може спасити човека. Међутим, истинско покајање се 
врши деловањем благодати Светог Духа, али је чињеница да је благодатна Божја 
помоћ неопходна за покајање и то се види у Спаситељевим речима: „Без мене не 
можете чинити ништа“ (Јн. 15:5). Али ако је истинско покајање могуће само када 
благодат посети човека и обасја његову унутрашњу таму, са друге стране, потребно 
је да и човек има веру и жељу да промени свој стари разум и живот, што најбоље 
дочарава  грчка реч  μετάνοια, која дословно значи „преумљење“. 

                                                 
5 Исто, стр. 69. 
6 Исто, стр. 70. 
7 Исто, стр. 71. 
8 Исто, стр. 81. 
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Треба се, дакле, покајати са вером у Бога Живог. Вера човеку даје наду у 
могућност опроштаја, његовог очишћења и његовог оправдања у Христу, и ако је 
покајање истинско, човек већ осећа наду спасења и доживљава је, зато у њему нема 
места обесхрабрењу и очајању. Вером у Бога Живог сузе покајања убијају очајање и 
безнађе и поново сједињују човека са Христовим Крстом и Васкрсењем, у којем се 
налази спасење целог света, јер се у Крсту и Васкрсењу излио и испољио сав бездан 
милосрђа и љубави Божје према свету – како  закључује проф. Јевтић.9 
 

2. Страсти и врлине 
 
Не може се писати о аскетској антропологији, а не дотаћи се теме која говори 

о страстима и врлинама. 
Огреховљено стање и потчињеност гресима и страстима, пороцима, Апостол 

Павле и св. Оци Подвижници називају на различите начине међутим, сви ти називи 
означавају једно те исто стање, стање старог човека, једну те исту реалност, тј. 
општим именом страсти.10 У седмој глави Посланице Римљанима, Апостол Павле 
говори о потчињености човекове воље и свих његових удова неком ,,другом закону; 
закону греха, који се налази у човеку и који се супротставља закону и вољи Божијој 
(Рим. 7,14–23). Апостол Павле карактерише тог човека као σαρκικόζ, тј. као 
„телесни“ (тј. преовладавање тела). У осмој глави исте Посланице, Апостол назива 
такво грешно стање „понашање по телу; живот по телу“.11 Апостол још назива таквог 
човека „старим човеком“. 

У овим изразима, у којима су подвижнички језик и проблематика врло 
присутни и јасни, Апостол Павле не говори овде о физичком телу или човековом 
телу, већ управо о страстима, тј. о стању душе и тела у које је човек доведен грехом и 
различитим страстима. Човек је као заогрнут и одевен у те страсти и то тако стварно 
да се ради о неком „другом месу“ у њему, о неком „другом телу“, или чак о некој 
„другој души“, неком „другом разуму“,„другом срцу“.12 

Учење православне аскетике о страстима повезано је са главним 
православним учењем о стварању човека по образу Божијем и, исто тако, са 
православним поимањем греха и зла уопште. У православном учењу о стварању 
човека по образу Божијем и исто тако схватањем човека као створеног по образу 
божанских енергија и својстава, и да је он био стављен у динамички процес ка 
Божијем подобију и учешћу у Његовој божанској пуноћи, тј. у процес обожења. За тај 
динамички процес биле су човеку, односно његовој природи дате све снаге или 
енергије, властите делатности, потребна својства и могућности, оно што Свети Оци 
називају конкретно врлинама (άρεταί). Зато, у почетку у човековој природи није 
било страсти. Дакле, врлине су природно стање људске природе, док су страсти 
управо стање против природе и противприродно деловање природних снага у човеку. 
Сетимо се речи св. Атанасија Великог: „У почетку није било зла (страсти), јер су 
људи доцније почели да проналазе зло, злоупотребљавајући моћи и енергије које је 
Бог дао човеку у почетку“.13  

 

                                                 
9 Исто, стр. 81. 
10 Исто, стр. 83. 
11 Исто, стр. 84. 
12 Исто, стр. 85.  
13 Св. Атанасије Александријски. Против незнабожаца 2–5, PG 26, 11–526. 
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Заиста, страсти нису ништа друго до злоупотреба, значи искривљавање и 
извитоперење оних снага које је Бог дао души и покретима тела.14 То значи да су 
страсти нека врста сурогата човекове богомдане природне тежње ка својој пуноћи у 
Богу, јер никад не воде циљу и пуноћи. Напротив, покајањем се страсти откривају 
као сазнање и осећање губитка, понора, обмане, грехопода, лажне и деструктивне 
тежње према лажном „обожењ“, лажном зато што не бива са Богом и у Богу. 

Св. Апостол Јован Богослов, а после њега сви Свети Оци, сврстава страсти у 
три категорије: 

а) Прва велика страст је похота тела или телољубље. То је, по св. Оцима, 
жеља за уживањима тела, сладострашће.15 То је човекова похлепна тежња, то јест 
страст за задовољавањем телесних жеља, у храни и телесним (сексуалним) уживањи-
ма. Зато страст сладострашћа садржи две главне страсти: сластољубље (угађање 
стомаку) и разврат.16 То су страсти које су директно повезане са телом и које су због 
тога грубље и очигледније; зато их св. Оци називају телесним страстима, страстима 
тела. Насупрот овој страсти је врлина целомудрености, са својим двема врлинама: 
уздржљивошћу и чистотом. 

б) Друга велика страст је жеља или похота очију, тј. жеља са поседовањем                      
(похлепност).17 Ова страст није телесна, него је више психичка. Она је садржана у 
човековој жељи да поседује ствари и имања (новац) за себе, да увек има више, не 
само за задовољство тела већ и за задовољење душе, која ужива у гледању својих 
имања и добара и која увек жели да их има више.18 Ова страст садржи у себи страсти 
гнева и туге, а такође и малодушности. Насупрот овој групи страсти, постоји врлина 
љубави и милосрдности, која је пропраћена врлинама милостиње и благости 
(трпљења). 

в) Трећа велика страст је гордост и славољубље.19 Ово су најтананије и 
најлукавије страсти, и зато се тичу човекове душе и ума. Славољубље је страствена 
жеља за људском и земаљском славом и она у свом врхунцу производи гордост. 
Насупрот овој трећој групи страсти, стоји велика врлина смирења, смерности или 
смиреноумља, која чини човека саобразна Христу. 

Најзад напомињемо да све три категорије страсти произилазе и чине 
саставни део једне опште страсти, која им је мајка и корен, али и сестра и ћерка, јер 
их рађа и од њих се рађа. То је егоизам (љубав према самом себи), самољубље 
(φιλαυτία). Насупрот пак овој општој страсти постоји општа врлина, врлина бого-
љубља (φιλοθεία) и човекољубља. 

Треба имати у виду да су страсти уско повезане међу собом и ова несумњива 
чињеница уске везе међу свим страстима и органске везе свих врлина, потврђена и 
доказана је у подвижничком благодатном искуству Православља. Она показује да се 
читаво подвижништво и духовни живот у Православљу схвата и живи органски, као 
органско биће. Ово органско схватање подвижништва, као и борбе са страстима за 
стицање врлина, означава постепено ослобађање од страсти и прочишћавање од 
страсти, истовремено са постепеним усвајањем врлина, тј. наш постепени и органски 
раст у врлинама. Тако се ова два момента, тј. ослобађање од страсти и преузрастање у 

                                                 
14 Св. Максим Исповедник. О љубави I 92; II 15–17, 33; III 3–5, 35; PG 90, 959–1080. 
15 Јевтић А. Аскетика. Београд–Србиње–Ваљево, 2002. стр. 96.  
16 Исто, стр. 96. 
17 Исто, стр. 96. 
18 Исто, стр. 96. 
19 Исто, стр. 97. 
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човеку врлина, који се у исто време поклапају, морају непрекидно и постепено разви-
јати, са сталним и пажљивим искорењивањем страсти и трудољубивим порастом 
врлина. 

Заиста, човеков духовни живот расте органски, као зрно које ниче, расте и 
развија се, и затим даје свој плод.20 Човек пролази дуг пут, од живота старог човека у 
греху и страсти до новог живота, живота благодати и врлине у Христу.21 То је пут, тј. 
животни избор између смрти и живота, а тај пут је пут аскезе. 

 
3. О аскези 

  
Аскеза је напор да се одрекнемо егоцентричне тежње да све и сва око себе 

посматрамо као неутралне предмете, потчињене нашим потребама и жељама.22 

Разним лишавањима и потчињавањем себе општим правилима аскезе савладавамо 
своје егоцентричне захтеве: стожер свога живота преносимо са свога „ја“ на свој 
однос према свету који нас окружује.23 Јер однос започиње тек онда када се делатно 
одрекнемо тежње да све потчињавамо себи. Тада почињемо да поштујемо све што 
нас окружује – да откривамо да све то нису само безлични предмети, односно 
субјекти употребе, него ствари, тј. резултати остваривања, остварена дела једне 
стваралачке Личности. Откривамо лични карактер датости света, јединственост 
логоса сваке појединачне ствари, могућност односа и повод за обраћање Богу са 
љубављу.24 Наш однос према свету постаје тада посредни однос према Богу, Творцу 
тога света, а делатна употреба света постаје непрекидно изучавање истине о свету, 
односно све дубље знање, које остаје недоступно „позитивној“ науци. Овај свет није 
само дар, успомена човеку од Бога него динамички делатна полифонија логоса која 
божанску љубав отеловљује у ипостас творевине, а истовремено човекову слободу 
призива да  усагласи тварну полифонију у прихватање и усвајање божанске љубави –
закључује проф. Јанарас.25 

Човек треба са Богом и у Богу примати, схватати и користити створени свет, 
каже нам св. Максим, и само тада он може сачувати Богом дати ред и поредак у себи 
и око себе, као и хармонију своје синтетичке природе, тј. хармонију и склад и 
јединство душе и тела, онаквих какве нам је Бог дао и сјединио их у човековој 
природи, психофизичком људском бићу.26 Зато пост и умереност у телесној исхрани, 
праћена психичком и духовном умереношћу, нипошто не постоје да бисмо себе 
мучили и „задовољили“ неког другог, она је, напротив, поновно успостављање Богом 
датог реда у човековој пророди, покоравање том реду, који је био дат Адаму да би га 
држао и водио, и да би у себи тако водио своје тело и целу творевину ка обожењу, ка 
потпуној заједници са Богом, управљајући богољубиво и спасоносно својом душом и 
својим телом. 

Наравно, умереност није против физичке потребе за неопходном храном, али 
неумереност и уживање грла и стомака у храни, и уопште свако сладострасно 
уживање и свака страсна љубав тела, премешта средиште човеково од Бога на ствари, 

                                                 
20 Исто, стр. 100. 
21 Исто, стр. 101.  
22 Јанарас Х. Азбучник вере. Нови Сад. 2000. стр. 78. 
23 Исто, стр. 78. 
24 Исто, стр. 79. 
25 Исто, стр. 80. 
26 Св. Максим Исповедник. Посланице. PG 91, 363–650. 
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и од душе на жеље тела, и то је управо основа сваке страсти. Наравно, треба имати у 
виду да и душа може бити острашћена, тако да се страсти тичу целокупног, 
интегралног човека. Управо овде треба се подсетити речи св. Отаца Подвижника који 
су говорили: „Нисмо научили (од Светих Отаца) да будемо телоубице, него 
страстоубице, тј. нисмо убице тела, већ убице страсти“.27 

 
4. Агиолошки карактер православне аскетике 

 
Светост представља једну заборављену визију.28 Заборављену, јер је некада 

постојала. Она је надахнула нашу културу (цивилизацију, тј. цео друштвени живот).29 
Јер су наши људи некада живели са Светитељима и од њих црпли меру своје културе, 
односно цивилизације. Наша вера без Светитеља престаје да буде вера, тј. ако 
заборавимо на светост, од Цркве на остаје ништа. Међутим, светост није само 
заборављена у наше дане. Она је, када се поведе разговор о њој, и погрешно 
схваћена. Шта значи светост, ако је погледамо као осликавање Царства Божијег, као 
доживљај и предокус последњих ствари, есхатона?30 

Уколико неко упита случајне пролазнике на улици: шта сачињава по 
њиховом мишљењу светост, одговор који ће, по правилу, добити гласи отприлике 
овако: Свет је онај човек који не чини грехе, који испуњава закон Божији, који је 
моралан у сваком погледу; једном речју, онај који не греши.31 Некада се појму 
светости додаје и елемент мистицизма, сходно чему светитељ је онај који има 
унутарње доживљаје комуникације са Богом, запада у екстазу и види ствари које не 
виде други људи. Дакле, живи у неким натприродним стањима и чини натприродна 
дела. Може се доћи до закључка да је појам светости у мишљењу људи, изгледа, 
повезан са моралистичким и психолошким критеријумима. Но, исто важи и у 
супротном смеру. Када год приметимо неку мањкавост у карактеру или понашању 
нечијем, на пример много једе, много спава, љути се итд., одмах га бришемо са листе 
светих. Такође, ако не испољи натприродне способности на било који начин, одбојна 
нам је и сама помисао, да би такав човек могао бити свет. 

Треба се осврнути на употребу термина „Свет“ и „светитељи“ од стране 
Апостола Павла у његовим Посланицама.32 Када се обраћа хришћанима Коринта, 
Солуна, Галије итд., Апостол Павле их назива Светима, да би у наставку ових 
Посланица изобличио хиљаде моралних пропуста њихових, за које их и најчешће 
осуђује. Дакле, ако је светост повезана са натприродним даровима, тада би се она 
могла потражити и наћи и изван Цркве – закључује проф. Зизиулас.33 

Не треба Светитеље схватати као мађионичаре и факире. Њихова се светост 
не да процењивати на основу таквих „дарова“. Свакако, постоје Свети у нашој Цркви 
који су чинили и чине чуда, но постоје и они којима се не приписују чуда, као што су 
постојали чудотворци који никада нису признати и проглашени светима. Са тим у 
вези веома је занимљиво оно што пише Апостол Павле у својој 1. Посланици 

                                                 
27 Геротикон или Апофтигмата Отаца, Ава Намво, стр. 183. 
28 Зизиулас Ј. Обожење светих као икона Царства Божијег. Православна презентација 
„Верујем“, стр. 2. 
29 Исто, стр. 2.  
30 Исто, стр. 2. 
31 Исто, стр. 3. 
32 Исто, стр. 6.  
33 Исто, стр. 6. 
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Коринћанима, који су се, као и многи у данашње време одушевљавали натприродним 
стварима. Он пише: „Ако имам веру да и горе премештам, а љубав немам, ништа 
сам“ (1. Кор. 13;2). Господ нам је рекао да је могуће и гору преместити ако имамо 
вере колико зрно горушично. Но, то није показатељ светости ако не постоји 
предуслов љубави. А љубав је нешто што може да има било који човек и без 
чудотворних способности. Дакле, треба имати на уму да се чудотворство и светост не 
поистовећују нити неопходно иду заједно. 

Такође, данас се много говори о повезаности светости са необичним и 
психолошким искуствима. Тако да данас многи људи прибегавају источњачким 
религијама, где срећу дематеријализоване гуруе, људе изузетне самодисциплине, 
аскезе и молитве. Но треба нагласити да наша Црква такве људе не сматра светима, 
јер симптоматично ти људи немају љубави, но самољубља у себи, сматрајући њихова 
натприродна дела искључиво као лично, своје и самостално достигнуће. 

Тако се на крају поставља питање: постоје ли свети и изван Цркве? Ако реч 
„свет“ значи оно што данашњи свет мисли, дакле, морални живот, натприродне 
харизме и натприродна искуства, тада треба да признамо да постоје свети и изван 
Цркве, можда и чешће изван неголи унутар ње. Но, ако желимо да кажемо да је 
светост могућа само унутар Цркве, а то и јесте тако, тада треба да значење и смисао 
светости потражимо са оне стране моралног савршенства и натприродних сила и 
искустава. 

У Старом завету семитска реч за светост кодеш означава: сечем, раздвајам, 
разликујем коренито, очишћујем. Дакле, свете ствари су оне које неко одваја од 
осталих, особито у богослужењу и посвећује их Богу. Из реченог се јасно дâ видети 
да Свето Писмо повезује појам светог са апсолутном другачијошћу, са Апсолуто 
Другим. Следи закључак да Свето Писмо поистовећује Свето са самим Богом, у 
својој апсолутној трансцедентности у односу на космос. Свет је само Бог. Према 
томе, само и искључиво из Њега и у односу са Њим извире свака светост.  

Проф. Зизиуалас са пуним правом пише: „Светост за хришћанску веру није 
антропоцентрична, него теоцентрична, и не зависи од моралних достигнућа човека, 
колико год да су она значајна, него од дара и благодати Божије и од степена личног 
односа нашег са Личним Богом“.34 Дакле, светост није за Цркву индивидуални посед 
било кога, него тема личног односа са Богом. Свети Максим Исповедник наглашава 
да ми људи не доприносимо ништа друго осим наш слободни избор, без којега Бог не 
делује.35 Дакле, поистовећивање светости са самим Богом у хришћанској вери води 
њеном повезивању са самом Славом Божијом, односно Светост значи већ да се 
Прослави Бог од целог света. Према томе, Светитељи не траже своју славу, него само 
славу Божију. А сам Бог прославља свете, не њиховом славом, него самом Својом 
Славом. Дâ се закључити да Свети бивају освећени и прослављени не неком 
светошћу или славом која извире из њих самих, него Светошћу и Славом самог Бога. 

Проф. Зизиулас пише: „Све ово има посебан значај за обожење Светих. Као 
што се искристалисало током исихастичких спорова 14. века, насупрот западној 
теологији, која је говорила о створеној благодати, дакле благодати и слави која 
припада самој природи људи, датој од Бога при стварању“.36 Православно 
богословље, како га је развио Св. Григорије Палама и други исихасти онога доба, 
светлост коју виде светитељи и Славу која их окружује, схвата као нестворене 

                                                 
34 Исто, стр. 7.  
35 Св. Максим Исповедник. Посланице. PG 91, 363–650. 
36 Зизиулас Ј. Обожење светих као икона Царства Божијег. „Верујем“. стр. 8.  
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енергије Божије.37 Дакле, Светост значи учествовање, партиципирање и заједница у 
Светости Божијој, то уосталом значи и Обожење. 

Из свега до сада реченог јасно је да се извор светости налази у Божанској 
Евхаристији. Ово значи да у Цркви немамо других светих до само оних са значењем 
освећени. Нашим учествовањем у Светој Евхаристији освећујемо се, то јест 
постајемо свети причешћујући се Јединим Светим – Христом. Дакле, Тело и Крв 
Христова су Светиње и нуде се Светима, члановима Цркве као заједнице. Одговор 
народа на возглас „Светиње Светима“ потресан је. Народ одговара: „Један је Свет, 
један Господ Исус Христос у славу Бога Оца“. Дакле, ми смо грешни, а Његова 
Светост, у коју смо позвани да учествујемо, не смера ни на шта друго до на Славу 
Божју („У Славу Бога Оца“). 

Овде је важно истаћи да то не значи да Светом Причешћу приступамо без 
припреме и борбе (аскезе), али значи да, колико год се припремали, не постајемо 
Свети пре но што се причестимо. Дакле, светост не претходи Евхаристијској 
заједници и Причешћу, него следи за њом. Уколико смо свети пре но што се 
причестимо, чему тада Свето Причешће? 

Тако је Св. Евхаристија по преимућству заједница Светих. Ка њој циља 
подвиг преподобних, који никада није циљ, него средство ка циљу који је 
Евхаристијска заједница. Нажалост, ово место се заборавља и превиђа од стране 
многих теолога, чак и православних, који посебно у наше дане имају тенденцију да 
светост поистовећују са подвижништвом. Међутим, случај Св. Марије Египћанке је 
веома речит: читавих четрдесет година она се сурово подвизавала да би се очистила 
од страсти, али тек када се причестила пречистим Тајнама од Св. Зосиме, тада је 
окончала живот будући освећена. Дакле, циљ њеног подвига био је онај моменат 
Светог Причешћа. Поставља се, само по себи, онтолошко питање: Да ли би 
преподобна Марија била Света да се била очистила од страсти, а да се није 
причестила? Одговор је, вероватно, негативан. 
 

Закључак 
 
Светитељи, дакле, у садашњем животу живе са снажним ишчекивањем 

Царства Божијег. Немају мира у садашњем стању. Под ударом су зла, боре се више 
од других са страстима, подносе и доживљавају више од сваког другог умртвљење и 
смрт која још увек пробада творевину. И што је важније, заједно са св. Антонијем 
Великим, верују да ће сви други отићи у рај осим њих самих. Речима једног нама 
савременог Светитеља Силуана Атонског, држе свој ум у аду и не очајавају. Што 
више постају свесни да су иконе Будућих ствари, то више премештају и пребацују 
своју светост изван њих самих. Остављају је да „узлази на праобраз“, по речима Св. 
Василија Великог, развијајући и доживљавајући једну врсту смирења које није 
психолошко, него онтолошко, које се заснива не на њиховој емоцији, него на истини 
да је, ваистину, њихова Светост икона која учествује у стварности и упућује на 
праобраз, на Јединог Светог.38 

Управо у томе се састоји аскетско, подвижничко поимање спасења и живота 
у Христу, које карактерише Православље. Царство Божије и јесте живот у Христу, 
који започиње овде на земљи и наставља се кроз сву вечност. 

 

                                                 
37 Св. Григорије Палама. У одбрану свештених исихаста – Тријаде. ЕПЕ, Солун, 1982. том. 2.  
38 Св. Василије Велики. Посланица 52. PG 32, 392–396. 
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Igor S. Kocic 
 

THE ASCETICAL AND AGIOLOGICAL CHARACTER 
OF THE ORTHODOX ANTHROPOLOGY 

 
The orthodox asceticism, together with the orthodox notion of ascetical struggle is 

not based on the rejection of the historical reality and despising of body and matter. Meta-
historical eschaton as an ultimate reality does not represent the rejection of historical 
reality, but the deepest confirmation of it. By the presence of Christ, the ultimate reality – 
eschaton – becomes the core and the fullness of visible reality. The liturgy testifies that 
God truly receives the world. However, the sinful world, malice, greed and passions as the 
corrupted states of the world and the misusage of the beauty of the created order given by 
God through His energies do not enter the Kingdom of God. The full meaning of Christ’ 
cross and his death, together with our crucifixion and dying with Christ is in the radical 
struggle with the passions. 

The liturgical call “the Holy Things to the Holy People” presupposes and invites 
us to reject the passions through the ascetical struggle. This call does not have only 
liturgical context, where it becomes the norm of life in its fullness, but it refers to the 
broader perspective. Sin, born from the greed, leads to death and therefore the annihilation 
of sin is not something immediate and mechanical, but it requires all human powers to put 
in a struggle. This struggle is only possible in and through the Holy Eucharist, in which 
man attains sanctification and divinization.     
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     УДК 271.2–36:929 Афрахат Персијски 
 
 
 

Василије Вранић 
Богословски факултет Светог Саве, Либертвил – САД 

 
ХРАМ-ПСИХОЛОГИЈА АФРАХАТА ПЕРСИЈСКОГ 
 
Апстракт: У предстојећем чланку понуђена је анализа једног аспекта 

антропологије Афрахата Персијског, сиријског оца из IV века, која се овде назива 
Храм-Психологијом. Користећи се символиком Јерусалимског храма, Афрахат је 
развио изузетно комлексан, трипартитан антрополошки модел, те на основу те 
анализе он нуди парцијално објашњење загробног живота.  

Рад почиње анализом храмовне символике као места Божанског обитавања 
у Афрахатовој антропологији, затим нуди евалуацију његових релевантних 
егзегетских постулата. У другом делу понуђена је критичка анализа Афрахатове 
трипартитне антропологије у односу на Јерусалимски храм, те његово схватање 
загробног живота које је тесно повезано са овим мотивима.  

Закључак рада је да је доминантна улога храмовне терминологије у 
Афрахатовом антрополошком моделу извршила снажан утицај на његову 
психологију (учење о души), те природно резултира у Храм-Психологији, која 
представља динамички модел есхатолошке егзистенције човека. 

Кључне речи: Афрахат Персијски; сиријска теологија IV века; хришћанска 
антропологија; Јерусалимски храм; храм Божији; хришћанска символика. 

 
Увод 

 
Једна од најистакнутијих тема у антропологији Афрахата Персијског1 јесте 

његово повезивање људског бића са Храмом Божијим.2 Као што је А. Голицин 

                                                 
1 Афрахатово име се у грчким и латинским текстовима транслитерује Афраат (за латинску 
транслитерацију видети Patrologia Syriaca. vol. 1; ed. J. Parisot; Paris: 1894 [вероватно под 
утицајем зачетног рада Parisot-а на објављивању текстова на едеском дијалекту арамејског 
језика, познатијем као Сиријак, а које је он објавио са својим коментарима на латинском 
језику, већина француских превода користи ову транслитерацију]; за грчку транслитерацију 
(додуше млађег истоименика) видети нпр. Теодорита Кирског Φιλόθεος Ἱστορία, PG 82, 1368A 
– 1377C). У овом пак раду Афрахатово име је транслитеровано на српски језик директно са 
Сиријака. Пошто име у оригиналу има слово hêt не постоји ваљан разлог да се слово х 
изостави из транслитерације у српском језику, поготово што не постоји ни дужа језичка 
традиција која би успоставила стандард транслитерације овог имена. Овде свакако треба 
поменути да академски стандард енглеског језика, који тренутно доминира истраживачким 
напорима сиријачке литературе, одређује да се не изоставља hêt из Афрахатовог имена. 
2 Афрахат Персијски је Свети Отац из четвртог века после Христа, који је умногоме 
неправедно запостављен у богословској науци. Судећи према тону и садржају његових дела, 
која су махом полемичко-пастирске природе, Афрахат је у Персијској цркви заузимао значајно 
место. Parisot и Pierre чак сматрају да је био епископ при манастиру Mар Маттаи (Светог 
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приметио, Афрахат је сматрао да се сваки хришћанин налази у непрекидној хра-
мовној литургији.3 

Према појединим научницима, Афрахатова храмовна символика сугерише 
његов дијалог са Јудаизмом. У својим значајним студијама Сиријске теологије Касне 
Антике R. Murray уверљиво је доказао да су Хришћанство и Јудејство дуго времена 
остали друштвено повезани у Персији.4 Иако су у време Афрахатовог литерарног 
процвата Хришћанство и Јудејство већ дуго времена били потпуно раздвојени, 
одређено прожимање идеја међу њима је, без сумње, постојало. Према R. Murray-y, 
сталих друштвених и теолошких фактора (нпр. теолошка полемика), Пешита5 је 
одиграла важну улогу у преношењу идеја.6 

Храм који Афрахат често помиње у својим Доказима7 већина научника не 
поистовећује са јерусалимским Храмом. Под речју храм у већини одељака Св. Писма, 

                                                                                                                            
Матеја) у данашњем северном Ираку, област ниневијско-мосулска. О његовом животу се зна 
изненађујуће мало, а већина информација је прикупљена из његових дела. До данас су 
сачуване 22 прозне омилије, познате као Докази, које је Афрахат, по сопственом сведочењу, 
написао на едеском дијалекту арамејског језика (познат као Сиријак) у два наврата: првих 
десет Доказа написао је између 336. и 337. године, док је осталих дванаест написао између 343. 
и 344. године. За више информација о Афрахатовом животу види: J. Parisot, „Afraates“ y 
Dictionnaire d”Histoire et de Géographie Ecclésiastique (vol. 1; Paris: 1903), col. 736; Aphraate le 
Sage Persan, Les Exposés (SC 349; tome I; прев. M.-J. Pierre; Paris: Les Éditions du Cerf, 1988), 33–
5 и 41-2; G. G. Blum, „Afrahat“ y Theologische Realenzyklopaedie (vol. I; Berlin – New York: 
1977), 625–635; J. Forget, De vita et scriptis Aphraatis sapientis Persae (Louvain, 1882), 175–205; J. 
Gribomont, „Afraate“ y Dizzionario dei Istituti di Perfezione (vol. 1; Roma: 1974), 129–130; I. 
Haussherr, „Aphraate“ y Dictionnaire de Spiritualité (vol. 1; Paris, 1937), col. 746–752; F. Nau, 
„Aphraate le Sage“ y Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastique (vol. 3; Paris, 1924), 
col. 936–939; A. Vööbus, „Aphrahat“ y Jahrbuch für Antike und Christentum 3 (1960): 152–55. 
3 Alexander Golitzin, “The Place of the Presence of God: Aphrahat of Persia’s Portrait of the 
Christian Holy Man: An Essay in Honor of Archimandrite Aimilianos of the Monastery of Simonos 
Petras, Mount Athos,” Jewish Roots of Eastern Christian Mysticism, http://www.marquette.edu/ 
maqom/aimilianos.html 1/26/09. 
4 R. Murray, Symbol of Church and Kingdom (N.Y. and London: T&T Clark, 2004), 19. 
5 Пешита јесте превод Светог Писма на Сиријак. Сама реч П(е)шитта на Сиријаку значи 
„општи“, „прост“ или „једноставан“. Овде треба поменути да, од петог века после Христа, у 
Сиријаку су се развила два дијалекта Источни дијалект (који користи „несторијанска“ Црква 
Истока) и Западни дијалект (у употреби у Јаковитској цркви). Међу овим дијалектима постоји 
неколико мањих граматичких разлика, разлика у писму, али и разлика у изговору. Конкретно 
ова последња разлика је овде релевантна јер се одразила на читање речи П(е)шитта. Пошто се 
на крају речи налази дугачко а, оно се према правилима источног дијалекта има читати као а, 
док према Западном као о. Ипак, историја развоја Сиријака упућује нас да је Источни 
дијалекат старији. Пошто се у овом раду говори о Сиријској традицији четвртог века, давање 
предности Западном дијалекту би било анахроно. Због тога у овом раду превод Светог Писма 
(Старог Завета) на Сиријак назива се „Пешита“. Такође, треба споменути да се из читања дела 
Св. Јефрема Сирина, а на основу анализе његовог поетског метра, да закључити да је користио 
Источни дијалекат. 
6 Ibid. 
7 За наслов оригинала види Patrologia Syriaca (vol. 1; eds. J. Parisot & R. Griffin; Parisiis: Firmin-
Socii, 1894), VII. Иако је наслов Афрахатових дела најчешће превођен као „Докази“ (латински 
стандард је Demonstrationes), током времена научници су ипак различито и слободно 
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које је било заједничко Афрахату и његовим суседима Јеврејима, научни консензус 
подразумева јерусалимски Храм. Према њиховом схватању, за Афрахата овај храм 
није географски локус, нити он директно означава небески храм који је према 
његовим савременим Рабинским изворима истински храм Божији, а разорени 
земаљски храм је схваћен само као његова слика. За Афрахата храм се налази унутар 
бића усавршеног хришћанина.8 

Стога, када говори о богослужењу у храму, Афрахат мисли на молитвено 
богослужење у унутрашњем храму усавршеног хришћанина, што подразумева 
богослужење у небеском храму у Божијем присуству.9 Ово учење представља 
суштину Афрахатове антропологије, коју је С. Скојлс Џаркинс назвала Храм-
антропологија у својој још необјављеној темељној студији храмовног символизма 
код Афрахата. 

У овом пак раду конвенционално схватање Афрахатове антропологије биће 
преиспитано. Немогуће је не зачудити се пред Афрахатовим повезивањем људског 
бића и храма, које је по свој прилици природан наставак његовог троделног 
(трипартитног) антрополошког модела (људско тело, анимална душа и дух). Основни 
аргумент овог рада ће бити да овај антрополошки модел код Афрахата стоји у 
паралелном односу са троделном структуром јерусалимског Храма (спољни зид који 
опасује две зграде). 

Афрахатова троделна структура људског бића имала је утицаја на његову 
теологију смрти. Према Афрахату, тело, које „опасује“ два духовна ентитета људског 
бића (треба приметити паралелу са троделном структуром јерусалимског Храма), 
после смрти трули и претвара се у прах (Доказ 8, 1-3 и 22, 4 и 6).10 Ипак, „анимална 
душа“ не умире са телом, већ је успавана, пошто је доспела у стање сна (cf. Јов 
21:26).11 На крају, постоји и трећи део људског бића – „духовна душа“, која је 
божанског порекла и која је дар Св. Духа. Ову душу имају само они који су 
крштени.12 

Циљ овог рада је да истражи Афрахатову везу између храмовне символике 
која доминира у његовој антропологији и његову психологију људског бића. Овај рад 
ће покушати да докаже да је Афрахатова Храм-Антропологија, као што је и 

                                                                                                                            
преводили овај наслов: „Проповеди“ – Bert, Brade, Connolly, Higgins, Maude, Pass, Richter, Van 
Roey, Antonelli, Lyonnet; „Поуке“ – Vööbus; „Расправе“ – Beck, Deppe, Lyonnet; „Излагања“ – 
M.-J. Pierre; „Говор“ – Burkitt, Connolly; „Писма“ – Fiey; „Расправе“ – Garitte, Sauget [види 
Aphraate Le Sage Persan, Les Exposés (vol. 1; Sources Chrétienne 349; ed. Marie-Jean Pierre; Paris: 
Éditions du Cerf, 1988), 41]. У овом раду дела су преведена као „Докази“ не само ради лексичке 
исправности или језичке доследности, већ и због чињенице да је Афрахат своја дела писао као 
одговор на пастирске изазове своје заједнице. Ти изазови су били махом изазвани од стране 
иноверних (Јудеја) те су његова дела прожета апологетским/полемичким карактером у намери 
да прикажу супериорност хришћанске вере. Због тога се наслов „Докази“ чини 
најприкладнијим. 
8 Види: Murray, Symbols, 344. 
9 Golitzin, The Place, http://www.marquette.edu/maqom/aimilianos.html   1/26/09 
10 Carolyne Walker Bynum, The Resurrection of the Body in Western Christianity, 200–1336  (N.Y.: 
Columbia University Press, 1995), 73. 
11 Nicholas Constas, “To Sleep, Perchance to Dream” Dumbarton Oaks Papers 55 (2001): 91–124, 
посебно 110. 
12 Види: Stephanie Skoyles Jarkins, Aphrahat the Persian Sage and the Temple of God: A Study of 
Early Syriac Theological Anthorpology (Ph.D. diss., Marquette University, 2005), 104. 
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очекивано, извршила утицај на његово психолошко13 учење, које одражава 
хијерархију структуре јерусалимског Храма на схватање структуре људског бића. 
Афрахат је пресликао три дела Храма и њихову хијерархију на три дела људског 
бића. Дакле, ’ûlām (предворје) стоји у паралели са телом, hêkāl (сиријак: hayklā, тј. 
главни део храма) са „анималном душом“, и слика небеске реалности, dĕbîr (Светиња 
над Светињама), са „духовном душом“ божанског порекла. Такође, Афрахатово 
необично схватање загробног живота, у смислу успаване „анималне душе“ која чека 
есхатолошко васпостављање, биће предмет анализе у овом раду, пошто се чини да је 
ово учење природни наставак Афрахатове хијерархије делова људског бића, његове 
Храм-Психологије. 

На основу анализе горепоменутих Афрахатових идеја, биће понуђена нова 
процена његове Храм-Антропологије. Иако неће порицати академски консензус да се 
према Афрахатовом схватању уједињење божанског и човечанског елемента догађа у 
људском бићу као целини, овај рад ће покушати да прошири то схватање и доведе га 
до коначног логичног закључка да се уједињење божанског са човечанским 
елементом догађа на Афрахатовом антрополошком нивоу „анималне душе“. 

Овај рад ће почети анализом порекла и подлоге Афрахатове Храм-
антропологије да би се одредио њен конкретни историјски и теолошки контекст. 
Даље, биће анализирана његова егзегеза Светог Писма да би се одредило тачно 
функционисање библијских одељака који помињу „обитавање Божије“ у Афрахатовој 
мисли. Затим ће критички бити евалуирана динамика његове Храм-Антропологије да 
би се одредило њено тачно функционисање. Други део рада ће почети са проценом 
Афрахатове троделне антрoпологије и његовом хијерархијом делова људског бића. 
Затим ће та антропологија бити упоређена са јерусалимским Храмом да би се 
истражила могућа заједничка места у Афрахатовом схватању. Такође, биће 
анализирано његово необично учење о загробном животу да би се приказала важност 
коју је он посвећивао другом антрополошком нивоу – анималној души. На крају, 
Афрахатова Храм-Психологија“ ће бити доведена до логичног закључка – Храм- 
-психологије, пошто се сједињење божанског и човечанског елемента у „усаврше-
ном“ хришћанину, при чему он постаје храм Божији, дешава на антрополошком 
нивоу анималне душе. 

 
Афрахатова Храм-Антропологија 

 
а) Извори храмовне символике 

 
Године 1935. М. Мод је као суштину целокупног Афрахатовог учења истакла 

да је „коначни циљ човеков да постане место Христовог усељења“.14 Чак и површно 
читање Афрахатових Доказа оставиће убедљив утисак на читаоца да је идеја божанског 
усељења и боравка у људима овом писцу веома битна. Као што је С. Скојлс Џаркинс 
нагласила, Афрахату је ова идеја толико битна да ју је представио на самом почетку 
свог опуса у Доказу 1:3, а њом је и завршио своја дела (cf. Доказ 23:59).15 

                                                 
13 Реч „психологија“ је у целом раду коришћена у изворном значењу те кованице, тј. „учење о 
души“ и не односи се на научну дисциплину. 
14 Mother Mary Maude, “Rhythmic Patterns in the Homilies of Aphraates” Anglican Theological 
Review 17 (1935): 233. 
15 Skoyles Jarkins, Aphrahat, 94 
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За Афрахата су усељење и боравак Божији у људима јасно повезани са 
идејом о храму. У његовој мисли храм стоји у вези са библијским местом божанског 
обитавања, јерусалимским Храмом. Присуство рабинистичке мисли било је веома 
наглашено у Афрахатовом миљеу. Као што је то R. Murray доказао, Афрахатова дела 
су била прожета апологетским мотивима из дијалектике са Јудејством.16 Ова 
полемика је била условљена блискошћу Хришћанства и Јудејства у претежно 
паганском и Зороастричком окружењу, за које се сматра да највероватније није било 
пријатељски расположено према њима.17 Теолошке и контекстуалне везе између 
Хришћанства и Јудејства морале су допринети размени идеја, што се види из 
Афрахатових Доказа. Стога, сасвим је логично следовати R. Murray-у у његовом 
запажању да су Јудаизам и Хришћанство морали остати у Персијском царству 
друштвено тесно повезани дуго после коначног разилажења. Ово је свакако морао 
бити случај у Афрахатовом окружењу,  што је у великој мери утицало на правац 
развоја његове теолошке мисли. 

Анализа Афрахатовог теолошког учења представљеног у Доказима открива 
веома „изолован“ тип хришћанског учења, које је у свом начину размишљања још 
увек у основи било семитске природе.18 Афрахат не показује свест о сувременим 
теолошким расправама у оближњем јелинском хришћанству (нпр. Аријева јерес). Још 
интересантнија је чињеница да у Афрахатовим делима, као што академски консензус 
сматра, нема наговештаја да је он био упознат са делима грчких или латинских 
отаца.19 

                                                 
16 R. Murray је окарактерисао Афрахата као апологету и полемичара, који је поред свега био 
благ, добре нарави, пристојан и љубазан човек; види Murray, Symbols, 19–20 и 29; види такође 
Sebastian Brock, “Jewish Traditions in Syriac Sources” JJS 30 (1979): 212–32 (cf. 9). 
17 Ово je посебно био случај са Xришћанима у Персијском царству. После преласка у 
хришћанство цара Константина, највећег непријатеља Персијанаца, око 336–337. године, 
персијске власти су са подозрењем гледале на Хришћане као на могуће издајнике. Убрзо потом 
персијски шах Шапур II, као превентивне мере, отпочео је озбиљне прогоне хришћана; види: 
T.D. Barnes, „Constantine and the Christians of Persia“ Journal of Roman Studies 75 (1985): 126-
136; Sebastian Brock, „Christians in the Sasanid Empire: A Case of Divided Loyalties“ у Syriac 
Perspectives on Late Antiquity (London: Variorum Prints, 1984), VI:7–8. [Зарад прецизности и 
академске доследности, неопходно је овде направити мали екскурзус и објаснити 
транслитерацију имена Шапур, које се често може наћи и као Сапор. У оригиналу име се пише 
са šin и дугачким waw, а ово се изговара као у. Дакле, име у оригиналу је Шапур.] 
18 Види: S. Brock, „From Antagonism to Assimilation: Syriac Attitudes to Greek Learning“ у East of 
Byzantium: Syria and Armenia in the Formative Period (eds. Nina Garsoian, Thomas Mathews and 
Robert Thompson; Dumbarton Oaks Symposium 1980; Washington, DC: Dumbarton Oaks, 1982): 17. 
19 Види: Robert Murray, „The Exhortation to Candidates for Ascetical Vows at Baptism in the 
Ancient Syriac Church“ New Testament Studies 21 (1975): 59-80; idem., Symbols, 9, 19-20; idem., 
„Jews, Hebrews, and Christians: Some Needed Distinctions“ NT 24:1 (1982): 195–208; Sebastian 
Brock, „Jewish Traditions in Syriac Sources“ JJS 30 (1979): 212–32; idem. „Early Syrian 
Asceticism“ Numen 20 (1973): 9 (1–19); idem., „Greek into Syriac and Syriac into Greek“ Journal of 
the Syriac Academy 3 (1977): 1 (1–17); idem., „Some Aspects of Greek Words in Syriac“ in 
Synkretismus in syrisch-persischen Kulturgebiet (ed. A. Dietrich; Symposion, Reinhausen bei 
Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, Dritte Folge, 96; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1975): 81 (80-108); Alexander Golitzin, The Place, http://www.marquette.edu/maqom/ 
aimilianos.html   1/26/09. 
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Ни Јудаизам каквог је Афрахат познавао није био без посебности. Као што је 
Ј. Нојзнер доказао, јудејска учења која су била доступна Афрахату била су веома 
неразвијена у односу на сувремена учења Вавилонских рабинских академија. Ј. 
Нојзнер сматра да је тип Јудаизма са којим је Афрахат полемисао био не-
софистицирана верзија адијабенских конверта.20 

Овакво необично верско окружење неминовно је резултирало у размени 
идеја кроз теолошке дебате. Ови дијалози су даље били потпомогнути употребом 
заједничких свештених списа – Пешита, и њихових таргумских паралела.21 С. Брок 
такође напомиње да постоји одређени број таргумских традиција код Афрахата које 
се не могу наћи у Пешити, нарочито када говори о Постању (нпр. Пост. 49:10б, 4:9; 
9:22; 22:13; 15:13; 17:17).22 Поред Пешите и таргума Афрахат је засигурно познавао и 
Књигу Исуса сина Сирахова, Књигу о Јестири, а највероватније и књиге Дневника, 2. 
Макавејску и Товиту. R. Мurray је убедљиво доказао да се његов Нови завет састојао 
од Дијатесарона, Дела Апостолских, „Апостола“ (литургичка колекција чтенија из 
Павловог корпуса и саборних посланица) и неколико других канонских посланица.23 
Стога, евидентно је да су већина свештених библијских текстова, а и верско порекло,  
били заједнички Афрахату и његовим Јудејским суседима, а да се њихова полемика 
одвијала у културолошки и верски изолованом окружењу.24 

Из свега наведеног видимо да није изненађујуће што је Афрахатова храмовна 
символика укорењена у библијском месту божанског обитавања на земљи – 
јерусалимском Храму, пошто је идеја о храму Божијем била проминентна у његовом 
интелектуалном и теолошком миљеу. Ипак, Афрахатов оригинални допринос је 
његова интернализација Храма Божијег (тј. рефлектовање концепта места Божијег 
обитавања на човеково унутрашње биће), где храм престаје да означава географски 
појам, одређену локацију, и означава унутрашњи људски доживљај. 
 

б) Афрахат и Свето писмо 
 
Делови Светог писма на којима Афрахат темељи своју Храм-Антропологију 

повезани су са јерусалимским Храмом утолико што је Храм у њима представљен као 
локус божанског обитавања. Афрахат је идеју да човек може постати место Божијег 
обитавања поистоветио са циљем људског постојања.25 Ови одељци су: Јер. 7:4–5; 3. 
Мојс. 26:12; 1. Кор. 3:16; Јн. 14:20 и налазе се на самом почетку Афрахатовог корпуса 
(Доказ 1:3): 

                                                 
20 Jacob Neusner, Aphrahat and Judaism: The Christian-Jewish Argument in Fourth Century Iran 
(Leiden: E. J. Brill, 1971), 144–49; R. Murray follows Neusner у Symbols, 9. 
21 Види: Murray, Symbols, 19. 
22 Brock, Jewish Traditions, 218; R. Murray, с друге стране, одбацује могућност да је Афрахат 
имао приступа таргумским текстовима изван Пешите; види: Murray, Symbols, 20–21. 
23 За више детаља види: Murray, Symbols, 20 and 335. 
24 R. Murray чак сматра да су Јудејство и Хришћанство морали дуго остати друштвено 
повезани у зороастричком и паганском миљеу Персијског царства (али да су се до четвртог 
века дефинитивно раздвојили); види: Murray, Symbols, 19. Имајући у виду блиске верске везе 
међу њима, било би тешко претпоставити да су везе биле само друштвене природе. Чињеница 
да су Афрахат и Јудеји делили исте таргумске традиције кроз Пешиту наговештава међусобни 
верски утицај. 
25 Види: Доказ 1:3 (NPNF2 13:346). 
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А сада чуј о вери која је заснована на Стени, и о грађевини која је изграђена 
на Стени. Јер, прво човек верује, а када верује он и воли. Када воли, он се нада. Када 
се нада, он бива оправдан. Када је оправдан, он бива усавршен. Када бива усавршен, 
он бива испуњен. И када је његова цела грађевина подигнута, испуњена и усавршена, 
он тада постаје дом и храм за боравак Христов, као што је пророк Јеремија рекао: 
Храм Господњи, храм Господњи, храм Господњи сте ви, ако промените своје путеве 
и своја дела. И опет Он (Господ) рече преко пророка: Обитаваћу у њима и ходићу са 
њима. Тако је исто и Свети Апостол рекао: Ви сте храм Господњи и дух Христов 
обитава у вама. Такође и наш Господ је поново тако рекао својим ученицима: Ви сте 
у мени и ја сам у вама.26 

Овај одељак из Доказа 1 без сумње показује да је Афрахат сматрао да је храм 
Божији унутрашња реалност, тј. да храм није географски локалитет као што је то 
јерусалимски Храм, већ да је духовна реалност. Централно место ове идеје у његовој 
мисли најјасније је уочљиво у чињеници да се библијски одељци који служе као 
потпора његовој Храм-Антропологији константно понављају у Доказима: 

 
 Јер. 7:4–5 – три пута: 1:3; 17:6; 23:59. 
 3. Мојс. 26:12 – девет пута: 

1:3; 4:11; 6:14; 13:13; 17:6; 17:7; 18:5; 23:47; 23:59. 
 1. Кор. 3:16 – седам пута: 1:3; 1:5; 4:10; 6:11; 12:8; 17:6; 23:47. 
 Јн. 14:20 – пет пута: 1:3; 4:10; 6:11; 23:47; 23:50.27 
 
Немогуће је не зачудити се пред овим веома слободним кретањем између 

тако различитих одељака Библије. Такође, Афрахатова егзегеза открива његово 
интересовање за библијске праслике и символе.28 Његов егзегетски систем одређен је 
пре пастирском бригом, него систематском теологијом. Као што је то приметила С. 
Скојлс Џаркинс, он слободно преплиће старозаветне библијске одељке са 
јеванђелским текстовима и текстовима корпуса Св. Ап. Павла. На пример, у Доказу 
17:3, у свом тумачењу стварања света у Постању, он је слободно повезао текстове из 
1. Мојс., 3. Мојс., Псалама и Књиге пророка Јеремије са 2. Кор. 6:16.29 

Он је почаствовао, узвисио и похвалио синове човечије више од свих 
створења, јер их је створио својим светим рукама, и од свог духа дунуо у њих, и он 
им је био обиталиште одавна. Са њима обитава и међу њима ходи (3. Мојс. 26:12; 2. 
Кор. 6:16). Рече преко пророка: „Наместићу стан свој међу вама, и ходићу међу вама“ 
(парафраза 3. Мојс. 26:11–12). И још Јеремија пророк рече: „Ви сте Храм Господњи, 
ако попоравите своје путеве и своја дела“ (парафраза Јер. 7:4–5).30 

Сврха Афрахатовог егзегетског метода комбиновања различитих  библијских 
тема јесте увођење у његов главни аргумент да су људи храмови Божији. Суштина 
ове мисли је да, ако је Бог створио људе, оживео их својим Духом, такође о њима и 
брине и са њима обитава, онда су људи храмови Божији. Према речима С. Скојлс 
Џаркинс: „Афрахат користи Свето писмо као што зидар користи цигле, он слаже 
различите библијске одељке један на други и повезује их цементом своје вере“.31 

                                                 
26 Aphrahat, Доказ 1.3 (NPNF2 13:346). 
27 Види: Skoyles Jarkins, Aphrahat, 96. 
28 Види: Murray Symbols, 29. 
29 Skoyles Jarkins, Aphrahat, 98. 
30 Aphrahat, Доказ 17:6 у Neusner, Aphrahat and Judaism, 70. 
31 Skoyles Jarkins, Aphrahat, 98. 
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Стога се чини да је чак и Афрахатов егзегетски рад условљен његовом централном 
идејом о обитавању Божијем у храму људског бића. 
 

в) Динамика Храм-Антропологије 
 
На реду је објашњење како заиста Афрахатова Храм-Антропологија 

функционише. Као што је већ примећено, у Доказу 1:3 он нуди објашњење процеса 
којим се постаје храм Божији. Овај процес се најбоље може описати као овладавање 
скупом врлина, чиме се постаје усавршени хришћанин, тј. храм.  

Ипак, у Доказу 17:7 Афрахат је прешао са практичног на ноетичко искуство 
Бога. Говорећи о Адаму, Афрахат каже да је он обитавао у Божијој мисли пре него 
што је био створен, затим је место Адамовог боравка био Рај, а коначно је завршио на 
земљи. Тема обитавања се чини од суштинске важности за Афрахата.32 Према њему, 
једини начин за повратак у Рај јесте кроз Новог Адама, Христа, који обитава међу 
хришћанима. Они којима Христос, Бог, обитава у мислима јесу de facto „храмови“ 
Божији.33 

Ипак, ово ни у ком случају не значи да само Христос обитава у људским 
бићима већ сва три лица Свете Тројице обитавају у „људским храмовима“. У Доказу 
6:14 Афрахат пише: „ми смо примили од Христовог Духа, и [тако] Христос обитава 
у нама“.34 У сиријској литератури, као што је то доказао С. Брок, Дух као Свети Дух 
и Христов Дух коришћени су наизменично (као синоними), те стога закључујуемо да 
је Афрахат овде подразумевао обитавање и Светог Духа у људима.35 Када је у питању 
обитавање Оца, коначно разјашњење поново налазимо у Доказу 4:11, где Афрахат 
наводи да Отац обитава где и Син.36 Стога, иако Афрахат ни на једном месту у 
својим делима не тврди отворено да сва три лица Свете Тројице обитавају у људском 
бићу, из горенаведених примера је евидентно да је имплицитно управо то његово 
учење. 

На крају, немогуће је не споменути да Афрахат претпоставља да особа која жели 
да постане храм Божији мора бити крштена. Дух Божији се прима само кроз крштење 
(Доказ 6:14),37 а некрштенима ће бити „суђено“ (Доказ 1:17).38 Стога, крштење је од 
суштинске важности у процесу којим се постаје храм Божији, пошто је оно почетни ниво 
усавршавања. Оно је неопходни предуслов и служи као припрема за обитавање Божије. 
Ипак, истинско обитавање постаје реалност тек кроз евхаристијску жртву, у којој Дух, 
који је примљен кроз крштење, храни особу која се усавршава (cf. Доказ 4:19).39 

                                                 
32 За детаљнију анализу види Skoyles Jarkins, Aphrahat, 99–100. 
33 Види: Доказ 17:7 у Neusner, Aphrahat and Judaism, 71-2; и Skoyles Jarkins, Aphrahat, 99–100. 
34 Aphrahat, Доказ 6:14, (NPNF2 13:371). 
35 Sebastian Brock, „Fire from Heaven: From Abel’s Sacrifice to the Eucharist. A Theme in Syriac 
Christianity“, Studia Patristica 25 (ed. Elizabeth A. Livingstone; Leuven: Peeters, 1992), 236; види 
такође Skoyles Jarkins, Aphrahat, 118. 
36 Овде се ослањамо на превод у Skoyles Jarkins, Aphrahat, 117: „When a man sweeps [clean] his 
soul in the name of Christ, Christ dwells in him, and God dwells in Christ: hence that man becomes 
one of the three-himself, and Christ who dwells in him, and God who dwells in Christ“. 
37 NPNF2 13:371. 
38 NPNF2 13:351. 
39 Види Skoyles Jarkins, Aphrahat, 127-128; ослањам се на превод Skoyles Jarkins, Aphrahat, 
129: „The only purification is by the water of baptism and partaking of the body and blood of Christ. 
Blood is made holy by the Blood, and the body is cleaned by the Body“. 
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Иако је Афрахат резервисао вршење Евхаристијске жртве за рукоположено 
свештенство, он ипак сматра да свако крштено лице може принети жртву Богу, жртву 
молитве: „Ти који се молиш запамти да приносиш жртву Богу“ (Доказ 4:13).40 
Афрахат је недвосмислен да ова молитва мора бити без мане, као што су свештене 
жртве у Старом завету биле без мане (cf. Мал. 1:8, 14, 18). Стога, као што примећује 
С. Брок, чини се да је Афрахат повезивао жртвене функције рукоположеног 
свештенства и „жртвоприношење“ молитве хришћанина, чинећи их суштински 
једнаким.41 У случају рукоположеног свештенства жртворпиношење се дешава на 
олтару храма. У случају пак молитве хришћана, оно се дешава на олтару срца, у 
„унутрашњем бићу“ (Доказ 4:10).42 Ако је унутрашње биће олтар, онда оно 
аутоматски постаје храм Божији: „Јер овде је храм у коме Христос обитава, као што 
је то Апостол рекао: ви сте храм Господњи, јер он улази у ваше унутрашње биће, у 
Свој дом, да га очисти од сваке нечистоће, док су врата – тј. уста – затворена“ (Доказ 
4:10).43  

За Афрахата, постати храмом Божијим је процес који подразумева и 
практични и духовни аспект. Тек онда када су оба ова аспекта задовољена, човек 
постаје место боравка сва три лица Свете Тројице. Очигледан предуслов да се 
постане храм Божији јесте крштење у коме крштени добија зачетак благодати Духа 
Светог и тако бива оспособљен да се даље испуњава/храни Њиме кроз Свете тајне 
(најпре кроз Евхаристију). На крају, Афрахат сматра да се сваки хришћанин може 
показати храмом Божијим кроз приношење молитава на „олтару срца“. Његов став је 
да, уколико је човеково срце олтар, онда његово цело биће мора бити храм. 

 
Афрахатова Храм-Психологија и загробни живот 

 
а) Афрахатова троделна антропологија и њен редослед важности 
 
У Доказу 6:14 Афрахат је представио троделну структуру људских бића. 

Према овом учењу сви људи су створени из тела и анималне душе. Поред овога они 
који су крштени кроз чин крштења добијају „Христов Дух“. 

Иако Афрахат у својим делима не показује никакву негативност у свом ставу 
према људском телу, он за њега ипак није сачувао неко нарочито битно место у свом 
антрополошком систему. Ово је сасвим логично узевши у обзир несталност и 
пропадљивост људског тела. У Доказу 8:1–3 Афрахат пише: „Тело се троши и трули, 
кости такође, без сумње, како време пролази преко њих они нестају и не могу се 
препознати. А када уђеш у гроб у коме је сахрањена стотина људи, не налазиш тамо ни 
шаку прашине“.44 У Доказу 22:5 он понавља: „О ви хвалисавци, ви што се узвишујете и 
ви који сте горди, сетите се смрти која ће уништити вашу хвалисавост, расточити ваше 
удове, раставити зглобове, а тело и његов облик ће бити предани трулежи... оно [тело] 
ће иструнути и постати прах“.45 Ипак, Афрахат увек пажљиво истиче да тело није 

                                                 
40 Sebastian Brock, The Syriac Fathers on Prayer and the Spiritual Life (Kalamazoo, MI: Cisterician 
Publications Inc., 1987), 17. 
41 Sebastian Brock, „The Priesthood of the Baptized: Some Syriac Perspectives“ Sobornost 9:2 
(1987); 14–22, esp. 19. 
42 Brock, The Syriac Fathers, 14. 
43 Ibid.  
44 Aphrahat,  Доказ 8:1 (NPNF2 13:375). 
45 Aphrahat,  Доказ 22:5 (NPNF2 13:403). 
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потпуно бескорисно и да не нестаје заувек. Оно ће бити васпостављено и васкрснуто 
при Другом Христовом доласку (cf. нпр. Докази 8:1–3 и 22:4–6). Међутим, за Афрахата 
тело престаје да постоји између смрти и коначног васкрсења. 

Анимална душа је створена унутар човека и не подлеже смрти. Она је 
саставни део људског бића пошто се налази у свим људима, а они је добијају 
рођењем: „Јер у првом рођењу они се рађају са анималном душом која је створена у 
човеку и потом не подлеже смрти“ (Доказ 6:14).46 На овом нивоу људског бића може 
се запазити веома интересантно Афрахатово учење о загробном животу. После 
смрти, анимална душа бива сахрањена са телом и она отпочиње стање хибернације. 
Сва чула су јој одузета и она спава до коначног васкрсења (cf. Доказ 6:14).47 У 
Афрахатовој трипартитној структури анимална душа није животни принцип, пошто 
после смрти она бива сахрањена заједно са телом. Иако тело остаје мртво и трули 
душа наставља да живи. Стога се анимална душа не може поистоветити са 
животодавним принципом људског бића, тј. анимална душа није део људског бића 
који чини човека живим. 

Дух, с друге стране, прерогатив је крштених. Афрахат види Дух као „честицу 
божанства“ (cf. Доказ 6:14), а не као део оригиналног људског бића. Људи су 
створени са телом и анималном душом, док се Дух може добити само кроз крштење, 
што значи да га некрштени немају (cf. Доказ 6:14).48 Пошто је Дух божанске природе, 
после смрти човека Он не остаје са телом и анималном душом у гробу, већ се враћа 
Христу (cf. Доказ 6:14).49 Уколико Дух није „ожалошћен“ [cf. Ефес. 4:30] током 
живота, већ је сачуван у чистоти, Он ће затражити од Бога да се при општем 
васкрсењу врати и буде поново припојен телу.50 

Међутим, чак и док је још увек у телу, Дух не остаје константно у крштеном 
човеку. Према Афрахату, Дух повремено одлази Богу и враћа се назад у човека (cf. 
Доказ 6:15).51 

Као што је С. Скојлс Џаркинс приметила, ова теорија о две душе није 
јединствена код Афрахата. Иста идеја се може наћи и у Платоновом Тимеју, где се 
говори о духовној и анималној души, при чему је духовна душа примарна.52 Исто 
учење се налази и код Оригена.53 

Ипак, као што је већ напоменуто, мало је вероватно да је Афрахат преузео 
идеју о две душе из Јелинског света, пошто нема индикација да је био директно 
упознат са јелинском мишљу. Међутим, ово исто учење се налази и код великог 
сиријског писца Татијана, који је у свом теолошком систему гајио идеју о две људске 
душе. У својој Oratio ad Graecos (12:1) он пише: „Ми знамо за две различите врсте 

                                                 
46 Skoyles Jarkins, Aphrahat, 104; Aphrahat, Доказ 6:14 (NPNF2 13:372). 
47 Aphrahat,  Доказ 6:14 (NPNF2 13:372). 
48 Aphrahat,  Доказ 6:14 (NPNF2 13:372); види такође Skoyles Jarkins, Aphrahat, 124–25. 
49 Aphrahat,  Доказ 6:14 (NPNF2 13:372). 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Види: Plato, „Timaeus“, у Plato with an English Translation (vol. 7; Loeb Classical Library; ed. 
T.E. Page; Cambridge, MA: Harvard University Press, 1917), 178–180; види такође: Skoyles 
Jarkins, Aphrahat, 104 – фуснота 38. 
53 Origen, De Principiis 3.4-6 (in French: Origène, Traité des Principes (SC 268; vol. 3; eds. Henri 
Crouzel and Marcel Simonetti; Paris: Editions du Cerf, 1980), 337–348); Skoyles Jarkins, Aphrahat, 
105. 
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духова, један се зове душа (ψυχή), а други је већи него душа, то је слика и подобије 
Божије. Први људи су били обдарени обома, тако да су могли бити део материјалног 
света, а истовремено су били изнад њега“.54 Имајући у виду да је Афрахат засигурно 
знао за Татијана кроз његово ауторство Дијатесарона (Афрахату позната сиријска 
верзија Новог завета), мора се закључити да је Афрахатов извор био или сам Татијан, 
или можда шира сиријска традиција о две душе коју је Татијан започео. 

У горенаведеном Татијановом налазимо редослед важности душа, тј. 
антрополошких делова људског бића. Исто је и код Афрахата. После смрти тело 
трули и растаче се, док су две душе бесмртне. Како код Татијана тако и код 
Афрахата, тело игра најмање битну улогу. Анимална душа је бесмртна, и док се тело 
разлаже после смрти, она наставља постојање у стању хибернације. Највиши ниво је 
резервисан за Дух, који је већи него душа и који представља божанско присуство у 
људском бићу, честицу божанског у људима (cf. Доказ 6:14).55 

Овај хијерархијски редослед је на исти начин присутан и у Афрахатовој 
есхатологији. По коначном васкрсењу праведник, који је очувао чистоту и није 
ожалостио Духа, биће васкрснут. Тада ће анимална душа бити апсорбована од стране 
Духа, а тело ће се коначно придружити јединству две душе (Доказ 6:14): „Небески 
дух ће упити анимални дух и цео човек ће постати духован, јер је Он [Дух] запосео 
његово [човечије] тело. И живот ће упити смрт, а Дух ће упити тело“.56 Стога, у 
ишчекивању савршеног живота, Дух се прво сједињује са бесмртном анималном 
душом као савршенијом од тела, а тек потом се ова заједница две душе сједињује 
даље са васпостављеним и оживљеним телом. У овом хијерархијском редоследу 
Афрахат је наговестио свог млађег сувременика и сународника Св. Јефрема Сирина, 
који пише: 

Јер славнија од тела/ је душа,/ а славнији чак и од душе/ је дух, али 
скривеније од духа је Божанство./ На крају/ тело ће обући/ лепоту душе,/ душа ће 
обући [лепоту] духа,/ док ће дух обући/ само подобије Божијег величанства.57 

 
б) Храм-Психологија и јерусалимски Храм 

 
Као што је претходно наговештено, Афрахатов хијерархијски редослед 

троделне структуре људског бића у вези са храмовном терминологијом/символиком 
веома подсећа на јерусалимски Храм, као што је претходно наговештено. К. Мајерс 
примећује да је јерусалимски Храм описан у 1. Цар. 6–8, 2. Днев. 2–4 и даље кроз 
Библију као „земаљско место обитавања Израелског божанства“.58 Унутрашњи 
простор храма, према библијским описима, био је подељен на три дела. 

                                                 
54 Tatian, Oratio ad Graecos (ed. Molly Whittaker; Oxford: Clarendon Press, 1982), 23; види 
такође Skoyles Jarkins, Aphrahat, 105. 
55 Aphrahat,  Доказ 6:14 (NPNF2 13:372). 
56 Ibid. 
57 St. Ephrem the Syrian, Hymns on Paradise (intro. and trans. Sebastian Brock; Crestwood, N.Y.: 
SVS Press, 1990), 143. Ипак, неопходно је задржати одређену сумњу о разумевању „духа“ код 
Св. Јефрема Сирина, које је вероватно другачије од Афрахатовог. Овај одељак је цитиран само 
ради хијерархијског редоследа три дела људског бића које се налази код Св. Јефрема, а не ради 
доказивања евентуалних концептуалних сличности између Афрахата и Св. Јефрема 
(укључујући и дефиниције термина). Веома сам захвалан проф. Александру Голитицину и г. 
Џејсону Скалију што су ми указали на овај одељак код Св. Јефрема. 
58 Carol Meyers, „Temple, Jerusalem“ Anchor Bible Dictionary VI:351. 
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Први део се звао ’ûlām (улазни део) и био је одвојен од остатка храмовне 
структуре. Градитељска техника коришћена за грађење ’ûlām-а била је другачија од 
технике коришћене у градњи других делова храма, али је истоветна са техником 
градње Великог предворја Храма.59  Такође, ’ûlām је, изгледа, био отворени простор 
(без крова) који је служио као приватно предворје и пружао приступ главним 
деловима храма.60 Иако је ’ûlām замишљен да буде саставни део храмовног 
комплекса, он није имао никакву ритуалну важност и коришћен је углавном као 
оградни простор главног дела, тј. hêkāl-а. Он је био замишљен и саграђен тако да 
истовремено буде и део главног храмовног комплекса, али да изгледа другачије и да 
има само функцију дворишта које води у праву, двоструку структуру храма. 

Други део је био hêkāl, велика просторија која је представљала главни део 
храмовног комплекса. Његова величина сугерише да је hêkāl био место значајне култне 
активности. Такође, чињеница да је према „Петокњижју“ већина унутрашњег храмовног 
намештаја била у hêkāl-у наговештава да је заокупљао сталну ритуалну пажњу.61 

Трећи део Храма се звао dĕbîr („Светиња над светињама“). Дĕbîr је био једна 
унутрашња комора у склопу hêkāl-а и символички је представљао Божије присуство. 
Овај део је представљао небеску реалност, место Божијег обитавања. Уживао је 
велики значај у хијерархијском распореду храмовне структуре због светости која му 
је била приписана. Овај значај се најбоље огледа у чињеници да је само једанпут 
годишње, и то само једном човеку – Јеврејском првосвештенику на Дан очишћења, – 
било дозвољено да уђе у њега, пошто је прошао кроз посебне ритуале очишћења.62 

Троделна структура храма је очигледно имала извесну градацију. Стога је К. Мајерс у 
праву када каже да: 

Храмовни простор, његов инвентар, и његово особље осликавају градацију 
материјала који су коришћени и култних радњи које су вршене... Ова пажљиво 
планирана градација укључује свест да што се прилази ближе унутрашњој светињи, 
ближе се прилази савршенству Божијег присуства. Чак и ако обичан човек никада не 
може прићи најсветијем месту, повећавање степена светости по моделу концентричних 
кругова означавало је да се Најсветији може наћи у свештеном центру.63 

 
в) Афрахатово учење о загробном животу 

 
Неопходно је аналитички се осврнути на Афрахатово интересантно учење о 

загробном животу, пошто је оно тесно повезано са његовом Храм-Психологијом. Као 
што је већ поменуто, тело је у Афрахатовом хијерархијском редоследу делова 
људског бића имало најнижи значај, и после смрти оно труне. 

„Духовна душа“, Дух (ruhā smayānāyā), строго узевши, не може се сматрати 
оригиналним делом људског бића. Она је суштински Свети Дух који се добија на 
крштењу (некрштени људи је немају). Природно, после смрти Дух се враћа Творцу.64 

„Анимална душа“ (ruhā napšānāytā) пак игра важну улогу, пошто је она 
једини оригинални део људског бића који наставља да живи после смрти. Као што је 

                                                 
59 Ibid., VI:357. 
60 Ibid. 
61 Ibid., VI:358. 
62 Види Ibid., VI:359–360. 
63 Ibid., VI:360. 
64 Доказ 6:14 и Доказ 22; види: Parisot, Demonstratio 6 (Patrologia Syriaca 1; Paris: 1894), 296–
297. 
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већ поменуто, Афрахат је веровао да после смрти душа доспева у стање хибернације. 
Према М.-Ј. Пијер, ово стање је веома слично стању сна.65 Ово схватање сна душе 
код Афрахата има библијску подлогу (cf. Доказ 8:18): Пс. 3:5 („Ја лежем, спавам и 
устајем“); Иса. 26:19 („Пробудите се, и певајте који станујете у праху“); Мт. 9:26 
(Јаирова кћи); Јн. 11:11 (четвородневни Лазар); 1. Кор. 15:51 (Сви ћемо спавати, али 
нећемо сви бити промењени) и 1. Сол. 4:13 („Нећемо, пак, браћо, да вам буде 
непознато шта је са онима што су уснули, да не бисте туговали...“).66 

Ипак, у овом сну душе нису у потпуности уснуле и без активности. Афрахат 
нас обавештава да душе сањају. У својим сновима оне могу да разликују добро од 
зла.67 Садржај снова одражава духовно стање душе, тј. у ишчекивању коначног 
васкрсења душе могу да сањају о својим будућим наградама или казнама: 

Јер слуга коме његов господар спрема модрице и окове док он спава, не жели 
да се пробуди ... али добри слуга ... са нестрпљењем очекује моменат када ће зора 
сванути и када ће примити дарове од господара свога. Иако чврсто спава, у свом сну 
он види нешто налик на оно што ће му господар подарити, и радује се у свом сну, 
ликује и весели. А што се тиче злог [слуге], његов сан му не прија, јер он замишља да 
је, авај, зора сванула и његово срце се цепа у сну.68 

Овде треба опет подсетити да после смрти, према Афрахату, „анимална душа 
бива сахрањена у својој природи, а чула су јој одузета“.69 Ипак, у коначном 
васкрсењу анимална душа ће бити васкрснута као и тело, али потом „Дух Небесни ће 
је упити.“70 

 
г) Динамика Храм-Психологије 

 
Имајући у виду централно место које Афрахат у својој антропологији 

придаје јединству божанског са човечанским, немогуће је не запитати се где се то 
јединство тачно догађа. Као што је већ поменуто у претходним поглављима, у 
Афрахатовој антропологији нема оштре дихотомије између душе и тела.71 У 
коначном васкрсењу, и тело и анимална душа праведних крштених људи биће 
васкрснути, а потом ће их упити Дух Божији: „И Дух Небесни ће упити анимални дух 
и цео човек ће постати духован, јер је његово тело запоседнуто њиме [Духом]. И 
живот ће упити смрт, а Дух ће упити тело“.72 Као што С. Брок наглашава, чини се да 
су у Афрахатовој мисли, када је реч о људском бићу као храму Божијем, сва три дела 
људског бића сједињена и не могу се раздвојити.73 Афрахат никада не говори о само 

                                                 
65 Види обиман увод Marie-Joseph Pierre у: Aphraate le Sage Persan, Les Exposés (SC 349; tome I; 
прев. M.-J. Pierre; Paris: Les Éditions du Cerf, 1988), 191–99. 
66 Aphrahat,  Доказ 8:18 (NPNF2 13:381). 
67 Frank Gavin, „The Sleep of the Soul in the Early Syriac Church“ Journal of the American Oriental 
Society 40 (1920): 104 (103–120); Nicholas Constas, „To Sleep, Perchance to Dream: The Middle 
State of Souls in Patristic and Byzantine Literature“ Dumbarton Oak Papers 55 (2001): 110 (91–
124). 
68 Доказ 8:19 (NPNF2 13:381). 
69 Доказ 6:14 (NPNF2 13:372). 
70 Ibid. 
71 Види Brock, „Prayer of the Heart“, 133; Skoyles Jarkins прати С. Брока у овом закључку; види 
Aphrahat, 164. 
72 Доказ 6:14 (NPNF2 13:372). 
73 Види Brock, „Prayer of the Heart“, 133. 
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одређеним деловима бића као о храму Божијем. Ово наговештава закључак да је он 
заиста сматрао да цела личност, целокупно људско биће, са свим својим саставним 
деловима, постаје храм Божији. Ипак, одговор на питање питање где се тачно ово 
сједињавање дешава, у ком делу људског бића, на ком нивоу Афрахатове троделне 
антропологије, може помоћи у појашњењу динамике тог сједињења. 

Одговарајући на ово питање, мора се имати на уму да су у Афрахатовој 
троделној структури људског бића само тело и анимална душа прави делови људског 
бића. 

Дух је божанског порекла и он је освећујући принцип, те не може бити место 
сједињења. Штавише, као што је већ поменуто, Дух само кроз крштење силази и 
обитава у крштеноме. Они који нису крштени немају Духа (cf. Доказ 6:14),74 и они су 
„као звери, као остала створења“.75 Стога, Дух као један од фактора сједињења не 
може истовремено бити и место сједињења. Оно мора да буде људске природе. 

Тело такође не може бити агент сједињења због своје трулежне и несталне 
природе. Треба се подсетити да Афрахат изричито каже да се после смрти тело 
распада, претвара у прах и престаје да постоји (cf. Докази 8:13 и 22:5).76  

Могућност сједињења на нивоу анималне душе треба узети озбиљно у 
разматрање. То је једини оригинални елемент људског бића који, према Афрахату, 
наставља да живи после смрти. Даље, као што је поменуто, у коначном васкрсењу 
анимална душа ће прва бити васкрснута и сједињена са Духом, а тело ће се тек 
касније придружити том сједињењу, што наговештава узвишеност анималне душе 
над телом.77  

Анимална душа такође игра важну улогу у процесу у коме човек постаје 
храм Божији. Од крштеног хришћанина се, док је још жив, захтева да предузме 
додатне кораке да би постао истински храм. Дух примљен у крштењу није довољан. 
Он је само предуслов за усавршавање, који је неопходан да би човек постао место 
Божијег обитавања, храм Божији. У Доказу 4:10 Афрахат каже: „Када човек очисти 
своју душу у име Христово, Христос у њему обитава, а Бог обитава у Христу“.78 

Говорећи о процесу којим се постаје храм Божији, Афрахат обавештава своје 
читаоце да усавршени хришћанин („мудрац“) постаје храм. Бог улази и обитава у 
њему и уздиже његов интелект у небеске висине.79 Он овде чак даје и конкрето место 
боравка Божијег у људском бићу: 

Когод је отворио врата свог срца налази га (благо), и когод шири крила свог 
интелекта поседује га. Оно обитава у вредном и преданом човеку, и усађено је у срце 
мудраца...нема граница његовом уму, који је сабран и утврђен у његовом 
унутрашњем бићу. Место где Цар обитава и где му се служи, ко може проценити 
његову драгоценост за тебе“.80 

Видимо да је човеково „унутрашње биће“ (’ubba) означено као место 
Божијег обитавања.81 Исто тако, у Доказу 23:59 каже се: „ми те привлачимо у наше 

                                                 
74 NPNF2 13:372. 
75 Доказ 17:7 у Neusner, Aphrahat, 72. 
76 NPNF2 13:375 and 403. 
77 NPNF2 13:372. 
78 Brock, Syriac Fathers on Prayer, 16. 
79 Golitzin, Place, http://www.marquette.edu/maqom/aimilianos.html   1/26/09. 
80 Доказ 14:35, превод A. Golitzin у Place, http://www.marquette.edu/maqom/aimilianos.html   
1/26/09. 
81 Golitzin, Place, http://www.marquette.edu/maqom/aimilianos.html   1/26/09. 



 107 

срце, и својим интелектом, наше мисли чине подобије твог појављивања“ и „наша 
уста те могу примити [cf. Евхаристија], и ти си обитавао са нама. Ти се настањујеш у 
праведнима, и [довољно је] пространо место за тебе [у њима], и твоја Величина 
продире у мало срце“.82 

Коначно питање је где се то тачно налази ’ubba? Са аспекта Афрахатове 
троделне антропологије, може се закључити да „унутрашње биће“, ако није у потпуности 
поистовећено са анималном душом, макар га ту треба тражити. Тело је овде у потпуности 
искључено. Из ових текстова је очигледно да, када Афрахат говори о „унутрашњем 
бићу“, он не мисли на унутрашње телесне органе као место боравка Божијег, пошто 
терминологија раста и ширења „унутрашњег бића“ које прима величину Божију чини ову 
идеју апсурдном. Стога „срце“ и „унутрашње биће“ треба тражити на духовном нивоу, 
нивоу двеју душа. Дух се такође може искључити као божански принцип у Афрахатовој 
антрополошкој структури људског бића. Стога је једини логички закључак да се 
сједињење божанског са човечанским дешава на нивоу анималне душе. 

Ипак, морамо подсетити да Афрахат нигде експлицитно не прецизира место 
сједињења. Њему је само битно да човек постаје место Божијег обитавања, храм 
Божији. Чини се да Афрахата није интересовала дубља, систематичнија 
антрополошка анализа процеса којим човек постаје храм Божији. Ипак, он даје веома 
детаљан след акција које се морају извршити да би човек постао храм Божији. Пре 
свега, човек мора бити крштен да би примио Св. Духа, кога затим не сме жалостити 
злим делима да га Дух не би напустио. Очишћење душе је наредни степен неопходан 
као припрема за Божије обитавање у срцу. По испуњењу овог стадијума, Христос 
(или Христов Дух) чини усавршеног хришћанина местом свога обитавања. С. Брок је 
исправно приметио да је Афрахат све аспекте личности сјединио у једну целину, те 
да никад није јасно назначио тачан антрополошки ниво троделног људског бића на 
коме се сједињење божанског са човечанским дешава. За Афрахата цело људско биће 
постаје храм Божији.83 Ипак, његово учење о Божијем обитавању у људима у вези са 
троделном структуром људског бића, уколико се доведе до свог логичног закључка, 
неминовно указује да се сједињење дешава на нивоу анималне душе. 

 
Закључак 

 
У овом раду Афрахатова троделна структура људског бића анализирана је у 

односу на његову антропологију, са циљем да даље појасни његову антрополошку 
храмовну символику. 

На почетку рада је истражено порекло храмовне символике. Уколико се 
садржај Афрахатових текстова повеже са историјским чињеницама, долази се до 
закључка да су Афрахатова близина јеврејским рабинима и затворена средина 
његовог теолошког и пастирског миљеа, резултирале у размени идеја и довеле до 
његове преокупираности храмовном символиком и Божијим обитавањем у људима. 

Потом је анализирана Афрахатова употеба Светог писма да би се утврдила 
могућа библијска утемељеност његове Храм-Психологије. Изведен је закључак да је 
Афрахат у одбрану свог аргумента веома слободно користио Свето писмо, повезујући 
разне одељке на веома интересантан начин. Овакво повезивање концептуално веома 
одвојених одељака из различитих делова Библије сугерише да је имао веома специфично 
схватање хомогеничности библијског садржаја. Ипак, Афрахат је успео својим 

                                                 
82 Доказ 23:59, необјављен превод  A. Golitzin. 
83 Brock, The Prayer of Heart, 133. 
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„мозаиком“ библијских одељака вешто да подржи аргумент о божанском обитавању у 
људима својим „гоблемом“ библијских одељака, интернализујући (рефлектујући их на 
унутрашње биће човечије) оне одељке који говоре о храму Божијем. 

Налин како човек постаје храм Божији представљен је у наредном сегменту 
рада. Закључено је да према Афрахату, сва три лица Свете Тројице у људима 
обитавају, а не само једно или два лица. Крштење је суштински предуслов да се 
постане храм Божији. Њиме се добија Свети Дух, који омогућава крштеноме да даље 
духовно напредује кроз светотајински живот и кроз комбинацију практичних и 
теоријских духовних вежби. Посебно је значајан Афрахатов концепт у коме 
представља хришћане као храмове Божије, пошто они могу да извршавају 
жртвоприношење молитве на олтару свог срца. Овај олтар срца имплицитно чини 
њихова целокупна бића храмовима Божијим. 

Део о Афрахатовој Храм-Психологији и учењу о загробном животу започето 
је анализом његове троделне антропологије. Запажен је одређени хијерархијски 
редослед међу деловима људског бића. У Афрахатовој мисли Дух заузима запажено 
место због свог божанског порекла. Тело је пак због своје пропадљивости и 
нестабилности добило часну, али мање битну улогу. Анимална душа, као оригинални 
део људског бића, због своје бесмртности заузима веома значајно место. 

У одељку који следује хијерархијски редослед делова људског бића упоређен 
је са хијерархијском троделном структуром јерусалимског Храма, због Афрахатове 
друштвене и теолошке блискости са рабинским Јудаизмом, као и због чињенице да је 
велики део његове теологије представљене у Доказима уобличен кроз дебату са 
Јеврејима. 

Наредно кратко поглавље посвећено је загробном животу, како би се 
нагласила важна улога коју анимална душа игра у Афрахатовој антропологији. Поред 
особености самог учења, чињеница да само овај део људског бића наставља да 
постоји и после смрти (у стању сличном сну) учинила се вредна пажње. 

Последње поглавље је покушај даљег појашњења и продубљивања тезе С. 
Брока да се у Афрахатовој мисли обитавање Бога дешава у целокупном људском 
бићу, а не само у неком од његових делова. У овом одељку Брокова теза је потврђена, 
али такође и проширена. Доказано је да Афрахатови текстови који помињу 
„унутрашње биће“ или „срце“ као место сједињења божанског са човечанским, када 
се поставе у перспективу његове троделне антропологије, наводе на закључак да се 
сједињење дешава на нивоу анималне душе. 

Надамо се да смо успели да докажемо да је доминантна улога храмовне 
терминологије у Афрахатовој антропологији извршила снажан утицај на његову 
психологију (учење о души). Баш као што је Афрахатова антропологија следила 
хијерархијски поредак структуре јерусалимског Храма и његових саставних делова, 
тако је и његова психологија осликала три дела људског бића и њихов поредак по 
важности. Исто тако, ова психологија је одиграла одлучујућу улогу у Афрахатовом 
схватању загробног живота и хришћанске Есхатологије. За њега „анимална душа“, 
која иако у стању сна, наставља да живи и после смрти, представља место сједињења 
божанског са човечанским, унутрашњи храм Божији. Стога се чини сасвим 
оправданим закључак да се слободно може говорити о Храм-Психологији код 
Афрахата Персијског. 
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Vasilije Vranić 
 

THE TEMPLE PSYCHOLOGY OF APHRAHAT THE PERSIAN SAGE 
 
The present article offers an analysis of an aspect of Anthropology of Aphrahat the 

Persian Sage, a Syrian Father from the 4th century, which is named here «Temple 
Psychology.» Using the Temple symbolism, Aphrahat developed a complex, tripartite 
anthropological model, upon which he based his partial explanation of the afterlife. 

The article begins with an analysis of the Temple symbolism as the locus of divine 
dwelling in Aphrahat's anthropology. Then follows an evaluation of the relevant exegetical 
axioms. A critical analysis of Aphrahat's tripartite anthropology in relation to the Jerusalem 
Temple was offered, with a special reference to his understandig of the afterlife, which is 
closely related to these motives. 

The article concludes by acknowledging the dominant role of the Temple 
terminology in Aphrahat' anthropological model, which exerted a strong influence on his 
psyhology (teaching about the soul). It naturaly resulted in the Temple Psychology, which 
is the dynamic model of the eschatological existence of man. 
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LIFE ACCORDING TO NATURE: ASCETIC IDEALS IN A 
STICHERON BY KASSIA 

 
Abstract: The topic of this paper are the ascetic ideals contained in Kassia’s 

sticheron for the Feast of the Nativity of John the Forerunner (June 24). The ideas 
expressed by Kassia in this sticheron may be traced back to some of the most influential 
ascetic writings of the Byzantine monastic tradition such as the Vita Antonii, the 
Apophthegmata Patrum and the Ladder of John Climacus. These three works were an 
essential component of the monastic curriculum during the Byzantine period and hence it is 
not surprising that Kassia, a nun, used them to praise the virtuous life of the role model of 
monastic life – John the Forerunner. The case of this sticheron, in which very subtle ascetic 
ideas are expressed, demonstrates that this dimension of Byzantine liturgical hymnography 
deserves closer attention.  

Keywords: Kassia, John the Forerunner, κατὰ φύσιν, παρὰ φύσιν, ὑπὲρ 

φύσιν, εὐθής. 
 
While dogmatic theology and hagiography have long been recognized as a mainstay 

of Byzantine liturgical hymnography, the presence of ascetic ideals in this genre of poetry has 
not received much scholarly attention. This article sets out to explore a sticheron composed 
by Kassia (c. 800 – died before 867)1 for the Feast of the Nativity of John the Forerunner,2 in 
which the poetess gives voice to the tenets of spiritual life upheld in her monastic milieu.  

                                                 
1 For the life of Kassia, see: I. Rochow, Studien zu der Person, den Werken und dem Nachleben der 
Dichterin Kassia, Berlin 1967, pp. 20–26; E. Catafygiotu-Topping, ‘Kassiane the Nun and the Sinful 
Woman’, Greek Orthodox Theological Review 26 (1981) 202–205; A. Tripolitis, (ed. and tran.), 
Kassia: The Legend, the Woman, and Her Work, New York 1992, pp. XIII–XVII; F. Vlahopoulou, 
‘Βιβλιογραφικὸ  δοκίμιο γιὰ τὴν Κασ(σ)ία – Κασ(σ)ιανή. Ὁ θρῦλος γύρω ἀπὸ τὴ 

βυζαντινὴ ποιήτρια καὶ ἡ ἱστορικότητά του’, Βυζαντινὸς Δόμος 1 (1987) 139-159; J. A. 
Bentzen, A Study of the Liturgical and Secular Works of Blessed Kassia, Byzantine Nun and Poet, 
(unpublished master’s thesis), University of New England (Australia), 1994, pp. 5–43; M. 
Lauxtermann, ‘Three Biographical Notes’, Byzantinische Zeitschrift 91.2 (1998) 391–397 and Ν. 
Tsironis, Κασσιανὴ ἡ ὑμνωδός, Ἀθήνα 2002, pp. 7-20. 
2 The oldest preserved Byzantine Typicon which prescribes the chanting of this sticheron is that of St. 
Savior in Messina (XII c.). Its use was almost the same as it is today, since it was chanted at Vaspers, 
after the Glory and now of the Aposticha: ‘Εἰς τὸν  σ τ ί χ ο ν, τὰ ἰδιόμελα [...]. Δόξα καὶ νῦν, 

ἦχος πλ. δ’· Ἡσαΐου νῦν τοῦ προφήτου.’ See M. Arranz (ed.), Le typicon du Monastère du Saint-
Sauveur à Messine: Codex Messinensis Gr 115, A.D. 1131, [Orientalia Christiana Analecta 185], 
Rome1969, p. 160. According to the present liturgical practice it is chanted at Vaspers as sticheron 
after the Glory of the Aposticha. For the edition of this sticheron, see: T. Tzedakis, Κασιανὴ ἡ 

μεγάλη τῆς Ἐκκλησίας μελωδός, Ἡράκλειον Κρήτης 1959, p. 59.  
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Ἦχος πλάγιος δ΄.  Tone plagal 4 
Ἡσαΐου νῦν τοῦ προφήτου ἡ φωνή     Now the voice of Isaiah the prophet3 
σήμερον ἐν τῇ τοῦ μείζονος προφητῶν      today has been fulfilled by the  
κυήσει     conception4 
Ἰωάννου πεπλήρωται.   of John who is greater than the  

prophets.5  
Ἰδοὺ γάρ, φησίν, ἀποστελῶ  For behold, he said, I will send  
5     τὸν Ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, my messenger before thy face,  
ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου  who shall prepare your way 

ἔμπροσθέν σου.   for you.6 
Οὗτος οὖν ὁ τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως As a forerunner, this soldier of the  
στρατιώτης προδραμών,  Heavenly King7 
ὡς ἀληθῶς εὐθείας ἐποίει  truly made straight  
τὰς τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν,   the paths of our God,8  
10     ἄνθρωπος μὲν τῇ φύσει,  being a man by nature,  
ἄγγελος δὲ τὸν βίον ὑπάρχων·   but an angel in his life. 
ἁγνείαν γὰρ παντελῆ   For having embraced complete  
καὶ σωφροσύνην ἀσπασάμενος, purity and chastity,  
εἶχε μὲν τὸ κατὰ φύσιν, he held on to that which is according to  

nature,  
15     ἔφυγε δὲ τὸ παρὰ φύσιν,  but avoided that which is contrary to  

    nature 
ὑπὲρ φύσιν ἀγωνισάμενος.  struggling beyond nature. 
Αὐτὸν ἅπαντες πιστοί   Let us all, the faithful,   
ἐν ἀρεταῖς μιμούμενοι,   imitating him in virtue, 
πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν δυσωπήσωμεν implore him to plead on our behalf,  
20     εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. for the saving of our souls. 

 

                                                 
3 Cf. Mal. 3:1. 
4 The use of the word κύησις (‘conception’) indicates that the sticheron was probably not written for 
the Feast of the Nativity of John the Forerunner, where it is chanted today, but for the Feast of his 
Conception, which the Eastern Church celebrates on September 23. 
5 Cf. the homily of Theodore the Studite (†826) for this Feast: ‘Ἀλλ᾿, ὦ μακάριε Ἰωάννη, ὁ τῶν 

μεγίστων μέγιστε προφήτης’, Theodori Studitae In nativitatem sancti prophetae Praecursoris 
Baptistae, PG 99, 757C. 
6 Cf. Mal. 3:1; Mr. 1:2; Mt. 11:10 and Lc. 7:27. 
7 Cf. this verse to the verse from a kontakion for the Feast of the Nativity of John the Forerunner 
which is found among the dubious kontakia of Romanos the Melodist (sixth century): ‘τοῦ 

βασιλέως ὁ στρατιώτης’ (‘the soldier of the King’). Sancti Romani Melodi Cantica, Cantica 
dubia, (ed. P. Maas and C. A. Trypanis), Berlin 1970, ιδ’, 7, p. 15. See also the homily of Theodore 
the Studite for the same feast: ‘Ἰωάννην τὸν θεοπρόβλητον στρατιώτην τοῦ οὐρανίου 

βασιλέως’ and ‘προέδραμεν ὁ στρατιώτης δηλῶν τὴν τοῦ παμβασιλέως ἐπιδημίαν’. For 
the reference, see footnote 5 (PG 99, 749A and D). 
8 Cf. Is. 40:3; Mt. 3:3; Mr. 1:3 and Lc. 3:4. 
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This sticheron has not been the subject of a detailed analysis in the same way as 
her most famous hymnographic work – troparion for Orthros on the Wednesday of the 
Holy Week, Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις.9 Scholars who have studied the personality 
of Kassia and her poetry do not include this sticheron among her more important works. 
This is evident from the fact that they make references to it in passing, touching only on the 
poetess’ fourfold repetition of the word φύσις. Rochow considers this repetition to be a 
stylistic characteristic of Kassia’s liturgical hymnography in general, and hence concludes 
that this sticheron is her authentic work.10 J. A. Bentzen sees in the repetition a ‘word play’ 
by which the poetess wants to express ‘the mystery of the Baptism of Christ by the humble 
hermit from the desert, John the Forerunner’.11 N. Tsironis, on the other hand, does not see 
in these words anything more than a simple rhetorical epanalepsis.12 

I assert, however, that the ascetic way of life of John the Forerunner provided an 
occasion for Kassia to include an ascetic doctrine in this sticheron, naturally only to the 
degree a short hymnographic text such as sticheron allowed. Accordingly, I will try to 
situate it in the context of a Christian ascetic tradition which had been developed by the 
ninth century, the time when the sticheron was written. The aim of my analysis is to show 
that the fourfold repetition of the word φύσις is not simply a rhetorical figure but has a 
deeper significance. This is particularly true for verses 14–16, where this word is preceded 
by three different prepositions – κατά, παρά and ὑπέρ, which give three different 
meanings to φύσις: a) according to nature, b) contrary to nature and c) beyond nature.13  

To begin with, it is not surprising that Kassia should express her ideas about 
asceticism in this sticheron. It is known that patristic authors characterize prophets in 
general as angels, because of their role in the economy of salvation: ‘The prophets had been 
called angels of God; Haggai so declares himself, and so he called the other prophets’.14 

Such a view of prophets is based on the Septuagint in which the Hebrew word 
%a;l.m (mal’āk) – (‘messenger’) is translated with ἄγγελος.15 

Similarly, the word angel also acquired an ascetic connotation in John’s case 
already in the early Christian period. This is due both to the Evangelists’ description of 

                                                 
9 See e.g. Catafygiotu-Topping, Kassiane the Nun, pp. 201-209; Ibid, ‘The Psalmist, Luke and Kassia 
the Nun’, Byzantine Studies/ Etudes Byzantines 9 (1982) 199-210 and A. Dyck, ‘On Cassia, Κύριε ἡ 

ἐν πολλαῖς...’, Byzantion 56 (1986) 63–76. 
10 ‘Neben dem Überwiegen der Zuschreibungen an die Dichterin sprechen auch stilistische 
Besonderheiten für Kassia als Verfasserin. Besonders auffällig ist der dreimalige Gebrauch des 
Wortes fysis in parallelen Kola’. Rochow, Studien, p. 46.  
11 Bentzen, A Study, p. 114. I owe thanks to the librarians of the University of New England 
(Australia) for allowing me access to the thesis. I am also grateful to the National Hellenic Research 
Foundation (Athens) which facilitated the loaning process.  
12 Tsironis, Κασσιανή, p. 26. 
13 I offer a brief analysis of this sticheron  in my master’s thesis Liturgical Poetry of the Poetess 
Kassia and its Slavonic Translation, defended at the Department of Classical Studies of the 
University of Belgrade 2008. 
14 ‘Ἄγγελοι γὰρ Θεοῦ οἱ προφῆται ἐλέγοντο· δηλοῖ δὲ Ἀγγαῖος οὕτω μὲν ἑαυτόν, οὕτω 

δὲ καὶ τοὺς ἄλλους προφήτας κεκληκώς’, Hesychii Presbyteri Jerosolymitani Epitome 
duodecim prophetarum et Isaiae in versiculos digesta, appositis difficiliorum locorum 
interpretationibus, PG 93, 1344A. 
15 ‘Καὶ εἶπεν Ἀγγαῖος ὁ ἄγγελος Κυρίου τῷ λαῷ ἐγώ εἰμι μεθ᾿ ὑμῶν λέγει Κύριος’ (‘Then 
spoke Haggai the Lord’s angel to the people: I am with you, says the Lord’), Hag. 1:13. Cf. Mal. 1:1. 
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John’s appearance, his diet and his way of life in general,16 and to the fact that they 
connected Malachi’s prophecy regarding the angel who would prepare the paths of the Lord 
with John the Forerunner. This, in turn, led the Church Fathers to describe him as ‘an angel 
in the body’, i.e. the ideal of ascetic life. The first signs of such an image of John are found 
in Origen (†254) who, citing the prophet Isaiah, characterizes the Forerunner as follows: 
‘he was an angel who came in body to bear a witness of the Light’.17  

Comparison of the ascetic way of life with the angelic one is already attested in 
Christian sources from the first three centuries. Methodius of Olympus (died ca. 311), for 
example, makes such a connection in his dialogue on virginity, entitled ‘Symposium, or on 
Virginity’, where he writes: ‘Indeed, it is peculiar to the wing of the virginity not to incline 
towards earth, but to upraise itself toward the pure ether, toward the life which is near to the 
life of angels’.18  

Following suit, other Church Fathers like Basil of Ancyra (†362),19 Basil the Great 
(†379),20 Peter of Alexandria (†380),21 Gregory of Nazianzus (†390),22 to name a few, 
associate the ascetic way of life with that led by angels. 

It is also important to recall that Kassia also makes a parallel between a monk and 
an angel in one of the gnomic verses ascribed to her:  

‘Monk is above all and chiefly an  
earthly angel and a heavenly man’.23 

                                                 
16 ‘And the same John had his raiment of camel's hair, and a leather belt about his loins; and his food 
was locusts and wild honey’, Mt. 3:4. Cf. Mr. 1:6.  
17 ‘…ἄγγελον ὄντα ἐν σώματι γεγονέναι ὑπὲρ τοῦ μαρτυρῆσαι τῷ φωτί’, Origène, 
Commentaire sur saint Jean, II, 31, (ed. and trans. C. Blanc), Sources Chrétiennes 120, Paris 1966, 
pp. 332 and 336. Cf. also Epiphanius of Cyprus (†403), who writes about John: ‘Ἄκουε τοῦ 

Προδρόμου Κυρίου, τοῦ ἀγγέλου καταξιωθέντος ὀνομασθῆναι, τοῦ ἀπὸ κοιλίας μητρὸς 

λαβόντος Πνεῦμα ἅγιον’ (‘Listen to the Forerunner of the Lord, to him who is worth to be called 
angel, to him who has received the Holy Ghost in the womb of his mother’), Panarion 62, 5, 
Epiphanius II, Die Griechischen Christlichen Schriftsteller (der ersten drei Jahrhunderte) 31, (ed. K. 
Holl), Leipzig 1922, p. 393. Theodore the Studite calls him angel as well: ‘τὸν ἐν σώματι ἄγγελον 

τοῦ Κυρίου’. For the reference, see footnote 5 (PG 99, 749B). 
18 ‘Οὐ γὰρ θέμις ἐπὶ γῆς βρίθειν κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν τῷ τῆς παρθενίας πτερῷ ἀλλ᾿ 

ἄνω φέρειν εἰς καθαρὸν αἰθέρα καὶ τῶν ἀγγέλων γείτονα βίον’, Méthode d’Olympe, Le 
banquet 8, ΙΙ, Sources Chrétiennes 95 (ed. and trans. H. Musurillo), Paris 1963, p. 204. 
19 ‘Οἱ τὴν παρθενίαν ἀσκοῦντες ἄγγελοί εἰσιν’, Basilii Magni De vera virginitatis integritate, 
51, PG 30, 772B. However, F. Cavallera has proven that this work belongs to Basil of Ancyra. See his 
study ‘’Le ‘De virginite’ de Basile d’Ancyre’’, Revue d'histoire ecclésiastique 6 (1905) 5–14. The 
reference has been token from F. J. Leroy, ‘La tradition manuscrite du ‘de virginitate’ de Basile 
d’Ancyre’, Orientalia Christiana Periodica 38 (1972) 196.  
20 ‘Λογίζεσθαι δὲ ἐκεῖνο μάλιστα χρή, ὅτι διαβὰς τὰ μέτρα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, 

πρὸς τὴν ἀσώματον πολιτείαν ἑαυτὸν μετέστησεν ὁ τὸν τῶν ἀγγέλων βίον ἑλόμενος’, 
Basilii Magni Sermo asceticus, Ι, 2, PG 31, 873B.  
21 ‘Τὴν μὲν ἐσθῆτα διέῤῥησαν τῶν ἁγίων Χριστοῦ παρθένων, ὧν ἡ ἄσκησις τύπον 

ἁγίων ἀγγέλων ἐχαρακτήριζεν’, Petri Alexandrini Ex epistola encyclica, PG 33, 1277A. 
22 ‘Ἀγγέλων ἐπανῄρησαι πολιτείαν; μετὰ τῶν ἀζύγων ἐτάχθης; μὴ κατενεχθῇς εἰς 

σάρκα, μὴ κατενεχθῇς εἰς ὕλην μὴ τῇ ὕλῃ γαμηθῇς, κἂν ἄλλως ἄγαμος μένῃς’, Gregorii 
Theologi Oratio XXXVII, PG 36, 296A. 
23  ‘Μοναχὸς ἐστίν, ἄγγελος ἐπίγειος ἐξόχως 

     τε καὶ κυρίως καὶ ἄνθρωπος οὐράνιος’, Tripolitis, Kassia, p. 138. For Kassia’ epigrams and 
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Thus, paraphrasing Isaiah’s prophesy, reiterated by the Evangelists, in her 
sticheron —‘For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, The voice of 
one crying in the wilderness, Prepare you the way of the Lord, make his paths straight’—,24 
Kassia clearly follows the long established biblical and patristic notions about John and the 
ascetic life in general: 

 
ὡς ἀληθῶς εὐθείας ἐποίει  truly made straight  
τὰς τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν,   the paths of our God, 
ἄνθρωπος μὲν τῇ φύσει,  being a man by nature,  
ἄγγελος δὲ τὸν βίον ὑπάρχων∙   but an angel in his life.25 

 
In the verses that follow, the poetess clarifies and further develops the idea of 

angelic way of life led by John despite the fact that he was ‘a man by nature’:  
 

ἁγνείαν γὰρ παντελῆ   for having embraced complete  
καὶ σωφροσύνην ἀσπασάμενος, purity and chastity,  
εἶχε μὲν τὸ κατὰ φύσιν,  he held on to that which is  

    according to nature,  
ἔφυγε δὲ τὸ παρὰ φύσιν,  but avoided that which is  

    contrary to nature 
ὑπὲρ φύσιν ἀγωνισάμενος.  struggling beyond nature.26 

 
The central idea of the quoted passage and the sticheron as a whole is expressed in 

verse 14, where Kassia states that John ‘held on to that which is according to nature’. He 
attained this manner of life only after he had embraced absolute purity and chastity, 
avoiding ‘that which is contrary to nature’ and struggling ‘beyond nature’.   

The idea expressed in the quoted passages as well as the ascetic terminology used 
in them, suggest in the first place that Kassia was influenced by the Vita Antonii.27 

According to his biographer Athanasius of Alexandria (†373), in a discourse about 
virtue, Antony said to his disciples the following: 

‘For when the soul has its intellectual part in its natural state virtue is formed. And it is in its 
natural state when it remains as it came into existence: and when it came into existence it 
was good and very straight. For this cause Joshua, the son of Nun, exhorting the people, 
said to them: ’Make straight your heart unto the Lord God of Israel’,28 and John: ’Make 
your paths straight’.29 For straightness (rectitude) of soul consists in its having its 
intellectual part in its natural state as created. But when it swerves and is perverted from its 

                                                                                                                            
gnomic verses as well as their authenticity, see: M. D. Lauxtermann, Byzantine Poetry from Pisides to 

Geometres,  Wien 2003, pp. 248–270. 
24 ‘Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ 

ἐρήμῳ· ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ’. See Mt. 3:3; Mr. 
1:3, Lc. 3:4, and cf. Is. 40:3. 
25 Verses 10–11. 
26 Verses 12–16. 
27 For the critical edition, see: Athanase d’ Alexandrie, Vie d’ Antoine, (ed. G. J. M. Bartelink), 
Sources Chrétiennes 400, Paris 1994. 
28 Jos. 24, 23. 
29 Mt. 3, 3.  
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natural state, this is called vice of the soul. Thus the matter is not difficult. If we remain as 
we came into existence, we are in the state of virtue; but if we think of bad things, we shall 
be accounted evil. If, therefore, this matter had to be acquired from outside, it would indeed 
be difficult; but since it is in us, let us guard ourselves from foul thoughts; and having 
received the soul as something entrusted to us, let us preserve it for the Lord, that He may 
recognize His work as being the same as He made it’.30  

In the quoted passage,31 Antony defines virtue as the life of the soul ‘according to nature’ 
(κατὰ φύσιν). Antony arrives to this conclusion through the allegorical interpretation of a 
verse from Exodos (Jos. 24:23) and the already quoted verse from the prophet Isaiah: ‘make 
straight the paths of our God’,32 which, according to the unanimous opinion of the 
Evangelists, refers to John the Forerunner. In patristic hermeneutic literature this verse has 
been interpreted in the sense that John with his preaching of repentance prepared his 
listeners for the coming of Jesus Christ. An example of such an interpretation of this verse 
is found in John Chrysostom’s commentary on Matthew: “Thus the prophet says that he 
shall come, saying: ‘Prepare you the way of the Lord, make His paths straight’. Moreover, 
John the Forerunner himself said: ‘Bring forth fruits worthy of repentance’, which 
corresponds with, ‘Prepare you the way of the Lord”.33 Antony, however, ascribes a more 
universal ascetic meaning to this verse; he introduces an important change by saying: 
’Make your paths straight’. Then he proceeds to connect this verse with the state of the 
soul, saying that the soul is ‘straight’ when it has its intellectual part in its natural state 
(κατὰ φύσιν), as created. Therefore, Antony defines the original state of the human 
nature, i.e. before the primordial sin, with the phrase κατὰ φύσιν giving to it the following 
meaning; he uses the phrase κατὰ φύσιν in the sense of ‘according to the genuine human 
nature’, exactly as the God created it in the beginning. 

Although the expression κατὰ φύσιν is of Stoic provenance – the well-known 
Stoic ideal of ‘ living according to nature’ (τὸ κατὰ φύσιν ζῆν) –,34 it is obvious that, in 

                                                 
30 ‘Τῆς γὰρ ψυχῆς τὸ νοερὸν κατὰ φύσιν ἐχούσης ἡ ἀρετὴ συνίσταται. Κατὰ φύσιν δὲ 

ἔχει, ὅταν ὡς γέγονε μένει· γέγονε δὲ καλὴ καὶ εὐθὴς λίαν. Διὰ τοῦτο ὁ μὲν τοῦ Ναυῆ 

Ἰησοῦς παραγγέλλων ἔλεγε τῷ λαῷ· ‘Εὐθύνατε τὴν καρδίαν ὑμῶν πρὸς Κύριον τὸν 

Θεὸν Ἰσραήλ’. Ὁ δὲ Ἰωάννης· ‘Εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους’ ὑμῶν. Τὸ γὰρ εὐθεῖαν εἶναι 

τὴν ψυχήν, τοῦτό ἐστι τὸ κατὰ φύσιν νοερὸν αὐτῆς ὡς ἐκτίσθη. Πάλιν δὲ ὅταν κλίνῃ καὶ 

ἐν διαστροφῇ τοῦ κατὰ φύσιν γένηται, τότε κακία ψυχῆς λέγεται. Οὐκοῦν οὐκ ἔστι 

δυσχερὲς τὸ πρᾶγμα. Ἐὰν γὰρ μείνωμεν ὡς γεγόναμεν, ἐν τῇ ἀρετῇ ἐσμεν· ἐὰν δὲ 

λογιζώμεθα τὰ φαῦλα, ὡς κακοὶ κρινόμεθα. Εἰ μὲν οὖν ἔξωθεν ἦν ποριστέον τὸ 

πρᾶγμα, δυσχερὲς ὄντως ἦν· εἰ δὲ ἐν ἡμῖν ἔστι, φυλάξωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ λογισμῶν 

ῥυπαρῶν, καὶ ὡς παραθήκην λαβόντες, τηρήσωμεν τῷ Κυρίῳ τὴν ψυχὴν ἵν᾿ αὐτὸς 

ἐπιγνῷ τὸ ποίημα αὐτοῦ, οὕτως οὖσαν τὴν ψυχὴν ὥσπερ πεποίηκεν αὐτήν’. Vie d’ 
Antoine, 20, 5-9, pp. 188-192. 
31 For a brief interpretation of this passage, see: M. J. Marx, ‘Incessant Prayer in the Vita Antonii’, 
Studia Anselmiana 38 (1956) 110–113. 
32 Is. 40:3: ‘…εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ θεοῦ ἡμῶν’. Cf. Mt. 3:3; Mr. 1:3 and Lc. 3:4. 
33 ‘Ὁ μὲν γὰρ προφήτης φησίν, ὅτι παρέσται λέγων: ‘ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, 

εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ’. Αὐτὸς δὲ παραγενόμενος ἔλεγε: ‘ποιήσατε καρποὺς 

ἀξίους τῆς μετανοίας’. Ὅπερ ἴσον ἐστὶ τῷ: ‘ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου’, Joanni 
Chrysostomi In Matthaeum, X, 3, (PG 57, 187). 
34 This ethic ideal is found, for example, in Zenon (c. 335–263 BC) and Cleanthes (c. 330- c. 230 
BC). See fragments of their works that have been preserved in Stobaeus, 2, 7, 6е and 2, 7, 7b, and 
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the Vita Antonii, this phrase has a Christian meaning, since here ‘nature’, according to 
which one ought to live, means the genuine human nature that was created by God in the 
beginning.35 Consequently, to live according to it means to live virtuously.36 

In the quoted excerpt, the metaphoric meaning of the adjective εὐθύς37 is 
equivalent to that expressed by the phrase κατὰ φύσιν: ‘For the straightness (τὸ γὰρ 
εὐθεῖαν) of the soul consists in its having its intellectual part in its natural state (κατὰ 

φύσιν) as created’.38 
The original sin, according to Antony, disrupted the order and harmony which had 

been characteristic of the creation. That resulted in the appearance of wickedness, referred to 
as swerving and deviation in the text, i.e. sinful passions in the human nature which have to 
be rectified as the hero of the Vita Antonii has done it himself: ‘he was altogether balanced 
(ἴσος, literally, ‘even’) as being guided by reason, and standing in the natural state’.39  

It seems that, because of the pagan provenance of the phrase κατὰ φύσιν, 
Athanasius wants to give to his ascetic doctrine a biblical ground with the use of the 
adjective εὐθύς as the explanation of what is a life according to nature, since this word, as 
we have seen, is used in both the Old and New Testaments. Athanasius’ intention is more 
evident in the following passage from another work of his, in which, explaining that the 
soul ‘did not remain as it had been made’,40 he quotes the following verse from the 
Ecclesiastes: ‘God made man upright (εὐθῆ, literally, ‘straight’), but they sought many 
notions’ (Ecc. 7:29). Having sinned, man, who had been created εὐθής, lost his original 
state of being κατὰ φύσιν. For that reason, the aim of human life is to return to the 
original state ‘as it was created in the beginning’41 and, thanks to Christ’s incarnation, even 
to a greater grace: ‘Mankind then is perfected in Him and restored, as it was made in the 
beginning, nay, with greater grace. For, on rising from the dead, we shall no longer fear 
death, but shall ever reign in Christ in the heavens’.42 Kassia expresses a similar idea in the 
third troparion of her Canon for the Dead, where, addressing Christ, she says that He came 
to earth to return all men to ‘the former sinless state’: 

                                                                                                                            
Clement of Alexandria (†c.215): Stromata II, XXI, 129, [GCS 15], Leipzig 1906, p. 183. Cf. Marx 
(1956), 112–113. The Stoics believed that to live ethically means to live in harmony with nature. 
35 Christian writers have as their starting point the statement from the Bible that all which the God 
created is ‘very good’ (Gn. 1, 31). 
36 Such an understanding of nature is present in Corpus Areopagiticum as well (c. 500 AD), one of 
the most important and most influential theological writings of the early Byzantine period. When the 
unknown author of these writings refers to demons, he writes that they are evil because they cannot 
act ‘according to nature’: ‘Κακοὶ δὲ εἶναι λέγονται διὰ τὸ ἀσθενεῖν περὶ τὴν κατὰ φύσιν 

ἐνέργειαν’, De divinis nominibus, IV, 23, in Corpus Dionysiacum, I, (ed. B. R. Suchla), Berlin – 
New York 1990, p. 171. 
37 The Septuagint uses the alternative form εὐθής.  
38 The adjective εὐθύς in this sense is also found in the apolytikion of Antony’s feast day in which it 
is stated that Antony followed ‘the straight paths of the Baptist’: τῷ Βαπτιστῇ εὐθείαις ταῖς 

τρίβοις ἑπόμενος (Menaion, January 17). 
39 ‘ὅλος ἦν ἴσος, ὡς ὑπὸ τοῦ λόγου κυβερνώμενος καὶ ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἑστώς’, Vie d’ 
Antoine, 14, p. 174. 
40 ‘Καὶ οὐχ ὁποία γέγονε, τοιαύτη καὶ ἔμεινεν’, Athanasius, Contra Gentes, 7, [ed. and trans. 
by R. W. Thomson], Oxford 1971, p. 18. 
41 ‘ὡς γέγονεν ἐξ ἀρχῆς’, Contra Gentes, 2, p. 6. 
42 Athanasii Archiepiscopi Alexandriae Contra Arianos Oratio Secunda, 67, PG 26, 289B. 
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Ἐπὶ γῆς ὁ ἐν ὑψίστοις γέγονας The one dwelling on high came to earth 
σαρκὸς θνητῆς μετασχών, taking a mortal body, 
ἵνα θνητοὺς πάντας  so that you, O lord of immortality, 
ἀφθαρσίας, δέσποτα,  could give life 
καὶ εἰς πρὶν ἀπάθειαν   to all mortals and 
μεταστήσας ζωώσῃς.  return them to the former sinless state.43 

 
Consequently, although man lost his original state, he can regain it and moreover – 

he, according to Athanasius, can ‘participate in the divine and spiritual nature’.44  
The adjective εὐθής as well as the noun εὐθύτης were also used by John 

Climacus (died around the middle of the 7th century), the acclaimed classic of ascetic 
spirituality who exerted a strong influence on later Christian spiritual writers, including 
Kassia, as we shall see in a short while. He invests these words with an ascetic meaning by 
defining εὐθύτης as the virtue which is, above all, opposed to πονηρία (‘wickedness’).45 
Besides, on the basis of some biblical quotations, John emphasizes that εὐθύτης is one of 
the names of God and also that He ‘saves those who are straight (εὐθεῖς) in heart’.46 
Therefore, it is clear that the semantic field of these two words corresponds to the usage of 
the adjective εὐθής in the Vita Antonii and in Kassia’s sticheron.   

One should also bear in mind that the distinction between the original and the 
fallen nature is characteristic of the ascetic literature in general. By the genuine nature, the 
human nature before the fall is understood, a nature free from evil. By contrast, evil is 
present in the nature of the fallen man, which accordingly can be and, in fact, is subject to 
passions. For this reason, an ascetic has to struggle against his nature. This is one of the 
dominant ideas of the Ladder.47 Following the tradition of the Vita Antonii, the Ladder 
exhorts an ascetic to seek that ‘pure nature of the soul, as it was created’.48 

The foregoing analysis demonstrates that Kassia uses the formulation κατὰ 

φύσιν in her sticheron in the same sense in which it occurs in the Vita Antonii and later 
ascetic writings such as the Ladder of John Climacus.  

The other two phrases, i.e. παρὰ φύσιν and ὑπὲρ φύσιν, do not appear in the 
Vita Antonii, but we find them in other ascetic works. Amongst the Apophthegmata Patrum 
is a saying attributed to Abba Poemen, in which he states that: ‘the God has given to Israel 
this way of life: the abstention from the things which are contrary to the natural state’.49  

The father then enumerates several things that he regards παρὰ φύσιν, such as 

                                                 
43 Verses 17-22. See Tripolitis, Kassia, pp. 88-89. 
44 Vie d’ Antoine, 74, p. 324.  
45 See S. Giovanni Climaco Scala paradisi, II, grad. XXIV, [ed. and tran. P. Trevisan], Torino 1941, 
pp. 81-89 (PG 88, 980C-988A). 
46 Trevisan, II, grad. XXIV, p. 87. Cf. also Ps. 7, 10. 
47 Cf. D. Bogdanović, Jovan Lestvičnik u vizantijskoj i staroj srpskoj književnosti, Beograd 1968, p. 
43 and J. Chryssavgis, John Climacus: From the Egyptian Desert to the Sinaite Mountain, Ashgate 
2004, pp. 166-167. 
48 Trevisan, II, grad. XXIV, p. 85 (PG 88, 981C).  
49 ‘Ταύτην τὴν πολιτείαν ὁ Θεὸς ἔδωκε τῷ Ἰσραήλ· τὸ ἀπέχεσθαι τῶν παρὰ φύσιν’, Les 
apophtegmes des pères. Collection systématique, I, 21, Sources Chrétiennes 387, [ed. J.-C. Guy, s.j.], 
Paris 1993, p. 114. Cf. also ibid, II, 15, where Abba Isaiah says: ‘ὁ κόσμος ἐστὶν τὸ ἐργάσασθαι 

τὰ παρὰ φύσιν καὶ πληρῶσαι τὰ θελήματα ἑαυτῶν κατὰ σάρκα’ (p. 132) 
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wrath, anger, envy, hate and detraction. Obviously, the phrase παρὰ φύσιν denotes a life 
in passions and sins, i.e. the fallen nature. A passage from Anastasius Sinaita (7th century) 
strengthens this notion: ‘Contrary to nature is that which the God has not created as it is 
now or that He has not created at all, i.e. sin and death’.50  

It is important to note that Theodore the Studite, with whom Kassia exchanged 
letters,51 influenced some aspects of her thought. His phraseology is found in the sticheron 
under examination as well.52 He defines the ‘bitter and deadly lust’, i.e. sin, as the ‘change 
of the state which is according to nature’.53 

Thus verse 15, in which Kassia declares that John ‘avoided that which is contrary 
to nature’, should be related to the passages quoted above and the similar ones from other 
ascetic writers.54 She underscores that the Forerunner was free from sins and passions, 
which remove one from the life that is ‘according to nature’. 

Finally, the third formulation, i.e. ὑπὲρ φύσιν, used in verse 16 – ‘struggling 
beyond nature’ –, refers to the supernatural spiritual struggle that, according to Kassia, John 
practiced in order to return to the natural state.55 The idea contained in this formulation 
points above all to an influence of the already mentioned Ladder of John Climacus. Chapter 
15 of this work is dedicated to ἁγνεία (purity) and σωφροσύνη (chastity),56 i.e. to the 
two virtues that Kassia ascribes to John the Forerunner.57 In his definition of purity, with 

                                                 
50 ‘Παρὰ φύσιν ἐστίν, ὃ ὁ θεὸς οὐχ οὕτως πεποίηκεν ἢ ὅπερ ὅλως οὐ πεποίηκεν, οἷόν 

ἐστιν ἡ ἁμαρτία καὶ ὁ θάνατος’, Anastasii Sinaitae, Viae dvx, II, 7, [ed. K.-H. Uthemann], 
Corpvs Christianorvm Series Graeca, 8, Brepols-Turnhout 1981, p. 60. Cf. also the next passage from 
the same author, but from a different work, in which he struggles against monothelitism: ‘τὸ 

σαρκικῶς ζῆν, τοῦτό ἐστι σαρκικὸν καὶ παρὰ φύσιν θέλημα’, Anastasii Sinaitae, Capita 
adversus monotheletas, V, in Anastasii Sinaitae Opera, [ed. K.-H. Uthemann], Corpvs Christianorvm 
Series Graeca, 12, Brepols-Turnhout 1985, p. 100.  
51 Cf. Theodori Studitae Epistulae, vol. II, (ed. G. Fatouros), [Corpus Fontium Historiae Byzantinae, 
XXXI/2], Berlin-New York 1992, Ep. 217 (pp. 339-340), Ep. 370 (pp. 501-502) and Ep. 539 (pp. 
813–814). 
52 See above footnotes 5, 7 and 17. 
53 ‘Let us run away from the savage dragon Devil, the fiery darts of bitter and deadly lust. That is not 
a pleasure, but a pain, not a sweetness, but a gall, not a happiness, but an ill will, slavery, corruption, 
demonic possession, change of the state which is according to nature’ (‘Φεύγωμεν τὸν ἀνήμερον 

δράκοντα διάβολον, τὰ πεπυρωμένα τῆς πικρᾶς καὶ θανασίμου ἐπιθυμίας βέλη. Οὐκ 

ἔστιν ἡδονή, ἀλλ᾿ ὁδύνη, οὐχ ἡδύτης, ἀλλὰ χολή, οὐκ εὐπάθεια, ἀλλὰ δυσμένεια, 

δουλεία, φθορά, δαιμονισμός, ἀλλοίωσις τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως’). See Ep. 381, t. II, p. 522. 
54 E.g. Maximus the Confessor who characterizes sin as a movement against nature. Cf. L. Thunberg, 
Man and the Cosmos. The Vision of St. Maximus the Confessor, New York 1985, p. 58. Maximus 
frequently uses the other two formulations from Kassia’s sticheron – κατὰ φύσιν and ὑπὲρ φύσιν. 
However, one should bear in mind that the three phrases do not figure only in the ascetic sense in 
Maximus’ works. 
55 It needs to be pointed out that the formulation ὑπὲρ φύσιν has been used in hymnographic works 
of other hymnographers as well. However, in those works it chiefly refers either to Christ’s 
supernatural birth from the Virgin or to the overwhelming torments that a certain martyr has suffered. 
Cf., for example, the 3rd Ode from the Canon in honor of the removal of the relics of Theodore 
Stratelates (June 8), which is the work of Theophanes (†845), and the kathisma after the 3rd Ode of 
the same Canon. There we find the both mentioned meanings of that phrase.  
56 Trevisan, t. I, grad. XV, pp. 357-403 (PG 88, 880D-924C). 
57 Cf. verses 12–13: ἁγνείαν γὰρ παντελῆ For having embraced complete καὶ σωφροσύνην 
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which the chapter begins, John emphasizes that this virtue aligns a monk with bodiless 
angels and represents ‘beyond nature (ὑπὲρ φύσιν) the supernatural denial of nature’.58 
Moreover, John regards purity as one of supernatural (ὑπὲρ φύσιν, literally, ‘beyond 
nature’) virtues and affirms that its giver is the God Logos himself.59 Speaking about the 
importance as well as the difficulty of overpowering nature, by which the fallen nature 
tainted by sin is understood, John Climacus says that ‘he who has conquered his body has 
conquered nature; and he who has conquered nature has certainly risen beyond nature’.60 

Bearing in mind that the subject of verse 16 of the sticheron under discussion is a 
supernatural achievement of John the Forerunner, who is a role model for all monks, it is 
reasonable to assume that Kassia was inspired here, among other things, by the 
abovementioned concept derived from the Ladder.  

To sum up, Kassia’s sticheron in honor of the Nativity of John the Forerunner 
provides an apposite case for the study of the import of Byzantine ascetic spirituality on 
liturgical hymnography. Due to his asceticism, which came to be regarded as a model for 
the monastic life in general, the figure of John the Forerunner lent itself to an elaboration in 
this mode. The ascetic ideals expressed in Kassia’s sticheron may be traced back to some of 
the most influential ascetic writings of the Byzantine monastic tradition such as the Vita 
Antonii, the Apophthegmata Patrum and the Ladder of John Climacus. The mentioned 
works were an essential component of the monastic curriculum during the Byzantine 
period. This is clearly demonstrated, inter alia, by the sheer number of manuscripts through 
which these works have come down to us.61 The authority of the Ladder at the beginning of 
the ninth century is further attested by the fact that Theodore the Studite62 used it as a 
model for regulating the practice of prayer in his monastery. It is beyond doubt that the 
Ladder influenced the spiritual orientation of the Studite monasticism,63 a monastic 
tradition in which—one should recall—Kassia was firmly rooted. It is hardly a coincidence 
that she laid out her ascetic ideals in a sticheron composed in honor of John the Forerunner, 
who was the saintly patron of the Stoudios Monastery,64 with which she was personally 
associated.65 

                                                                                                                            
ἀσπασάμενος, purity and chastity,  
58 ‘Ἁγνεία ἐστὶ φύσεως ὑπὲρ φύσιν ὑπερφυὴς ἄρνησις’, Trevisan, t. I, grad. XV, p. 357 (PG 
88, 880D). 
59 ‘Ὑπὲρ φύσιν ἁγνεία, ἀοργησία, ταπεινοφροσύνη· προσευχή, ἀγρυπνία, νηστεία· 

κατάνυξις διηνεκής. – Τούτων τῶν μὲν ἄνθρωποι, τῶν δὲ Ἄγγελοι, τῶν δὲ αὐτὸς ὁ Θεὸς 

Λόγος καθέστησε Διδάσκαλος καὶ Δοτήρ’, Trevisan, t. II, grad. XXVI, p. 157 (PG 88, 1028B). 
60 ‘Ὅστις σῶμα ἐνίκησεν, οὕτος φύσιν ἐνίκησεν· ὁ δὲ τὴν φύσιν νικήσας, πάντως ὑπὲρ 

φύσιν ἐγένετο’, Trevisan, t. I, grad. XV, p. 387 (PG 88, 896B-C). 
61 The Vita Antonii is preserved in more than 165 manuscripts. See the introduction to Vie d’ 
Antoine, p. 77. For the manuscript tradition of the Ladder, see Bogdanović, Jovan Lestvičnik, p. 147. 
For the manuscript tradition of the Apophthegmata Patrum, see J.-C. Guy, Recherches sur la tradition 
grecque des Apophthegmata Patrum, Subsidia hagiographica, no 36, Bruxelles 1962 [2nd edition 
1984]. 
62 See above for Kassia’s correspondence with Theodore and the use of his phraseology in the 
sticheron. 
63 Cf. Bogdanović, Jovan Lestvičnik, p. 160. 
64 For the Stoudios Monastery, see R. Janin, La géographie ecclésiastique de l'empire byzantin, I: Le 
siège de Constantinople et le patriarcat oecuménique, 3: Les églises et les monastères, Paris 1969 
[2nd ed.], pp. 430–40. 
65 I owe gratitude to my friends Žarko Tankosić (Indiana University) and Ivan Drpić (Harvard 
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Коста Симић 
 

ЖИВОТ У СКЛАДУ С ПРИРОДОМ: 
АСКЕТСКИ ИДЕАЛИ У ЈЕДНОЈ КАСИЈИНОЈ СТИХИРИ 

 
У чланку се расправља о аскетским идеалима садржаним у Касијиној 

стихири за празник Рођења Јована Претече (24. јун). Идеје које Касија исказује у овој 
стихири могу да се доведу у везу с неким од најутицајнијих аскетских списа 
византијске монашке традиције као што су Житије Антонија Великог, Старечник и 
Лествица. Наведена дела била су главно монашко штиво током византијског 
периода, те стога није необично што их Касија, такође монахиња, користи да би 
опевала врлински живот Јована Претече, који представља образац монашког 
живљења. Пример дате стихире, у којој су изражене веома суптилне аскетске идеје, 
показује да ова димензија византијске литургијске поезије заслужује већу пажњу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
University) for taking the time to read the early versions of this text and for their valuable 
suggestions. 
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ПОМРАЧЕЊЕ ЛОГОСА У ДУШИ 

 
Апстракт: Источни оци су наглашавали личну слободу и одговорност, а 

мање су били окупирани идејом првородног греха. Адамов пад више разматрају на 
онтолошком, а мање на антрополошком и психолошком нивоу. Они говоре да је 
преко Адама у човечанство ушла смрт, али не и Адамов грех. Људи учествују у 
Адамовом греху само ако га лично подражавају и ако подражавају Адамову 
непослушност према Богу. Сходно томе, помрачење логоса у човеку настаје не због 
наслеђене,  него због личне кривице.  

Кључне речи: Логос, бесмртност, слобода, кривица, помрачење, пад.   
 
У хришћанству је појам логоса добио своје најпотпуније и најузвишеније 

значење. Сви они изрази логоса који су се наговештавали и наслућивали у 
претходним филозофијама и учењима овде су добили и своје оличење у лику Исуса 
Христа. Већ прва реченица Јеванђеља по Јовану говори о употреби појма логоса у 
објашњавању дубоке тајне хришћанске филозофије. 

 
„У почетку бјеше Логос, и Логос бјеше у Бога, и Бог бјеше Логос.“ (Јов. 1) 
 
Већ  у овој реченици најфилозофичнијег Јеванђеља Новога завета, може се 

уочити у којој мери је појам логоса употребљен ради објашњења свестране димензије 
Божје природе. Многе од тих димензија и објашњења већ су делимично понуђене у 
грчкој филозофији, али је у хришћанству овај појам попримио и нека квалитативно 
нова значења, која произлазе из самог хришћанског учења. Хришћанство је донело 
нови поглед на свет у односу на већ постојећи хеленистички, и то је створило 
потребу да се у постојећу хеленистичку терминологују унесу и новине које долазе из 
хришћанског учења. Хришћанство се најпре јавило као учење Исуса Христа, који је 
кроз поуке и начин живота објавио божанске истине свету. Хришћанство је открило и 
објавило истину без намере да то буде неки филозофски систем у данашњем смислу 
те речи. Али се потреба за тумачењем и преношењем тих објављених истина јавила 
већ у првим вековима хришћанства. Такође, јавила се потреба за продубљивањем 
објављених истина које су у сусрету са недовољно упућеним људима попримале 
обрисе световног. 

Нема обухватнијег и садржајнијег појма у хришћанству од појма логоса. Он 
је парадигма за све оне новине које је хришћанство донело. Његовом анализом може 
се ући у срж хришћанског учења. 

У светоотачкој филозофији нема апсолутно прецизне одреднице где се 
налази место логоса у човековој души. Негде се говори о уму као центру логоса, 
негде о срцу. Ипак, често се наглашава да је душа тројична у својим моћима 
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(умствене, вољне и нагонске) и да су све моћи душе подједнако позване да учествују 
у богопознању. И мада су ове три моћи различите, оне ипак сачињавају једну душу, 
која  поседује велику сличност са  Божјом природом. 

Човеково усавршавање је бескрајно, као што је бескрајна и природа Бога и 
душе. Све моћи душе, по патристичкој филозофији подједнако су позване да се 
усавршавају како би човека испуниле Божјом благодаћу. Све моћи душе своју крајњу 
сврху проналазе у складном и хармоничном функционисању човековог бића. Тај 
склад у светоотачкој литератури одређује се као боравак срца у уму. Као резултат 
таквог функционисања јавља се љубав и милосрђе у човеку. Сваки покрет душе ка 
љубави јесте наговештај Божјег присуства у човеку. 

Целокупна окосница и смисао појма логоса у хришћанству окренута је ка 
бесмртности. Појам логоса код Хелена означава универзални божји закон. У 
хришћанству логос је оваплоћен преко Христа. Смисао доласка Исуса Христа, 
његово оваплоћење, као и сав његов живот, страдање и васкрсење, садржани су у 
објави радосне вести (Јеванђеља). А та радосна вест могла би се описати следећим 
речима: 

 
Човече, ти си бесмртан! И не само духом, и не само душом! Него и телом! 

Бесмртан си потпуно, у свом оном облику од кога си Богом створен! 
 
Ова објава била је нешто најрадосније, и најапсурдније за човека. Она није 

остављала много простора за интелектуална премишљања. У њу се једноставно 
морало веровати. А вера у овакву објаву морала је да произађе из човекове насушне 
потребе за вечношћу и дубоке интуиције у њену несумњивост! Човеку није довољна 
утеха то што ће бити бесмртна његова душа, он је тежио за целовитошћу, за 
спасењем тела подједнако колико и за спасењем душе! 

Исус Христос је најпре оваплоћењем у телу, а затим и васкрсењем тела, 
потврдио суштину човекове чежње за бесмртношћу, и објавио да ће  свако онај који 
га буде следио спасити своје целовито биће.   

 
„Скупо сте плаћени зато прославите Бога у својим телима и у својим 

душама, који су Божји“. (1. Кор. 6–20). 
 
Ова онтолошка новина толико одступа од рационалног и чулног промишља-

ња живота и света да је Тертулијан морао да каже: Верујем јер је апсурдно!1 Она и 
јесте повезана са човековом дубинском интуицијом постојања вечног живота и 
одбијањем да се смрт прихвати као реалност. 

Суштина бесмртности јесте успостављање односа са онтолошком димензијом 
света и не само што се тај однос успоставља него он постаје саставни део човека. Када 
се Бог усели у човекову душу, срце и ум, тада човек добија право и истинско знање о 
свету, али истовремено осећа и вечност као саставни део свог битисања.  

Познање се, по светим оцима, одређује као осећање бесмртног живота, јер 
помоћу тога осећања по благодати се познаје на нераздељив начин то што је 
раздељиво, односно на јединствен начин оно што по природи изгледа супротста-
вљено.  

Бесмртни живот је најважнији моменат у хришћанском учењу, он је садржан 
у Христовим речима да је он пут, истина и живот. Свети оци су на темељима ових 

                                                 
1  Tertulijan, De praescriptione, cтр. 7. 
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Христових речи, али и на темељу целокупног Јеванђеља, изградили једну посебну 
онтологију. 

Онтолошки проблем увек почиње оним основним питањем: шта јесте? У 
Платоновој филозофији оно што јесте одређује се као идеја добра. За Платона идеја 
добра својом несазнатљивошћу превазилази све што је, она је „с оне стране 
бивствовања“. У онтолошком смислу, оно што јесте за Платона и неоплатонисте 
јесте трансцедентно, па одатле несазнатљиво и не припада сфери изрецивог. 

И за кападокијске оце, пре свега св. Григорија Ниског, Бог је апсолутно 
трансцедентан, па би говор о Богу био оно што Он није, а не оно што јесте. На 
питање основе света, антички филозофи одговарају тако што бићу, односно ономе 
што јесте, приписују божанске атрибуте. Божански атрибути гарантују пуноћу 
постојања (бивствовања). На основу тога се оно што јесте, или логос, одређује као 
оно што је бесмртно, непроменљиво, вечно, једно. 

По хришћанском учењу, логос се поистовећује са Богом. Хришћанство 
говори о Христу као о оваплоћеном Логосу, као и то да у њему и кроз њега постојање 
налази свој темељ и свој смисао. 

Ова тако једноставна чињеница веома се тешко достиже у човековом 
животу. Упоредо са оним што јесте, тј. логосом – бићем, у човеку постоји и оно 
што није – тј. небиће. То је делимично последица првобитног пада човека и 
одступања од Божје благодати а делимично последица и идивидуалног човековог 
греха. Помрачење логоса у души настаје због човековог првобитног греха као 
људског бића, али и као личног греха појединца.    

Помрачење логоса у души, по светим оцима, настаје због губитка јединства 
са Богом, а као последица разбијања тога јединства настаје помрачење душе и смрт.  
Постајући смртан, човек почиње да робује својим страстима и тако губи слободу 
добијену од Бога, јер он сам више није у стању да расуђује, већ кроз њега расуђују 
страсти. Тако се замрачује Божји лик у души. По св. Макарију Великом, увек има 
наде на покајање, чак и за човека који је под утицајем страсти, јер и грех и душа 
имају своју засебну природу; они се не мешају као вода и вино, већ као пшеница и 
кукољ, па човеку увек остаје шанса да искорени свој кукољ. 

Свети Симеон Богослов, тумачећи прародитељски грех, каже да човек падом 
од Бога отпада од истине. Истина је од човека била сакривена зато што је он 
поверовао у лаж, те на исти начин веровањем у Божју милост човеку се открива 
истина. Суштина човековог одпадништва налази се у гордости. Свети Јован Лестви-
чник сматра да се гордост налази увек тамо где се налази и пад.  

 

„Гордост значи губитак целокупног духовног богатства свега онога што се 
стекло са толико зноја ... Срамота је да се неко кити туђим украсом, а крајна је 
безумност, када се горди божјим даровима. Горди се искључиво оним врлинама које би 
извршио пре свога рођења; оне пак врлине које си стекао после свога рођења Бог ти је 
даровао као што ти је даровао и само рођење. Једино оне врлине које си извршио пре 
него што си дошао до свести, само би оне могле да буду твоје. Бог ти је даровао и сам 
Ум, само оне победе које би постигао без свога тела једино би њих могао да припишеш 
свом сопственом труду, тело није твоја него божја творевина.“2  

 

На супротној страни од гордости налази се смирење, које је једна од 
централних хришћанских врлина, и оно представља онтолошку а не само 
психолошку особину.  

                                                 
2 Св. Јован Лествичник, Лествица, Манастир Хиландар, Света гора атонска, 1993, 133.  
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„Смирење је сила која сакупља срце и не да му да расипе себе у гордим 
мислима и похотљивим жељама. Њега (смирење) подржава и одржава Свети Дух, и 
не само што приближава човека Богу, већ и Бога човеку. Поврх свега смиреноумље је 
разлог за отелотворење Сина Божјег, то је интимно сједињење Бога са човеком. 
Смиреноумље чини Бога човеком на земљи. Смиреноумље је украс Божанства, јер 
Логос, отелотворујући се, обукао се у њега, и говорио је његовом помоћи у нашем 
телу.“3  

 
За очување Божје благодати неопходан је живот вођен у смирењу, јер 

гордост човека одводи у духовну смрт. 
 
„Али ко је смирен срцем? Не мудрац, не многозналац, не научник, не 

уметник, не занатлија, већ онај који поседује благодат Светога Духа, који чистећи 
душу од свакаквог греха и учећи је да живи праведно и богугодно дарује јој истинску 
мудрост и познање, као и могућност да делује у складу са тим.“4 

 
Бог је створио човека чистог и светлог, али је он постао грешан. Поставља се 

питање: у којој мери сви људи након пада партиципирају у прародитељском греху?  
Код светих отаца Византије преовладава став да првородни грех не укључује 

и наслеђивање кривице код свих следећих генерација, већ само пропадљивост и смрт. 
Кривица, по њима, може да произиђе само из слободно начињених дела. Ово је у 
складу са њиховим схватањем спасења, које се разуме као победа над смрћу, а не као 
закон помирења Бога и човека. 

Из гордости су, по мишљењу светих отаца, произашли и остали грехови као 
што су злоба и острашћеност. Св. Климент Александријски прихвата идеју да је први 
човек био заведен од жудње и тако због непослушности према Богу дошао у 
ситуацију напоштовања Бога. Он на смрт гледа као на универзалну последицу 
Адамовог пада, а грех повезује са смрћу, али не говори о томе да се грех преноси на 
читаво човечанство, већ се преноси само смртност. 

Св. Василије Велики такође не указује на преношење греха на потомство; он 
најчешће говори о томе да је Адамов грех заразио потомство, а да се суштинска 
кривица Адама налази у томе што се удаљио од Бога и приближио смрти. 

Код Оригена и Аурелија Августина, под чијим се утицајем налази западна 
хришћанска мисао, могу се наћи елементи тумачења Адамовог греха као кривице 
која се преноси на цело човечанство. Основна црта Западног хришћанског учења 
своди се на идеју да сваки појединац од момента зачећа наслеђује  одговорност и 
кривицу Адамовог греха као свој сопствени. Пре било каквог индивидуалног вољног 
чина, целокупни људски род је огреховљен и на основу тога сваки појединац 
заслужује осуду пред Богом, па уколико се не покаје подложан је вечном 
проклетству. 

 Код источих отаца цркве не може се уочити идеја о урођеној кривици,  јер се  
и Адамов пад више разматра на онтолошком, а мање на антрополошком и 
психолошком нивоу. У томе они више виде тужну и трагичну последицу одређеног 
тока догађаја, па ако се уопште и говори о некакавом наслеђивању, тада је реч о 
наслеђивању пропадљивости, смрти и моралне слабости, али нема учења о 
првородном греху. 

                                                 
3 Св. Јован Лествичник, Лествица, Манастир Хиландар, Света гора атонска, 1993, 133.  
4 Simeon le Noveon Theologievn, Cautesheses, Paris, 1957, pouka 37. 
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Источни оци су наглашавали личну слободу и одговорност, а мање су били 
окупирани идејом првородног греха. У тумачењу овога става они једноставно говоре 
да је преко Адама у човечанство ушла смрт, али не и Адамов грех. Они сматрају да 
људи учествују у Адамовом греху само ако га лично подражавају и ако подражавају 
Адамову непослушност према Богу.  

Св. Јован Златоусти одбацује ову идеју о првородном греху који се 
наслеђује, сматрајући да не изгледа разумно да један човек буде кажњен због другог. 
Много је разумније да један човек буде спашен помоћу другог. Ова идеја о 
првородном греху одбачена је у светоотачкој филозофији делимично и из разлога 
што  она у себи укључује манихејски призвук о постојању инхерентно зле природе 
која се огледа у материји. Оно што је прихваћено од светих отаца јесте тумачење 
Адамовог преступа као наслеђивање смрти, која се поништава Христовим 
оваплоћењем. Јеванђељско учење се темељи на поруци љубави и милосрђа и у њему 
нема много места за наслеђену кривицу. 

На ово се надовезује и учење св. Атанасија Великог, који је веровао да су 
неки људи и пре Христа били спашени, односно ослобођени грехова, као што су 
Јеремије и Јован Крститељ. То значи да је покајање било могуће и пре Христа јер се 
смисао бесмртности налази у човековој обоготвореној природи.     

Св. Атанасије Велики сматра да је човечанство пропадљиво по природи, али 
не и да је грешно по природи. Свети Кирил Александријски смисао спасења одређује 
као обоготворење, које види као начин на који човекова природа прима бестрашће. 
Он сматра да је грех ушао преко првог човека, но да су смрт и пропадљивост 
последица индивидуалног греха, мада они имају заједнички извор у Адаму. Смрт сви 
наслеђују, али она постаје казна уколико човек лично греши и она у свакој личности 
понаособ добија казнени карактер уколико се имитира Адамов грех. Уколико се 
личност пак окрене Богу, смрт губи свој смисао.  

 
„С обзиром на то, да смо ми осуђени од Адама преко преступа и ради тога 

пати цела човекова природа ... од једног до другог Адамова осуда пренела се на све 
оне који су сагрешили сличним преступом ... јер сам корен расе је пропадљив, и од 
корена првог то се проширило на све, и из клетве се изродило у смрт.“5    

 
Суштински аспект човекове боголикости јесте слобода коју човек и поред 

свог пада није изгубио, а управо му она омогућава, преко личног подвига, или да се 
„спашава“ или да  подражава Адамов преступ. Адамов грех може да се пренесе само 
у смислу његових последица, али не и сама кривица. Св. Теодор Кирски сматра да је 
човечанство пало под закон смрти због личних грехова. Грех квари тело на тај начин 
што производи страсти и човек пропада и умире. Тело би могло да се спаси од смрти 
само ако и душа постане вечна, а њој то успева само ако се ослободи страсти. Тело се 
јавља као заштита души после њеног одвајања од Бога, јер за њу више нема места у 
духовном свету. И смрт се увлачи у тело. Кршење Божје заповести постаје разлог 
двојне смрти: духовне и телесне. 

Св. Максим Исповеник сматра да је Адам постао симбол човекове пале 
природе, јер је све своје способности одвратио од њихове природне тежње ка Богу, 
окренуо се чулима и својој телесној природи. Због одвајања од Бога човек је изгубио 
унутрашњу хармонију, и њиме почиње да влада дисхармонија, и уместо с Божјим 
човек почиње да живи у складу са својим сопственим осећањем. Тако се његов пут 

                                                 
5 Ciril D Aleksandrie, PG,74, 785 A. 
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усмерава наниже, а не навише. Адам је симбол помрачења логоса у души, те стога и 
симбол смртности. 

По Св. Јовану Дамаскину, човек је плод сједињења двеју природа: духовне и 
телесне, у једној личности. Душа и тело су створени истовремено; цела душа 
повезана је са целим телом, пре би се могло рећи да душа обухвата тело него што 
тело обухвата душу. Зато и први симптоми пада човека почињу у његовој души, а не 
у телу. Тело није по себи зло, него оно од душе прима знаке сјаја или пада. Душа 
својим слободним опредељењем ка Богу може да превлада своју палу природу.  

Праву духовну вредност може да има само слободно кретање душе ка Богу. 
Слободно усмеравање духа Богу јесте могућност за сваког појединца да превлада 
смрт, која је наслеђена првобитним грехом. 

Грех умртвљује живот, односно он има само привид бића, а не реално биће. 
Зло се у филозофији светих отаца и тумачи као одсуство добра, а не као неки засебан 
ентитет. Тако права природа греха не мора да буде нешто што се коси са моралним 
или социјалним нормама, јер не мора да се манифестује као нешто јавно, већ као пад 
срца. Он је дубока човекова унутрашња мисао у којој је одсутно добро. Зло ограђује 
и затвара појединца, наводи га на самообожавање, па се срце троши и уништава у 
унутрашњој борби. Супротстављање добру и логосности, чији је извор Бог, јесте 
корен сваког зла и безумности! По светим оцима, само љубав човека приводи 
јединству, јер она повезује елементе личности у појединцу. Грех се супротно томе 
одређује као моменат распада и разбијеностои духовног живота. Тако душа губи 
своје супстанцијано јединство као и познање своје стваралачке природе. 

По св. Макарију Египатском, грех је стран души, јер је душа по својој 
природи боголика, али Адамовим падом губи се боголикост душе. Тако је душа 
унаказила свој лик и изгубила образ и подобије божје. Са првобитним грехом човек 
наставља и даље да живи, али не по Божјој, него по својој природи. Грех је 
обезбожење човека.  

 
„Грехом се преноси центар човекове личности од Творца на твар, од 

самобитног бића до бића несамобитног. Грех је сав у тежњи да се Бог истисне из 
целог човековог бића, да се унишни све што је боголико у човеку.“6   

 
И мада је грех потпуно стран човековој души, ипак се зло укоренило током 

времена, па је постало природно за човека. Тако се остварује неки вид отелотворења 
греха и зла. Када човек падне у грех, његова душа умире страшном смрћу јер је грех 
осило смрти преко кога се смрт излива на душу. Свака душа без Божје благодати 
почиње да трули и да се распада. Али св. Макарије сматра да и поред тога  што се 
душа препушта греху, она ипак не губи своју суштину. Суштина душе налази се у 
њеној боголикости, а суштина зла у небићу. Грех има своје биће у небићу. И поред 
мешања и душа и зло имају своје сопствене природе, и остају при њима. Управо због 
тога, сваки човек док је још у животу, има прилику да се покаје. 

Проблем греха се повећава и из разлога што кроз грех зло не само што улази 
у човека већ кроз човека и у целу богостворену природу. Зато свети оци сматрају да 
је грех корен сваког зла у свету. И као што се човекова душа и човек у целини преко 
благодати осветљавају, тако се преко греха све од Бога дате сопсобности замрачују. 
Кроз душу грех продире до ума, који је око душе; помрачујући и ослепљујући ум, 
грех помрачује богообразност човекове природе. Па се тако ум спушта са духовних 

                                                 
6 Ј. Поповић, Пут богопознања, Манастир Ћелије, Београд, 1987, 9. 
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висина бавећи се земаљским стварима. Зло поробљава ум и онемогућава му да се  
уздигне кроз молитву до Бога. Ум као део душе који је оптерећен грехом и сам 
постаје грешан, и с обзиром на то да умире душа којом влада грех, тада умире и ум. 

Слично се дешава и са вољом. Наиме, слободна воља је дата души од Бога, 
управо из разлога да би му била што сличнија. Адамов преступ пред Богом дешава се 
управо  због злоупотребе воље. Исквареност воље јавља се као још један од фактора  
зла. Као саставни део душе воља може имати или конструктивну или деконструкти-
вну моћ у човековој личности. Уколико под утицајем греха она поседује разорну 
снагу, таква воља се саображава са Адамовим падом. Најпогубније је за душу 
уколико њен вољни део буде заражен злом. Срце је центар човековог бића и оно 
представља тајанствени прелаз из соматског у психичко и из психичког у соматско. 
Срце у себи садржи и душу и ум и вољу. Ум је око срца, којем срце сагледава свој 
унутрашњи свет. Уколико је срце заражено злом, оно постаје гробница човековог 
бића и потпуно умире у Богу. 

 
„Ради тога нико од људи који је дошао на овај свет.... да не мисли да је 

рођен да би се наслађивао у животу и да ужива у његовим радостима, јер када би 
то била  сврха и циљ нашег рођења, тада не би умирали! Већ нека држи на уму да је 
на овај свет дошао најпре, да би бивствовао (да би  постојао) из небића, као што је 
био пре тога; друго, слично телесном расту постепено да почне да напредује и у 
духовном расту, па добрим подвигом до се уздигне до оног свештеног и богокрасног 
стања ... треће, да би се удостојио боравка у небеским насеобинама ... па ипак и 
поред тога људи не само што не усмеравају дела своја ка овом јединственом циљу 
ради којег су се и родили као људи ... они чине све насупрот овоме, предавајући се 
греховима на све могуће начине...“7   

 
Помрачењем божанског, односно логосног у себи, човек није у стању да 

оствари своју људску природу, своју задатост и смисао. Сходно томе, помрачење 
логоса у човеку настаје не због наслеђене, него због личне кривице. И ма колико је 
човек у стању да бира и ма колико поседовао слободу, намеће се закључак да човек 
нема много избора. Од два понуђена пута само је један прави. Један пут – пут 
инерције, страха, зла, греха – води у смрт, док други пут: пут активности, храбрости, 
борбе за добро у себи – води у живот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
7 Св. Симеон, Нови Богослов, Беседа четврта, Господ није створио смрт, Правосл. Мисон. 
школа при храму Св. Александра Невског, Београд, 1988, 95. 
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Slađana Ristić Gorgiev 
 

THE DECLINE OF LOGOS IN THE SOUL 
 
Orthodox thinkers put emphasis on personal liberty and responsibility and were 

less interested in the idea of the original sin. The fall was discussed more at the ontological 
than at the anthropological and psychological levels. They said that it was through Adam 
rather than Adam’s sin that death became part of the human race. People participated in 
Adam’s sin only if they supported it personally and if they supported Adam’s disobedience 
to God. Therefore, the decline of logos in a person results from personal rather than 
inherited guilt. 
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Епископ Јован Пурић 
Академија СПЦ за уметност и конзервацију, Београд – Србија 

 
СОЦИОЛОШКИ ОКВИРИ 

ПЕДАГОГИЈЕ СВ. ЈОВАНА ЗЛАТОУСТОГ 
 
Апстракт: У средишту Златоустовог „социјалног Јеванђеља“ стоји 

двоједан педагошки мотив: 1. обновљење човекове богоиконичне слободе и благо-
датно–подвижничко исцељење личности, кроз покајање и живот у складу са начелима 
јеванђелске етике; и 2. спасење света, тј. читавог друштва кроз његову интеграцију у 
Цркву као заједницу обожења у Христу. Светотајински извор преображавања 
биолошке индивидуе у црквену личност и колективистичке друштвености у саборну 
црквеност јесте Божанска Евхаристија Цркве. Црква је саборна заједница спасења у 
којој „многи бивају једно Тело у Христу, а појединачно удови једни другима“. У пуном 
континуитету између Старог и Новог Завета као две етапе Домостроја спасења, 
Црква је себе од самог почетка схватала као Нову Заједницу Бога и човека, Нови 
Народ Божији, Ново Друштво у историји, због чега читаво устројство хришћанског 
живота има обележје друштвености и заједничности. Изграђивање Цркве је, зато, за 
ране Хришћане било исто што и изграђивање Новог Друштва, Новог Човечанства, 
односно преображавање старог друштва овог света у Ново богочовечанско Друшво, 
изграђено на новим – хришћанским, црквеним основама. Циљ благодатне педагогије 
Цркве јесте управо преображење творевине у Нову Твар у Христу преображење 
старог човека у Новог Човека у Христу, постојећег друштва у Ново Друштво у 
Христу. Ништа што је у свету не остаје „изван“ преобразитељске мисијско–
педагошке делатности Цркве, све треба да се преобрази у Христу и да се укључи у 
Тело Христово. Педагогија Цркве, стога, од почетка има и своје наглашено социјалне, 
односно социолошке димензије.  

Кључне речи: Црква, Тело Христово, заједништво, Ново друштво, јеванђе-
лски идеал, социјалност, једнакост, милосрђе, богатство, сиромаштво. 

 
Златоустова антропологија јесте по својим основама и суштини – христо-

лошка антропологија „образа и подобија“ и, самим тим, наглашено сотириолошка и 
еклисиолошка по свом карактеру. Човек обнавља своју иконичност „по образу 
Божијем“ и остварује своје „подобије Божије“, тј. уподобљује се Архетипу Христу 
Богочовеку кроз светотајински и подвижнички живот у Телу Христовом, које јесте 
Црква. Тај процес, који се остварује у синергији човекове слободе и Благодати 
Божије као Божанска Икономија у којој учествују све Три Личности Свете Тројице, 
Црква назива „спасењем“, које није ништа друго до непрекидно узрастање „растом 
Божијим“1 до „човека савршеног, по мери раста висине Христове“2, тј. до „потпуног 
охристоличења, док се Христос не уобличи у нама, док се потпуно не обогочовечимо, 
не постанемо људи по благодати“3. 

                                                 
1 Кол. 2, 19. 
2 Ефес. 4, 13. 
3 Јустин Поповић, Подвижничке и гносеолошке главе, ПУТ БОГОПОЗНАЊА, Манастир Ћелије, 



 132 

Ово спасење, односно обожење и обогочовечење по благодати збива се у 
Телу Христовом, а пре свега у Божанској Евхаристији као Тајни Цркве и све-
тодуховском саборном догађају спасења. Нико се у Цркви не спасава сâм. По древној 
хришћанској формули – која изражава тај саборни карактер сотириолошке црквено-
сти, односно спасења свих и свега у Телу Христовом – Unus Christianus, nullus 
Christianus – „један Хришћанин [је исто што и] ниједан Хришћанин“. Бог жели да се 
„сви спасу и дођу у познање Истине“4, тј. у Богопознање. Јеванђеље спасења је упу-
ћено свима. Црква није религијско учење или дисциплина коју појединци прихватају 
за своју личну [религијску] употребу и корист, већ је, управо и пре свега саборна 
заједница спасења у којој „многи бивају једно Тело у Христу, а појединачно удови 
једни другима“5. У пуном континуитету између Старог и Новог Завета као две етапе 
Домостроја спасења, Црква је себе од самог почетка схватала као Нову Заједницу 
Бога и човека, Нови Народ Божији, Ново Друштво у историји, због чега читаво 
устројство хришћанског живота има обележје друштвености и заједничности – све 
хришћанске Свете Тајне у суштини су „Свете Тајне за [Ново] друштво“, тј. светиње 
за удруживање“6 и светотајинско уједињавање у Нову Заједницу Тела Христовог.  

Изграђивање Цркве је, зато, за ране Хришћане било исто што и изграђивање 
Новог Друштва, Новог Човечанства, Божијег Града на земљи, односно преображава-
ње старог друштва овог света у Ново богочовечанско Друшво, изграђено на новим – 
хришћанским, црквеним основама. „Живљење у Новој Заједници“, „заједништво у 
Христу“, „саборност у Светој Тајни Евхаристије“ – све ово је од почетка јеванђелски 
идеал Цркве и непролазни критеријум њене историјске мисије и педагогије. Као Тело 
Христово, које „почиње са Богом и завршава се у Богу и обитава у Њему,7 Црква, за 
Златоуста, такође има за своје својство – Божанско својство филантропије, и он 
много пута говори о „сили и човекољубљу Цркве“8, које је, за њега, исто што и 
црквена благодатна педагогија.  

Циљ те благодатне педагогије Цркве јесте управо преображење творевине у 
Нову Твар у Христу9, преображење старог човека у Новог Човека у Христу10, посто-
јећег друштва у Ново Друштво у Христу. Спасење се, по Златоусту, дарује и 
остварује увек у контексту црквеног заједништва и светотајинске саборности, увек у 
једном свеобухватном друштвеном контексту, али у контексту друштва пребражене, 
„новотварне“ социјалности. Ништа што је у свету не остаје „изван“ преобразитељске 
мисијско–педагошке делатности Цркве, све треба да се преобрази у Христу и да се 
укључи у Тело Христово: „Црква је ново биће, живот човека у Христу и живот 
Христа у човеку“11. Педагогија Цркве, стога, од почетка има и своје наглашено 
социјалне, односно социолошке димензије. Јеванђелска проповед Цркве је увек била 
експлицитно социјалног карактера. 

                                                                                                                            
Београд, 1987, стр. 185. 
4 1. Тим. 2, 4. 
5 Римљ. 12, 5. 
6 Георгије Флоровски, Социјални проблем у Православној Цркви од Истока, Теолошки по-
гледи, 12/1982, стр. 54. 
7 John Karmiris, The Ecclesiology of the Three Hierarchs, The Greek Orthodox Theological Review, 
VI. No. 2, Winter, 1960–1961, 135–85, нарочито стр. 182. 
8 Св. Јован Златоусти, PG 52, 393–394. 
9 2. Кор. 5, 17. 
10 Ефес. 2, 15. 
11 Георгије Флоровски, Свети Јован Златоусти – пророк милосрђа, Теолошки погледи, 1–
2/1982, стр. 49. 
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Човек, који је створен „по образу и подобију Божијем“, по икони Бога 
Живога – Јединице у Тројици и Тројице у Јединици, може да оствари своју 
иконичност, што значи да буде истински човечан, тј. богочовечан једино живљењем 
у благодатно-подвижничкој заједници Цркве. Личност се преображава у литургијској 
заједници Цркве, а друштвена заједница се преображава изнутра кроз црквено 
преображење личности које ту заједницу чине и кроз њихово одговорно социјално 
деловање у складу са новозаветним идеалом јединства у Христу. 

Хришћани су, од самих почетака Цркве, осећали да су позвани да делатно 
учествују у изградњи новог друштва у историји, да „пруже лични и заједнички 
пример тог новог друштва“, а „истинско јединство новог друштва се постиже само 
прихватањем заједничког циља, подређивањем свих појединачних хтења општој 
ствари и интересу“12, при чему је неопходно истаћи да та хришћанска „општа ствар“ 
тј. тај „општи интерес“ никада није био никакав апстрактни или идеолошки концепт, 
већ управо уцрквењење као метод спасења свих и свега у Христу.  

Циљ социјалне педагогије никада није био сведен на „овај свет“, на изградњу 
„идеалног друштва“ или поретка у историји. Зато Црква у свом јеванђелско-соција-
лном деловању никада није била ни „реформаторска“, а још мање „револуционарна“ 
у односу на постојећи друштвени поредак. Основни циљ Цркве и њене педагошке 
делатности увек су били: спасење човека, обнављање иконичности његове, његово 
уподобљење Богу, укључење свих и свега у Цркву, живљење Царством Божијим у 
Божанској Евхаристији већ овде и сада, стваралачко чекање Другог доласка Христо-
вог.  

Из природе овог нарочитог циља, који се остварује „у овом свету, али није од 
овога света“ и не може се свести само на овај свет, произлазила је и једна сасвим 
специфична методологија црквене социјалне педагогије. Поштујући, у својој христо-
лошкој антропологији, светињу богодане слободе човекове13 и на богословском 
плану одлучно се противећи августиновском концепту „неодољиве [насилне] Благо-
дати“ која, ради спасења човека а из љубави према њему, врши насиље над човеко-
вом слободом, тј. чувајући равнотежу богочовечанске синергије у процесу спасења, 
Црква је тај ненасилни антрополошки модел пренела и на план своје социјалне 
проповеди и делатности.  

Хришћанско друштво је заједница боголиких личности чија се богодана 
слобода мора поштовати и на личном плану и на плану заједнице. Црква може активно 
и на разноврсне начине да ради на хришћанском преображавању друштва искључиво 
путем проповеди и сведочења, путем убеђивања речима и позивања на савест, то јест 
путем милосрдне делатности и сопствене жртве, а никада насиљем или принудом било 
које врсте: спасење се не може наметнути никоме „од споља“ и на силу: „Ми морамо да 
остваримо“, говорио је Златоусти, „спасење људи речју, благошћу и бодрењем“. 
Свештеници Цркве се угледају на Првосвештеника Христа и увек се обраћају људској 
слободи, слободној људској вољи, и позивају човека као личност да у богоданој и 
иконичној слободи доноси одлуке које су битне за његово постојање, односно које 
мењају његов живот и живот заједнице у којој он живи и ствара14. Овај педагошки 

                                                 
12 Георгије Флоровски, Социјалнипроблем у Православној Цркви од Истока, Теолошки 
погледи, 1–2/1982, стр. 56. 
13 Јеротеј Влахос, Личност у православном Предању, ГОСПОДЕ, КО ЈЕ ЧОВЕК – ПРАВОСЛАВНА 

АНТРОПОЛОГИЈА И ТАЈНА ЛИЧНОСТИ, Образ светачки, Београд, 2003, стр. 316–331. 
14 Георгије Флоровски, Свети Јован Златоусти – пророк милосрђа, Теолошки погледи, 1–
2/1982, стр. 48.  
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метод је био основни идеал, али и главни извор историјске „немоћи“ и ограничења 
хришћанске проповеди социјалне врлине у судару са духовном инерцијом, равно-
душношћу или отвореним противљењем огреховљеног друштва, огрезлог у индивиду-
ализам, егоизам и себичност. То је социјалну педагогију Цркве често доводило у немо-
гућу ситуацију у конкретним историјским условима, но и тада је критеријум био исти – 
смерност и кротост Христова: „Зар би Црква у људској борби за опстанак могла да 
прибегне било ком другом оружју осим речи самилости и истине?“15.  

Такви су мисијско-педагошки оквири, еклисиолошки заснованог и сотири-
олошки надахнутог, „социјалног“ програма Цркве која је, при свој својој живој и 
разноврсној социјалној делатности, у суштини увек била заокупљена бригом „да се 
измени срце и ум у људима, а не трудом око промене спољашњег поретка, ма колико 
сва социјална побољшања била важна“16. 

Свесна дубинских противречности историје палог света, које се могу раз-
решити тек у Есхатону, и стојећи, истовремено, изнад сваког наивног (и увек, у 
историји, опасног) утопизма и хилијастичких снова о „идеалном друштву“, Црква је 
своју социјалну педагогију усмеравала на трезвено исправљање и побољшавање 
онога што се у одређеним историјским околностима могло исправити и побољашти, 
верујући да се у свим људима који страдају од сиромаштва, или болести, или 
незнања, или неправде, или тлачења, у ствари наставља страдање Самог Христа 
Распетог, и да страдалници свих врста кроз то и такво трпљење страдања узимају 
учешће у спасоносном Страдању Христовом, у Божанској Икономија спасења, у 
смислу Блаженстава Христових: „Блажени сиромашни духом ... који плачу ... кротки 
... гладни и жедни правде ... милостиви ... чисти срцем ... миротворци ... прогнани 
правде ради ... јер је њихово Царство Небеско“17. Та свест је била извор милосрдне и 
човекољубиве делатности Цркве кроз све векове: „Јер огладнех, и дадосте Ми да 
једем; ожеднех, и напојисте Ме; странац бејах, и примисте Ме ... Заиста вам кажем: 
кад учинисте једноме од ове Моје најмање браће, Мени учинисте“18. 

Са друге стране, чињеница је и то да је Црква, као земаљска институција, у 
свим периодима хришћанске историје, у мањој или већој мери, подлегала 
посветовњачујућим утицајима друштава у којима је живела, и да је, услед тога, међу 
Хришћанима, били они клирици или лаици, долазило до нарушавања, унижавања, 
или чак изневеравања јеванђелског идеала Христом преображене друштвености, али 
– и то се увек мора изнова наглашавати – сâм тај идеал никада није био напуштен, 
нити порекнут, а свако црквено поколење давало је своју живу потврду тог идеала у 
новим Светитељима Цркве – богочовечанским сведоцима истине човекове личности 
у Христу Богочовеку и истине људске заједнице у Телу Христовом – Цркви.  

Без обзира на све успоне и падове, на све антагонизме у односима Цркве и 
друштва, у различитим епохама историје Православне Цркве и њеног света, оно што, 
ван сваке сумње, представља велики социјални допринос Православне Цркве јесу три 
јасно „постављена и храбро изражена начела социјалног Јеванђеља, која су једнако 
важећа за сваку историјску ситуацију“19:  

                                                 
15 Георгије Флоровски, Социјални проблем у Православној Цркви од Истока, Теолошки по-
гледи, 1–2/1982, стр. 57. 
16 Георгије Флоровски, Социјални проблем у Православној Цркви од Истока, Теолошки по-
гледи, 1–2/1982, стр. 57. 
17 Мт. 5, 2–11. 
18 Мт. 25, 35–36, 40. 
19 Георгије Флоровски, Социјални проблем у Православној Цркви од Истока, Теолошки по-
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1) То је, пре свега, на Јеванђељу и црквеном јединству у Христу засновано, 
признавање опште социјалне једнакости свих људи у хришћанском друштву, у којој 
нема места ни за какву расну, националну или било коју другу друштвену дискри-
минацију. Ова једнакост је, у Златоустово време, у Византији друге половине 4. и 
почетка 5. века, била свагда проповедани идеал, упркос јасно дефинисаној 
јерархијској структурираности Цркве и друштва. 

2) Социјално милосрђе, брига и помоћ Цркве свима онима којима је та брига 
и помоћ била конкретно неопходна: сиромашнима, гладнима, бескућницима, незбри-
нутима, свима онима који су из различитих разлога били одбачени од друштва, свима 
„пониженима и увређенима“, са најдубљим убеђењем да је Христос – Бог „малих и 
последњих“. Ова врста милосрдне делатности Цркве била је руковођена наглашеним 
осећањем за историјску реалност: главна брига Цркве је увек била „непосредно 
служење сиромасима и незбринутима, а не измишљање планова за идеално исто-
ријско друштво“20.  

3) Доживљавање Цркве, не као религијске војске која треба насилно („огњем 
и мачем“) да покрсти друштво и искорени његове заблуде, већ као заједничког 
духовног дома, Дома Очевог у коме се, у оквиру Живога Предања Цркве, из поколења 
у поколење врши усиновљење синова човечијих – Богу Оцу, инаугурација у грађане 
Небеског Јерусалима и њихово саборно улажење у Царство Божије.  

Златоусти је био велики проповедник и делатник управо оваквог, христоло-
шки и еклисиолошки заснованог, „социјалног Јеванђеља“. Он је, можда, више од 
било ког другог од Отаца Цркве21 беседио на социјалне теме и користио сваку при-
лику да, са црквеног становишта, расуђује о горућим друштвеним проблемима свога 
времена, а нарочито о болном проблему сиромаштва и социјалне неједнакости. За 
Златоуста је „друштвени проблем“ у Хришћанству увек, пре свега, етички проблем 
личности и заједнице личности, и он је о етичким аспектима друштвених проблема 
беседио са пуном свешћу о томе да хришћанска етика своју основу има у догматима 
Цркве, а пре свега у централном црквеном догмату о Оваплоћењу Бога Логоса и 
спасењу у Христу, кроз Крст и Васкрсење Његово. Сви који се у Христу крштавају, у 
Христа се облаче22, и призвани су да, кроз живљење у складу са заповестима 
Христовим, у светотајинској заједници Цркве, стекну Христов Ум, Христову Нарав, а 
та Нарав (Етос) јесте етос Крста, жртве, самилости, опраштања, несебичности...  

Динамичка интерактивност личне етике и хришћанске друштвености била је 
од централног значаја за Златоуста као хришћанског педагога и он се тој сложеној 
теми непрестано враћао у својим беседама за народ. Златоусти се идејом утемељења 
хришћанске друштвености у јеванђелској етици спасења руководио као оперативним 
начелом свог архипастирског деловања унутар византијског друштва друге половине 
4. и почетка 5. века, што га је често доводило у сукоб са тадашњим друштвеним, али 
и црквеним естаблишментом23. 

Реалност, Христом дароване, слободе човекове била је упоришна тачка 
Златоустове педагогије: Црква, као светотајински простор слободе Духа Светога и 

                                                                                                                            
гледи, 1–2/1982, стр. 57. 
20 Георгије Флоровски, OP. CIT. 
21 Јован Мајендорф, Свети Јован Златоусти, УВОД У СВЕТООТАЧКО БОГОСЛОВЉЕ, књига 2, 
Пролог, Врњачка Бања, стр. 118. 
22 Гал. 3, 27. 
23 Јован Мајендорф, Свети Јован Златоусти, УВОД У СВЕТООТАЧКО БОГОСЛОВЉЕ, књига 2, 
Пролог, Врњачка Бања, стр. 108–109. 
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слободе у Духу Светом, јесте средиште остваривања Божанског педагошког плана 
спасења људског рода. Прави и пуни смисао човековог живота за Златоуста је био: 
живети у богоиконичној слободи, а то значи – у служењу другима, по угледу на 
Христа. Он у својим беседама непрестано говори о тајни људске слободе, коју увек 
повезује са тајном служења Богу и ближњима. Бог је човека створио по икони 
Својој, као слободнога, а када је човек пао, Бог се оваплотио да би излечио грехом 
помрачену икону Божију у човеку, да би излечио грехом оболелу слободу и вољу 
човекову. То излечење воље, односно слободе човекове збива се у Цркви, која својом 
богочовечанском и светотајинско-подвижничком педагогијом води човека ка 
исцељењу његове воље и слободе, тј. његове целокупне личности „по образу и 
подобију“, тако да би могао да служи другима и да се кроз жртву за друге 
уподобљује Христу Богочовеку.  

Златоуст је управо повезујући личну хришћанску етику спасења са задатком 
изградње хришћанског друштва, корен сваког појединачног друштвеног порока и зла, 
као и свих њих заједно, видео у човековој личној огреховљености, у његовом егоизму 
и себичности, у похлепној жељи за стицањем и поседовањем добара, искључиво за 
себе, за своју корист и уживање. Он се проблемом власништва и својине уопште бави 
у својим опсежним егзегетским омилијама на Дела Апостолска. Из тих омилија се 
види да је он чврсто веровао да су не само богатство него, чак, и сâмо власништво – 
велика духовна саблазан за Хришћане и готово непремостива препрека на путу ка 
спасењу, у складу са јеванђелском поуком Христовом: „Лакше је камили проћи кроз 
иглене уши неголи богатоме ући у Царство Божије“24. Он, на једном другом месту, 
богатство и тежњу ка стицању богатства назива „страшном болешћу“ јер се, онима 
који су заражени њоме, богатство чини „драгоценијим и од здравља, и од живота, и 
од опште похвале, и од доброг мишљења, и од отаџбине, и од ближњих, и од 
пријатеља, и од свега осталог“25. „Нема ничег“ – опомиње, опет, он – „несигурнијег 
од богатства... Истинско богатство и изобиље се састоји у савршеним и непро-
менљивим добрима“26 Божијим, у обнављању слободне воље, у чистоти душе и тела, 
у љубави и милостивости према ближњима, у синергији са Богом Спаситељем.  

Мисао „социјалног Јеванђеља“ Златоустовог библијски је јасна: сиромаштво 
сиромашних је последица богаћења богатих. Богатство, дакле, директно проистиче из 
људске неједнакости, а та неједнакост је последица дубинске неправде која влада у 
„овом свету“ а трагични је резултат дејства прародитељског греха у роду људском. 
Услед продора смрти, коју Бог није створио, у творевину кроз Адамов грех, сви људи 
су постали смртни и грешни у тој смртности, робови страха од смрти због чега 
уместо правог спасења, како вели Златоуст, траже привидно и привремено спасење, 
утеху и мир у гомилању овоземаљских богатстава, добара и својине. То себично 
богаћење, као психолошки симулакрум борбе против неизбежности смрти, увек је на 
штету других и извор зла у историји: или неправде и презира богатих према 
сиромашним, или зависти и мржње сиромашних према богатима. Златоуст пак 
предлаже супротни пут, заснован на богословској мисли Св. Ап. Павла: „Све је ваше, 
а ви сте Христови, а Христос – Божији“27. Све је Божије, све припада Богу; сав свет је 
Дом Божији, проповеда Златоусти и богатим и сиромашним Хришћанима, у тону 

                                                 
24 Мт. 19, 24. 
25 Св. Јован Златоусти, Слово о томе да човеку који не чини неправду самоме себи нико други 
не може да нашкоди, ЗЛАТНЕ РЕЧИ О БОГУ И ЉУДИМА, Образ светачки, Београд, 2004, стр. 317. 
26 Св. Јован Златоусти, О статуама 24.  
27 1. Кор. 3, 22–23. 
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хришћанског етичког максимализма, а Бог је једини законити Поседник свих добара 
и поседа у свету, док су људи само Његови помагачи и слуге, и зато они треба да 
користе Божије дарове искључиво у Божије сврхе, у складу са вољом Божијом, а то 
значи за заједничке потребе, у складу са социјалним идеалом прве Јерусалимске 
Цркве: „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... И полагаху пред 
ноге Апостолима; и даваше се свакоме према потреби коју је имао“28. Све је Божије, 
осим дела човечијих – то је стални рефрен Златоустових проповеди. Како запажа 
Флоровски, Златоустово схватање приватне својине било је „строго функционалног 
карактера: поседовање је оправдано само ако се правилно употреби“29, а ово 
„правилно“ за Златоуста увек и само значи – на добро других, ближњих, „малих“ и 
„последњих“ Божијих. Гладне треба нахранити, незбринуте – збринути, 
сиромашнима – пружати потребну помоћ. „Ако желите да учините част Христу“ – 
пророчки беседи Златоуст – „учините то када Га видите нагог, у личности сиромаха у 
ритама. Нема користи ако доносите драгоцене дарове у храм, а Христа остављате 
напољу да трпи хладноћу и наготу. Нема користи ако је храм пун златних сасуда, а 
Христос гладује напољу. Правите златне путире, а нисте у стању да понудите чашу 
воде жеднима. Христос као бескућник и странац лута и проси, а ви, уместо да Га 
примите, украшавате цркве“. Или другом приликом: „Имаш новчић? Купи Небо, не 
јер је Небо јевтино, него зато што је Владика човекољубив! Немаш новчић? Пружи 
чашу хладне воде... Немаш је? Заплачи заједно са оним који тугује и имаш плату... 
Дај хлеб и прими рај. Дај мало и прими много. Дај смртно и прими бесмртно... 
Милостиња откупљује душу“30.  

Милостивост, милосрдна дела сваке врсте и, пре свега, давање милостиње, 
односно новчано помагање сиромашнима31 јесу, за Златоуста, били свакако најбољи 
начин за показивање христоликог човекољубља. Истинска хришћанска љубав (агапи) 
и човекољубље, треба да се у животу хришћанског друштва докаже кроз ангажман 
Цркве и њених свештеника на остварењу социјалне једнакости свих по слици 
јединства у Телу Хриством. Златоусти је у заговарању јеванђелског идеала тако 
ревносан да, чак, препоручује богаташима да сву своју имовину раздају сиротињи32. 

Са друге стране, милостивост је за Хришћане и духовна обавеза на коју су 
обавезани недвосмисленом заповешћу Господњом: „Блажени милостиви, јер ће бити 
помиловани“33. Нико не може да узраста у врлини уколико – попут Господа Христа – не 
служи другима. Ко није милосрдан у земаљскоме животу, неће, по Златоусту, бити 
удостојен да уђе у есхатолошку Брачну одају Христову, остаће изван „спасења које је у 
Христу“34. „Није довољно“, опомиње он своје слушаоце, „само подићи руке према Небу, 
треба их испружити према сиротима, и тада ћемо бити услишени од Оца Небескога“. 
Златоуст иде и корак даље, па тврди да ће људима на Страшном суду Божијем бити 

                                                 
28 Дел. Ап. 1, 32 и 35. 
29 Георгије Флоровски, Социјални проблем у Православној Цркви од Истока, Теолошки по-
гледи, 1–2/1982, стр. 56. 
30 Св. Јован Златоусти, Беседа трећа о милостињи и о десет девојака, ЗЛАТНЕ РЕЧИ О БОГУ И 

ЉУДИМА, Образ светачки, Београд, 2004, стр. 347–348. 
31 Св. Јован Златоусти, Беседа на Јеванђеље по Матеју LXIV PG 58, 615; Беседа на Посланицу 
Римљанима XV PG 60, 547–548. 
32 Св. Јован Златоусти, PG 58, 708. 
33 Мт. 5, 7. 
34 Римљ. 3, 24. 
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постављено само једно питање: да ли су били милостиви или не. „Позајмимо Богу 
милосрђе, да бисмо од Њега примили уздарје човекољубља“35, вели он. Милостивост је 
за њега основни критеријум уподобљења Христу, основни метод остваривања бого-
иконичности човекове и преображења антропологије у теантропологију.  

Овакво неуморно залагање за добро сиромашних Златоусту је сасвим заслу-
жено донело епитет једног од највећих хришћанских проповедника друштвене 
једнакости и правде. Међутим, он као Патријарх Константинопољски, у свом 
архипастирском педагошком раду и неуморном проповедању хришћанског милосрђа, 
ни у ком случају није био руковођен никаквим „ружичастим сентиментализмом“; 
његово етичко „ревновање и састрадавање се заснива на јасном виђењу Тела 
Христовог – социјална беда је продужетак страдања Христа Који и даље страда у 
лику чланова свога Тела“36. Златоусти је волео сиромахе: „Пошто немају богатство 
којим би могли да чине правду, они имају сиромаштво од кога добијају плод 
трпљења“37 којим ће се спасити. Но, он није идеализовао сиромаштво, нити га је 
сматрао врлином по себи. Напротив, он је корен сиромаштва видео у себичном 
богаћењу других, тј. у греху који влада палом историјом. Као искусан духовник који 
добро познаје дубине људске душе, он је знао да је сиромаштво обично велики извор 
искушења, и као мука коју сиромашни трпе, али и као извор нехришћанске зависти и 
душепогубног очајања. Његова борба за помоћ сиромашнима, тј. његов „социјални 
ангажман“ био је првенствено сотириолошки мотивисан: он је желео да сузбије 
немаштину не само да би људима олакшао трпљење већ пре свега да би из њихових 
живота уклонио извор духовних искушења38, да би их сачувао за Јеванђеље 
Христово. Црква и Евхаристија су, у Златоустовој антропологији (и јеванђелској 
„социологији“), биле нераздвојне од живог искуства и учења о Божанској Икономији 
спасења, од Искупљења као жртвовања Самог Првосвештеника Христа39. Златоусто-
ва социјална етика је била најдубље укорењена у литургијском и сотирио-лошком 
опиту Цркве као Тела Христовог, у вери и догматима Цркве, и као таква никада није 
била пуки „морализам“, већ пророчка проповед целовитог, јеванђелског Хришћа-
нства које не прави компромисе са духом „овога света“. Он, такође, не пристаје на 
подвајање унутар заједнице саме Цркве у погледу општеобавезности јеванђелског 
идеала за све Хришћане. Златоусти не само да није знао за подвајање јединственог 
хришћанског идеала на монашки као „прворазредни“ и суштински, са једне, и 
парохијски, тј. „мирјански“ као „другоразредни“ и споредни идеал40, са друге стране, 
већ је, напротив, сматрао да Хришћани треба да изграде „ново друштво“, руководећи 
се целовитим јеванђелским идеалом, а угледајући се на монашко „општежитије“ 
(кинонију) као историјски остварени и употребљиви пример хришћанског заједни-
штва, устројеног на принципима Јеванђеља.  

                                                 
35 Св. Јован Златоусти, Беседа седма о покајању у скрушености, ЗЛАТНЕ РЕЧИ О БОГУ И 

ЉУДИМА, Образ светачки, Београд, 2004, стр. 387. 
36 Георгије Флоровски, Социјални проблем у Православној Цркви од Истока, Теолошки по-
гледи, 1–2/1982, стр. 56. 
37 Св. Јован Златоусти, Беседа седма о покајању и скрушености, ЗЛАТНЕ РЕЧИ О БОГУ И 

ЉУДИМА, Образ светачки, Београд, 2004, стр. 390. 
38 Георгије Флоровски, Свети Јован Златоусти – пророк милосрђа, Теолошки погледи, 1–
2/1982, стр. 51. 
39 Георгије Флоровски, Свети Јован Златоусти – пророк милосрђа, Теолошки погледи, 1–
2/1982, стр. 49. 
40 Георгије Флоровски, Противречности хришћанске историје, Теолошки погледи, 1–2/1982, 
стр. 47. 
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Он никада није позивао на рушење актуелног друштвеног поретка – хриш-
ћанског друштва, које је као „Црква – и – царство“ било теократско по својој структу-
ри. Пошто у Христу нема више разлике између „роба и слободног човека него је све у 
свему Христос“41, онда, у хришћанском антрополошком смислу, нема никакве 
разлике ни између земаљског цара и обичног човека–поданика42: и један и други су 
једнако призвани на обожење. Но, Златоуст ни у примисли није био анархиста, јер је 
сваки, па и религијски мотивисани, „анархизам неспојив са Јеванђељем“43, али је 
пророчки подизао глас против сваке друштвене неправде: осуђивао је, без задршке и 
икаквог улепшавања, окрутност коју су богати византијски земљопоседници испоља-
вали према својим слугама и робовима44, јавно је критиковао снижавање нивоа 
етичкога живота код константинопољског свештенства, отворено указивао на огро-
мну духовну опасност која се надвила над византијским хришћанским друштвом 
услед општег друштвеног и економског напретка који је он сматрао за Цркву 
опаснијим и од самих прогона, јер је економско благостање у душама Хришћана 
рађало лакомисленост, равнодушност и номинализам на плану вере...  

Са друге стране, он није био „спиритуални“ утописта који, у својој 
загледаности у Небеско Царство, не мари за конкретне потребе људи у историји: 
„Немојмо презирати“, говори он, „бригу за овоземаљски живот“,45 али увек додаје да 
тај живот, са свим његовим материјалним и телесним потребама, треба живети у 
складу са Јеванђељем Христовим и заповестима Божијим, угледајући се на Христа, 
кротког и смиреног у служењу другима. Иако је, као предањски Отац Цркве, био 
далеко од сваког „реформаторства“, он се по својој архипастирској филантропској и 
харитативној делатности показао као истински лекар друштвених болести византи-
јског друштва и обновитељ етичког лика тог друштва. У духу делатне љубави Хри-
стове, која лечи, помаже и спасава, Златоусти је и проповедао и практиковао делатно 
милосрђе, оснивао болнице и сиротишта, помагао сиротињу и невољне, захтевајући у 
својим проповедима много више делатне љубави, социјалне активности и одговорно-
сти међу Хришћанима свога времена46.  

Златоуст је по менталитету био Хришћанин преконстантиновске епохе, због 
чега му је било страно начело „симфоније“ Цркве и државе, које ће у вековима после 
њега обележити византијску историју: он је јасно разликовао и свесно разграничавао 
области деловања Цркве и државе у циљу преображавања друштва у складу са 
јеванђелским социјалним идеалом. Свештенство је за њега било ауторитет који је у 
духовном смислу виши од царског, државног ауторитета47: државна власт као Божији 
дар стоји напоредо са свештеничким звањем, али је потчињена врховној власти 
вере48. Свештеничко човекољубље се испољава, пре свега, кроз старање о небеским 
Светим Тајнама Цркве, у којима је спасење човеково за Царство Божије и Живот 

                                                 
41 Кол. 3, 11. 
42 Св. Јован Златоусти, Беседа на Посланицу Римљанима I PG 60, 399. 
43 Георгије Флоровски, Вера и култура, Теолошки погледи, 1–2/1982, стр. 71. 
44 Св. Јован Златоуст, Беседа на Прву Посланицу Коринћанима XXVII PG 61, 229. 
45 Св. Јован Златоуст, Беседа на Јеванђеље по Матеју LXIV PG 58, 615; упоредити и: Беседа 
на Посланицу Римљанима XV PG 60, 547–548. 
46 Георгије Флоровски, Свети Јован Златоусти – пророк милосрђа, Теолошки погледи, 1–
2/1982, стр. 49. 
47 Св. Јован Златоусти, Народу Антиохије, III PG 49, 50. 
48 Георгије Флоровски, Вера и култура, Теолошки погледи, 1–2/1982, стр. 71. 
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вечни, и зато је црквено човекољубље свештеника неупоредиво узвишеније од 
световног човекољубља царева, које је увек сплетено са одређеним земаљским 
интересима49. Уз то, ако је царска филантропија која спасава људе од казне, за Зла-
тоуста, друштвена врлина par excellence50, колико је то онда, у неупоредиво већој 
мери, Божанска филантропија Цркве која спасава људе од осуђености на смрт и од 
ропства сатани, у које смо пали Адамовим грехопадом? Ослањајући се у свему на 
Бога Живога и саборни ум Цркве – ум Отаца, Златоусти се никада није користио 
ауторитетом државне власти у циљу решавања црквених проблема, нити пак да би 
вршио црквени притисак на друштво51.  

То није чинио, чак, ни у својој неуморној и сведочанској борби против 
јеретика, коју је, такође, сматрао неодвојивом од целовите педагогије Цркве. Чување 
истините вере је предуслов очувања Предања истинитога живота у Христу, као што 
је и истинито живљење (пракса, практичка философија) у Христу извор истините 
хришћанске вере (теорије, богословља). Но, без обзира на сву озбиљност дужности 
анти-јеретичког сведочења и полемике52, он је увек инсистирао на томе да је 
Хришћанима забрањено да примењују насиље, чак и када оно треба да послужи за 
остварење доброга циља као што је чување чистоте Вере и учења Цркве, од којих у 
најбуквалнијем смислу те речи зависи спасење човека. „Наше ратовање [против 
јеретика]“ – вели он – „не убија живе, већ пре оживљава мртве [тј. оне који су пали у 
духовну смрт јереси], јер је оно руковођено духом благости и смерности. Ја прогоним 
речима, а не песницама. Ја прогоним јерес, а не јеретике. Мени више приличи да 
будем прогоњен него да прогоним. Христос је победио као Распети, а не као 
распињач“. Ове речи откривају сву мистичку и етичку дубину и одговорност 
Златоуста као црквеног педагога: угледајући се на Првосвештеника Христа, Који је 
служио свима и спасењу свих кроз жртву Крста, треба обличити грех, ради спасења 
грешника; правити сотириолошку и човекољубиву разлику између зла и боголике 
личности човека, преко кога зло дејствује у историји, ради њеног спасења, јер 
Христос је умро за све људе и за сваког човека, да се „сви спасу и дођу у познање 
Истине“. Златоустова педагошка етика је, у својој основи, била христолошка 
проповед – позив на угледање на Христа Распетога и Васкрслога – Јагњета Божијег и 
Првосвештеника.  

Златоустова социјална педагогија је сва извирала из непатворене јеванђелске 
етике спасења и због тога је сва била у знаку Божанског човекољубља, које је, за 
Златоуста, требало да буде узор за свеобухватно човекољубље у друштвеним 
оквирима. Али, циљ благодатно-подвижничке педагогије Цркве није спровођење 
социјалних реформи, већ спасење људских душа за Живот вечни са Богом. 
Неопходни предуслов и метод спасења човековог јесте решавање, у Христу Распетом 
и Васкрслом, кључног егзистенцијалног проблема сваког човека у сваком поколењу – 
ослобађање од ропства греху, смрти и ђаволу: човек само у Христу Распетом и 
Васкрслом, Његовом благодаћу и човекољубљем добија опроштај грехова53. Овај 
опроштај грехова и обновљење живота могуће је остварити искључиво кроз 
укључење у Тело Христово и Христов Домострој спасења, кроз светотајинско и 

                                                 
49 Св. Јован Златоусти, О свештенству, III, V (Nairn), стр. 54. 
50 Св. Јован Златоусти, Беседа на Посланицу Римљанима II PG 60, 409. 
51 Јован Мајендорф, OP. CIT., стр. 120. 
52 Видети: Св. Јован Златоусти, Против Јудејаца и незнабожаца, ЗЛАТНЕ РЕЧИ О БОГУ И 

ЉУДИМА, Образ светачки, Београд, 2004, стр. 259–286. 
53 Св. Јован Златоусти, О Светој Педесетници PG 50, 463. 
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световрлинско живљење и узрастање у Цркви до уподобљења Богу по благодати. 
Човек се одазива на позив Цркве, који је позив Божији, укључује се, по својој 
богоиконичној слободи добровољно у процес богочовечанског васпитавања у Цркви, 
да би, у контексту животворне светодуховске заједнице Цркве, и своје лично и своје 
социјално, заједничарско биће преобразио у црквено биће54, тј. у живот заједничаре-
ња са Светом Тројицом у Царству Божијем које је у Цркви већ започело55.  

Златоусти је, заиста, веровао у стваралачку моћ хришћанске делатне љубави 
и врлинског живота56 у историји, у стварно хришћанско преображење друштва и 
његове културе у светлости Божијег Откривења, и зато је, са равноапостолском 
ревношћу, објављивао силу Јеванђеља – приближавање Царства Божијег57, и трудио 
се мукотрпно, чак и по цену личног животног страдања, на делу успостављања 
живота и критеријума Царства Божијег у црквеном винограду који му је Бог поверио 
на старање, „тако да нико не би морао да се повлачи у дивљину због трагања за 
савршенством, јер би имао исту могућност и у градовима“58. Оно чему је Златоуст 
тежио у својој социјалној педагогији било је преображење земаљског Града по узору 
на Небески Јерусалим, те је порука његове социјалне проповеди, у том смислу, била 
више „урбана“ него „рурална“. Управо је због тога његов холистички и наглашено 
етички „педагошки дискурс“ остварења Хришћанства у његовој јеванђелској 
целокупности и данас, у сложеној и напетој социјалној ситуацији пост–хришћанског 
мегалополиса, толико актуелан и савремен.  

У средишту Златоустовог „социјалног Јеванђеља“ стоји двоједан педагошки 
мотив. Са једне стране, то је обновљење човекове богоиконичне слободе и благо-
датно-подвижничко исцељење личности тј. интеграција свих њених умних, вољних и 
жељних моћи, кроз покајање и живот у складу са начелима јеванђелске етике. Са 
друге стране, то је спасење света, тј. читавог друштва кроз интеграцију у Цркву као 
заједницу обожења у Христу и почетак Царства Божијег у историји. Светотајински 
извор преображавања биолошке индивидуе у црквену личност и колективистичке 
друштвености у саборну црквеност јесте Божанска Евхаристија Цркве: „Црква је већа 
од Нојевог ковчега“, беседи Златоуст педагошки поредећи Стари са Новим Заветом и 
старозаветну са новозаветном заједницом, „јер је Нојев ковчег примао животиње и 
чувао их као животиње, а Црква прима животиње, али их мења. О чему је реч? Тамо 
је ушао јастреб и изашао јастреб. Ушао вук и изашао вук. А овде [у Цркви] неко је 
ушао као соко, а излази као голуб. Улази вук, а излази овца. Улази змија, а излази 
јагње, али не тако што му је измењена природа, него тиме што је из њега изгнано зло. 
Зато стално говорим о покајању“59.  

Хришћанска етика личног и заједничког покајања основни је метод црквене 
социјалне педагогије. „Молим вас и преклињем“, вели Златоуст, „и то силно желим и 

                                                 
54 Јован Зизјулас, Од маске до личности, Хришћанска мисао, Србиње–Ваљево–Београд-Мин-
хен, 2001, стр. 23.  
55 Александар Шмеман, Символи и символизам византијске Литургије, НАШ ЖИВОТ У ХРИСТУ, 
ХРИСТОВ ЖИВОТ У НАМА, Образ светачки, Београд, 2007, стр. 120. 
56 Видети: Св. Јован Златоусти, Беседа о врлинском животу, ЗЛАТНЕ РЕЧИ О БОГУ И ЉУДИМА, 
Образ светачки, Београд, 2004, стр. 288–299. 
57 Мт. 3, 2. 
58 Георгије Флоровски, Свети Јован Златоусти – пророк милосрђа, Теолошки погледи, 1–
2/1982, стр. 53. 
59 Св. Јован Златоусти, Беседа осма о покајању, ЗЛАТНЕ РЕЧИ О БОГУ И ЉУДИМА, Образ 
светачки, Београд, 2004, стр. 390. 
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са сваком усрдношћу саветујем да сваки грех одбаците и да тако прилазите страшној 
Трпези... У савести, где није присутан нико друго до Бог Који све види, суди и 
испитуј сагрешења своја и, читавог живота размишљајући, изводи грехе своје пред 
суд свог ума. Исправљај сагрешења и тако се, чисте савести, приближавај Светој 
Трпези и учествуј у Светом Жртвоприношењу... Тако приступајмо свештеним 
Тајнама, да не бисмо на суд и осуду, него на спасење и здравље душевно, у смелости 
непрестаној уживали у том спасењу, у Христу Исусу Господу нашем“60. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Св. Јован Златоусти, Беседа шеста о посту, ЗЛАТНЕ РЕЧИ О БОГУ И ЉУДИМА, Образ светачки, 
Београд, 2004, стр. 376. 
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Bishop Jovan Purić  
 

THE SOCIOLOGICAL FRAMEWORK OF 
ST. JOHN CHRYSOSTOM'S PEDAGOGY 

 
There is a pedagogical motive lying at the basis of Chrysostom's "social Gospel": 

1. the renewal of man's God-like freedom and the healing of the personality through divine 
grace, asceticism, and repentance, and a life accorded with the principles of ethics available 
in the Gospels; and 2. saving the world, i.e. the whole society through its integration into 
the Church as a community which enables deification in Christ. The sacramental source of 
the biological individual's transformation into a sacred personality and of the collectivist 
socialness into a collegial ecclesiality is the Church's Divine Eucharist. The Church is a 
collegial community of salvation in which "the many become one Body in Christ, and 
limbs to one another". Establishing a full continuity between the Old Testament and the 
New Testament, two phases in dispensation, since the very beginning the Church viewed 
itself as a New Communion of God and man, a New God's People, New Society in history, 
for which reason the entire structure of the Christian life is social and collegial. Thus, for 
early Christians, building the Church equalled building the New Society, New Mankind, i.e. 
the transformation of the old society of this world into a New Society of God-man, built on 
new, Christian, clerical foundations. The aim of the Church's graceful pedagogy is precisely 
to transform into a New Matter in Christ, to transform the old man into a New Man in 
Christ, to transform the current society into a New Society in Christ. Nothing of the world 
remains "outside" of the transformational, missionary and pedagogical activity of the 
Church, all is to be transformed in Christ and incorporated into Christ's Body. The 
pedagogy of the Church has thus had pronounced social and sociological dimension from 
the very beginning.   
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Владимир Вукашиновић 
Православни богословски факултет, Београд – Србија 

 

КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ТЕОЛОШКУ МИСАО 
ВЕСЕЛИНА ЧАЈКАНОВИЋА 

 
Апстракт: У овоме раду анализира се религиолошка мисао Веселина 

Чајкановића – како у процесу њеног настајања тако и у основним постулатима које 
је имала и закључцима до којих је дошла. Полази се од интелектуалног и културоло-
шког контекста у коме је настала и ту се идентификују основне окоснице њеног 
формирања - принцип универзализма или Семлеровим принцип,  текстуална критика, 
филолошка и компаративно-религиолошка истраживања  заснована на Шлајермахе-
ровим ерминевтичким принципима, као и једна оријентација Religionsgeschichtliche 
schule тзв. еволуциона грана. Поред овога на Чајкановића је прилично утицао и  
римокатолички модернизам. Основна замерка која му се упуђује везана је за 
неразумевање феномена инкултурације – једног од кључних термина који су везани 
за христијанизацију нових народа, и успостављање односа између њихових 
претходних религијских форми и израза и Јеванђеља које долази.  

Кључне речи: инкултурација, мистерије, свете тајне, Божић, Крсна слава, 
христијанизација. 

 
Веселин Чајкановић (28. март 1881 – 6. август 1946) у свом, за наше услове 

веома плодном, кратком радном и тешком животном веку српску науку је задужио на 
различите начине. Један од његових најважнијих доприноса био је на пољу историје 
религије. Чајкановић се са правом сматра оснивачем и првим српским историчарем 
религије1 који је, како је записао приређивач његових сабраних дела, Војислав 
Ђурић: 

… систематско проучавање српске религије и митологије, у оквиру светске 
науке о религији, и помоћу савремених научних метода, први ... започео и до 
завидног степена довео ...2 

Професор Чајкановић је, одмах по оснивању Богословског факултета, на 
њему почео да предаје Упоредну историју религија и ту као хонорарни наставник 
провео 35 семестара.3  

Дело самог Чајкановића тешко је разумети, а немогуће правилно оценити, 
ако се у обзир не узме средина у којој се школовао, њени научни идеали, 
интелектуална мода епохе, доминантни токови у философији, филологији, 
историјској науци и теологији који су на њега извршили дубок и пресудан утицај. Он 
је, као што је познато, студирао у Лајпцигу и Минхену на самом почетку XX века.4   

                                                 
1 В. Ђурић, Увод у сабрана дела, Сабрана дела из српске религије и митологије, Књига 1. 
Студије из српске религије и фолклора 1910–1924. прир. В. Ђурић, Београд 1994, 10. 
2 Ibid. 
3 Op. cit.,19–20. 
4 Р. Марић, Др В. Чајкановић (28.3.1881. – 6. 8.1946.), Сабрана дела из српске религије и 
митологије, Књига 1. Студије из српске религије и фолклора 1910–1924. прир. В. Ђурић, 
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Да би се могло на потпун начин сагледати Чајкановићево разумевање 
верског живота код Срба, треба сагледати његово лично доживљавање хришћанства. 
То можемо чинити директно (на основу онога шта он о хришћанству говори)  или 
индиректно (на основу онога како он хришћанство доживљава и мисли). Сам 
Веселин Чајкановић је на више места истицао значај хришћанства називајући га 
најбољом религијом.5 Хришћанство је величанствена идеја која је обликовала 
савремени свет,6 говори он, а познавање хришћанства је неопходно за комплетно 
образовање младог човека.7 Ове афирмативне речи ипак нису довољне. Шта је у 
ствари хришћанство било за њега? То се може, на пример, делимично сазнати из 
Чајкановићевог предавања Хришћанској заједници студената Београдског универзи-
тета одржаног  1912. године. Овај се текст може опширно анализирати и из њега би 
се штошта сазнало, али га сада морамо свести на основне тезе. 

Чајкановић у њему заговара тзв. објективни приступ Светом Писму, „изван 
контекста вере, као било ком другом споменику класичне старине.8 Говори да је 
могуће читање Библије „без икаквог позитивног религиозног уверења... без икаквих 
религиозних обавеза“.9 Овде млади Чајкановић не ради ништа друго него преноси у 
српску универзитетску средину већ век и по старе основне поставке теорије 
критичког тумачења Светог Писма настале у XVII и XVIII столећу мећу ерминевти-
чарима протестантске провинијенције. Они су захтевали право на то да свештене 
текстове Библије читају на исти начин као и било које класичне текстове, што је 
потом названо принципом универзализма или Семлеровим принцип (по Јохану 
Саломо Семлеру, 1725–1791, лутеранском библисти и професору у Халеу). Заступни-
ци овога правца у тумачењу приступали су тексту Светог Писма критички, свесно 
одбацујући димензију верске припадности њему самом. При томе су инсистирали на 
томе  да се разликује основна идејна порука од историјских наслага које је затамњу-
ју.10 

Када је Веселин Чајкановић за себе рекао да му недостаје теолошко 
образовање и да је и сувише мало теолог,11 он није био далеко од истине, барем када 
је теологија Православне Цркве у питању. За њега је вера ствар приватна и индиви-
дуална,12 а богословље му је протестанатско. Пијетистички, халеовски, морализам 
просто избија и буја из његових страница посвећених читању Светога Писма. 
Основни извор хришћанског богословља и живота, његови савршени оквири или  
„идеално хришћанство“13 за Чајкановића налазе се у Светом Писму Новог Завета, 

                                                                                                                            
Београд 1994, 18. 
5 В. Чајкановић, Божић, његово порекло и значај, Сабрана дела из српске религије и 
митологије, Књига 2: Студије из српске религије и фолклора 1925–1942, прир. В. Ђурић, 
Београд 1994, 489. 
6 В. Чајкановић, О читању Библије, Сабрана дела из српске религије и митологије, Књига 2: 
Студије из српске религије и фолклора 1925–1942, прир. В. Ђурић, Београд 1994, 68. 
7 Op. cit.,69. 
8 Op. cit., 67. 
9 Op. cit., 66–67. 
10 P. Buhler, Hermeneutics, 296: The Oxford Companion to Christian Thought, ed. By, A. Hastings, 
Oxford, 2000. 
11 В. Чајкановић, О читању Библије, Сабрана дела из српске религије и митологије, Књига 2: 
Студије из српске религије и фолклора 1925 – 1942, прир. В. Ђурић, Београд 1994, 66. 
12 Op. cit., 66–67. 
13 Војислав Ђурић, О реконструкцији старе српске вере, Сабрана дела из српске религије и 
митологије, Књига 1. Студије из српске религије и фолклора 1910–1924. прир. В. Ђурић, 
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како је приметио и Војислав Ђурић, и стога га он назива  „идеалним хришћанством 
из четири јеванђеља“.14  

Овде се опет враћамо на питање Чајкановићевог школовања. Он се школовао 
код протестаната и његово разумевање хришћанства и Цркве је такво. Зато он и може 
да говори да се најчистији облик хришћанства налази у јеванђељима. Али и њих 
треба, вели он, ослободити религиозно-историјских слојева и тек тада добијамо 
здраву основу Христовог морала, односно основе правог идеалног хришћанства.15 Из 
овога се види у којој мери је прави однос Цркве и Светог Писма, као и Предања, 
њему био далек и непознат.  

Чајкановићев ерминевтички приступ, ваља знати, има своје паралеле у 
тадашњој доминантној протестантској теологији која такође инсистира на потреби да 
се изворно јеванђелско учење, киригма, ослободи од културолошких, језичких, 
митолошких и историјских наслага.16 Такође, када Чајкановић излаже основне 
принципе своје ерминевтике, основне принципе текстуалне критике, филолошка и 
компаративнорелигиолошка истраживања,17 он понавља Шлајермахерове ерминевти-
чке принципе из  XIX века.18 

На Чајкановићево интелектуално формирање утицала је пре свега 
Religionsgeschichtliche schule. Ова школа је настала од утицајне групе немачких 
библичара који су између 1880. и 1920. године инсистирали на томе да се приликом 
тумачења хришћанства користе резултати упоредног изучавања религија. 
Занемаривали су догматски аспект, а посвећивали се изучавању основних исксустава 
и идеја заједнице или племена које рађа обичаје. У философији хегелијанци, у 
антропологији  еволуционисти, на почетку су инсистирали само на утврђивању веза 
хришћанства са јудејством, а после се шире на источне народе и хеленистичке 
религијске системе. Древни митови, по њима, јесу основа библијских текстова, а 
омиљени метод истраживања компаративно-аналошки.19 Тај метод је у великој мери 
користио и Чајкановић. Тако, на пример, када анализира који би то бог могао да буде 
персонификован Божићем, он набраја етнографски и фолклорни материјал, аналогије 
истородних индоевропских религија: грчких, римских, староиндијских, галских и 
германских.20 То је једна оријентација у историји религије, тзв. еволуциона грана, 
која сматра хришћанство неком врстом синкретистичког споја паганства и јудаизма 
...21  

                                                                                                                            
Београд 1994, 37 – 38. 
14 Op. cit.,39. 
15 В. Чајкановић, О читању Библије, Сабрана дела из српске религије и митологије, Књига 2: 
Студије из српске религије и фолклора 1925–1942, прир. В. Ђурић, Београд 1994, 71. 
16 P. Buhler, Hermeneutics, 296; H. Pyper, Kerygma: 367 The Oxford Companion to Christian 
Thought, ed. By, A. Hastings, Oxford, 2000, 296. 
17 В. Чајкановић, О читању Библије, Сабрана дела из српске религије и митологије, Књига 2: 
Студије из српске религије и фолклора 1925–1942, прир. В. Ђурић, Београд 1994, 72–76. 
18 P. Buhler, Hermeneutics, 296: The Oxford Companion to Christian Thought, ed. By, A. Hastings, 
Oxford, 2000. 
19 Modernism, 1150: The Oxford Dictionary of the Christian Church, ed. By F.L. Cross, London, 
1961. 
20 В. Чајкановић, Божић, његово порекло и значај, Сабрана дела из српске религије и 
митологије, Књига 2: Студије из српске религије и фолклора 1925–1942, прир. В. Ђурић, 
Београд 1994, 481–482. 
21 J. Jungmann, Pagan and Christian Mysteries, The Early Liturgy: To the Time of Gregory the 
Great, transl. by F.A. Brunner, London, 1966, 152. 
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Чајкановић је био типичан представник школе упоредног истраживања 
религије. И њега пре свега занима постојање религијских образаца који се понављају 
у различитим временима и код различитих група људи који су иначе раздвојени и 
етнички и социјално. Са друге стране, и за њега важи следећи суд који је дат за целу 
школу:  

 ... питања која се тичу крајње философске или теолошке валидности 
различитих религија је са оне стране њиховог интересовања, њихов основни циљ је 
да опишу и класификују феномене а не да их вреднују. 22 

У Чајкановићевим текстовима присутни су трагови и римокатоличког 
модернизма23, покрета насталог крајем XIX века чији библисти користе још јачи 
критицизам од протестаната.24 

Чајкановић је у својим студијама обрађивао доста битних хеортолошких 
питања и проблема. Иако су му без сваке сумње, и са добрим разлогом, празник 
Рођења Христовог и Крсна слава биле најомиљеније теме, којима се више пута 
враћао,25 он није занемаривао ни друга питања, као што су феномен поста код Срба 
или празнике Васкрсења Христовог, Ђурђевдан и сл.  

Празник Рођења Христовог је у хеортолошкој науци најпознатији пример 
сусрета старог и новог у процесу крштавања младе хришћанске империје и свих 
аспеката њеног живота. Реч је о датовању празника Рођења Христовог, односно о 
одабирању управо 25. децембра за тај празнични дан. Овог датума је претходно 
слављен пагански празник Рођендан непобедивог бога сунца, врховног божанства 
оријенталног култа. Тај култ је цар Аурелијан увео у Риму 274. године, подигао 
огроман храм посвећен богу сунцу и прогласио његов рођендан државним 
празником. Аурелијану је била потребна универзална соларна религија да би ојачао 
јединство своје империје.26 Ово је био последњи велики пагански култ који се 
супротстављао хришћанству.27 Први документ који нам сведочи ову замену јесте 
Хронограф (листа важних датума јавног живота Рима) из 354. године, где је на дан 
25. децембра забележено да се слави Христово рођење у Витлејему Јудејском.28 Ову 
промену је одобрио император Константин, за кога се мисли да је и сам пре обраћења 
био верник соларног култа, да би потом учествовао у христијанизацији овог празника 
говорећи да је сунце само симбол Бога, а не сами Бог.29 

 

                                                 
22 Comparative religion, 321: The Oxford Dictionary of the Christian Church, ed. By F.L. Cross, 
London, 1961. 
23 G.Ward, Modernism, 442: The Oxford Companion to Christian Thought, ed. By, A. Hastings, 
Oxford, 2000. 
24 Modernism, 910:The Oxford Dictionary of the Christian Church, ed. By F.L. Cross, London, 
1961. 
25 В. Ђурић, О реконструкцији старе српске вере, Сабрана дела из српске религије и 
митологије, Књига 1. Студије из српске религије и фолклора 1910–1924. прир. В. Ђурић, 
Београд 1994, 51–53. 
26 M. Elijade, Istorija Verovanja i religijskih ideja II: Od Gautame Bude do trijumfa hrišćanstva, 
Beograd 1991, 321 
27 J. Jungmann, The Impact of Paganism on Christian Worship, The Early Liturgy: To the Time of 
Gregory the Great, transl. by F.A. Brunner, London, 1966, 148. 
28 L. Larson-Miller, Christmas Season, 205: The New Dictionary of Sacramental Worship, 
Collegeville Minnesota 1990. 
29 M. Elijade, Istorija Verovanja i religijskih ideja II: Od Gautame Bude do trijumfa hrišćanstva, 
Beograd 1991, 321. 
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Што се празника Божића тиче, Чајкановић мисли да је данашњем празнику 
не само у Римској империји него и код Срба претпостојао пагански, стари 
еквивалент.30 Код Срба је пак, по његовом мишљењу, постојао старински празник 
вољен и поштован у народу, који је потом замењен црквеним Божићем.31 То је био 
вишедневни празник из старе српске вере везан за култ предака,32 који су заменили 
Бадњи дан и Божић.33  Култ предака је по њему и био основна одлика старе српске 
религије: „сви празници у години са Бадњим даном и славом на челу групишу се око 
тога култа“.34  

Он мисли да код Срба није дошло до праве замене празника, него да је реч о 
својеврсном компромису: 

... старински празници продужили су да живе и даље, само им је црква дала 
ново име, ново објашњење и неколике доста безначајне детаље из хришћанског култа.35 

У свом обимном научном делу Чајкановић је посебну пажњу поклањао 
узајамном односу старе српске паганске религије, у свој њеној вишеслојности, и 
хришћанства код Срба. Из овог истраживања он је извлачио закључке о квалитету и 
врсти духовног живота којим се у његово доба живело у Србији. Писао је:   

... наш народ има чудну религију: интелигенција је углавном или потпуно 
апатична или скроз ирелигиозна; народна маса је исто тако апатична или фетиш ... 
када се сабере све, ми имамо не праву религију него суперстицију.36 

Преламање односа паганског и хришћанског било је на разне начин читано 
од стране Чајкановићевих интерпретатора. Тако Р. Марић пише да је Црква старе 
религијске обичаје и праксу „да би их лакше искоренила и прилагођавала својим 
потребама“37 што је директно супротно Чајкановићевом разумевању овог проблема. 
В. Ђурић говори како је српски народ, као веома козервативан у својим религијским 
схватањима, „црквено светосавље прерадио у митско и незнабожачко“.38  

 
 

                                                 
30 В. Чајкановић, „Неколике примедбе уз српски Бадњи дан и Божић“, Сабрана дела из српске 
религије и митологије, Књига 2: Студије из српске религије и фолклора 1925–1942, прир. В. 
Ђурић, Београд 1994, 121. 
31 В. Чајкановић, Бадњи дан и Божић, Сабрана дела из српске религије и митологије, Књига 2: 
Студије из српске религије и фолклора 1925–1942, прир. В. Ђурић, Београд 1994, 240. 
32 В. Чајкановић, Божић, његово порекло и значај, Сабрана дела из српске религије и 
митологије, Књига 2: Студије из српске религије и фолклора 1925–1942, прир. В. Ђурић, 
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религије и митологије, Књига 2: Студије из српске религије и фолклора 1925–1942, прир. В. 
Ђурић, Београд 1994, 172. 
35 В. Чајкановић, Неколике примедбе уз српски Бадњи дан и Божић, Сабрана дела из српске 
религије и митологије, Књига 2: Студије из српске религије и фолклора 1925–1942, прир. В. 
Ђурић, Београд 1994, 122. 
36 В. Чајкановић, О читању Библије, Сабрана дела из српске религије и митологије, Књига 2: 
Студије из српске религије и фолклора 1925–1942, прир. В. Ђурић, Београд 1994, 71. 
37 Р. Марић, Др В. Чајкановић (28.3.1881. – 6.8.1946.), Сабрана дела из српске религије и 
митологије, Књига 1. Студије из српске религије и фолклора 1910–1924. прир. В. Ђурић, 
Београд 1994, 28. 
38 В. Ђурић, Увод у сабрана дела, Сабрана дела из српске религије и митологије, Књига 1. 
Студије из српске религије и фолклора 1910–1924. прир. В. Ђурић, Београд 1994, 13. 
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Критичка напомена Мирче Елијадеа да историја религија није довољну 
пажњу поклонила истраживању фолклора као драгоценог извора,39 у делу нашег 
научника бива демантована. Чајкановић је осећао значај фолклора40 и његову 
важност за општу историју религија и из њега црпео грађу за своје закључке.  

Чајкановић се феномену Крсне славе више пута враћао. Анализирао је 
различите  теорије о њеном пореклу,41 као и саму синтагму крсна слава. Тврдио је да 
се под појмом слава подразумева спомен, успомена, почаст која се некоме или 
нечему указује. Али коме? Чајкановић на то одговара да је то слава крсту, али одмах 
додаје наредно питање – коме крсту? Износи мишљење да је у старим српским 
сеоским кућама постојао крст од посебног дрвета, али не у функцији распећа, него 
као неки рудиментарни приказ човека, елементарна форма старинског кућног 
божанства.42 Многи обичаји везани за данашње поштовање часнога крста, по 
Чајкановићу, указују на древно прехришћанско (антропо или теоморфно) порекло: 
кићење, односно одевање, украшавање крста,43 његово купање на богојављење и сл.44 

Овде треба напоменути да Чајкановићеву интерпретацију аналогија између 
старог и новог религијског слоја у верском животу Срба не одликује екстремни и 
ненаучни критицизам неких његових немачких учитеља  и српских ученика. Он каже 
без резерве:  

Што се данас тај крст сматра за хришћански симбол, то је сасвим природан 
развој ствари; ми говоримо овде само о старинским српским схватањима.45 

Слава је за њега била извесна врста домаће,46 затворене мистерије47 која је 
суштински израстала из култа предака. У њој водећу улогу имају мушки чланови 
породице, који приносе на жртву кољиво, колача и вино. Прекидање слављења у 
једној породици сматра се трагедијом зато што на тај начин, без жртвеног помена, 
сви преци бивају дефинитивно осуђени на пропаст. Зато се настоји да се прославља-
ње славе настави на разне начине.48 Све ово Чајкановић резимира на следећи начин: 

Крсно име је дакле првобитно било празник митског претка једне породице и 
свих њених предака уопште ... Светац је овде очевидно заменио митског претка из 
старе вере.49 

Он, у ствари, на овом месту примењује класичну тезу историчара компара-
тивне религије о замењивању митолошких божанстава и хероја светитељима 
заштитницима.50   

                                                 
39 M. Elijade, Istorija Verovanja i religijskih ideja II: Od Gautame Bude do trijumfa hrišćanstva, 
Beograd 1991. 316. 
40 Op. cit., 315. 
41 В. Чајкановић, Крсна слава, Сабрана дела из српске религије и митологије, Књига 2: 
Студије из српске религије и фолклора 1925–1942, прир. В. Ђурић, Београд 1994, 473; В. 
Чајкановић, Крсно име, Сабрана дела из српске религије и митологије, Књига 5. Стара српска 
религија и митологија, рукопис прир. В. Ђурић, Београд 1994, 150–151. 
42 В. Чајкановић, Крсна слава, Сабрана дела из српске религије и митологије, Књига 2: 
Студије из српске религије и фолклора 1925–1942, прир. В. Ђурић, Београд 1994, 478. 
43 Op. cit., 475. 
44 Op. cit., 476. 
45 Op. cit., 476. 
46 Op. cit., 474. 
47 В. Чајкановић, Крсно име, Сабрана дела из српске религије и митологије, Књига 5. Стара 
српска религија и митологија, рукопис прир. В. Ђурић, Београд 1994, 149. 
48 Op. cit.,150. 
49 Op. cit., 154. 
50 M. Elijade, Istorija Verovanja i religijskih ideja II: Od Gautame Bude do trijumfa hrišćanstva, 
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У вези са Крсном славом, али и другим феноменим, везаним за култ предака, 
Чајкановић указује и на постојање жртве панспермије (свесеменице), типичне  
мешовите жртве у свим плодовима51 намењена прецима.52 Она је истовремено 
представљала и обедену жртву која се заједно једе, али и даровну јер се просипала и 
тиме приносила. Постоји и свођење те врсте жртве на неколико плодова или један 
најважнији плод (код нас жито).53 Приносила се на дан славе,  Бадње вече,54 али и на 
задушнице и даће.55 

Један од основних недостатака Чајкановићевог система јесте тај да он веома 
мало узима у обзир богослужбену праксу и обичаје других Помесних Цркава [мада 
помиње Грке,56  Русе (за панспермију варице са медом )57 и Бугаре] и зато анализира 
наше локалне црквене обичаје у својеврсном међуправославном вакууму. Колико 
таква методолошка ограничења могу да одведу на странпутицу, очигледно је из 
примера тумачења забране једења меса током годишњих вишедневних постова. 

Чајкановићева тумачења савремене српске верске праксе и откривање њених 
евентуалних коренова у старим словенским култним слојевима, нигде у толикој мери 
не искорачује у сферу домишљања као што је то случај са његовим покушајем 
тумачења посне дисциплине.  

Желећи да објасни због чега се код Срба током периодичних (под њима 
подразумева четири вишедневна редовна поста) на првом месту, али и заветних 
постова58 (као што су пост Светог Саве и пост пред крсну славу, који, по њему, воде 
порекло из старе религије Срба59) не једе животињско месо, Чајкановић полази од 
једне необичне тезе коју, нажалост, не образлаже детаљније него је оставља на нивоу 
констатације: „овакав пост дакле није кајање, пенитенција и нема ... карактер аскезе 
(иако се понекад тако схвата)“.60 

По њему, ова забрана води порекло из паганске прошлости Срба, где је из 
неких непознатих религијских разлога месо у извесне дане било табуирано.61 Он се 
потом подухвата да покуша да разреши ту непознаницу, односно да тврдњи да је 
„забрана једења меса у божићној и ускршњој сезони ... очевидно остатак из 
претхришћанског култа“62 придода и могући разлог који је до тога довео. 

Пошавши од чињенице да је код наших паганских предака постојало 
уверење да се у присуству мртваца ништа не једе и не пије јер душа мртвог човека 
може да се усели у воду и храну која је у његовом окружењу,63 Чајкановић подсећа да 
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63 Op. cit., 206-207. 



 152 

су исти преци веровали да се у време Божића и Уксрса мртвим душама повећава 
слобода кретења на овом свету и да се тада они, мртви,  могу јављати „у облику 
питомих и дивљих живортиња“. Управо то је и довело до појаве „опште забране 
једења животињског меса“64 у овим годишњим интервалима, да се, при једењу меса, 
не би појела и душа каквог претка. 

Не треба посебно подсећати да је посна дисциплина настала на другим 
просторима, да је њен настанак сложен и вишевековни процес, да се питање врсте 
хране током поста тек касније појавило, те да се наши свеже христијанизовани преци 
ни на који начин нису мешали у креирање посне дисциплине. Могли су само да је 
поштују или крше и то је било све. Никаква локална специфичност (ако се изузму 
рецепти) не постоји у српском посту као што на пример постоји у прослављању 
Бадњег дана или Крсне славе, о чему је већ било речи. 

Један од кључних термина који су везани за христијанизацију нових народа, 
и за успостављање односа између њихових претходних религијских форми и израза 
узетих у њиховом тоталитету (од фолклора и приватног живота до званичне 
религиозности) и хришћанства, јесте појам инкултурације – односно укултуровљења, 
увођења јеванђеља (црквеног живота) у једну нову културу. Иако овај термин као 
такав још увек није постојао у богословском вокабулару теологије доба у коме је 
живео Чајкановић, ипак је стварност коју он описује увелико била позната. 

Инкултурација је богословски термин везан за мисиологију, који означава 
начин на који се Јеванђеље преноси одређеној култури, као и увођење тe културe у 
живот Цркве. Оно увек подразумева преображавање аутентичних културних вредности 
и израза кроз њихово интегрисање у хришћанство.65 То је један континуирани процес, 
трајни дијалог, сусрет који мења и обогаћује и културе и хришћанство. 

Постоји богословска теорија о крштавању култура као што су крштени и 
појединци. Ово усаглашавање различитих религијских светова66 Мирча Елијаде, када  
говори о христијанизацији архајских предања, назива њиховим својеврсним искупље-
њем67 као и  покрштавањем многобожачких верских традиција.68 Видимо да ови 
светотајинско-сотириолошки појмови нису изабрани случајно.  

Укултуровљење није једносмеран процес. Јеванђеље продире у једну 
културу и ма колико њених елемената прихватало, ипак је суштински мења: у 
структури и садржајима. Са друге стране, оно отвара нове просторе за развој сваке 
појединачне културе са којом се срело. Оно је усмерава ка новим путевима и казује 
јој стазе којима до тада није ходила. 

Сусрет две културе, хришћанске и паганске, никад није остајао без нових 
плодова. Елијаде пише:  

... једном речју, хришћанска митолошка имагинација позајмљује и развија 
мотиве и сценарије специфичне за космичку религиозност али који су већ претрпели 
нову интерпретацију у библијском контексту...69 

                                                 
64 Op. cit., 208. 
65 Што се римокатоличког богословља тиче, о овом феномену навелико говоре енциклике 
Јована Павла II Slavorum Apostoli, из 2. јуна 1985. као и Redemptoris missio (Мисија 
Искупитеља) из 7. децембра 1990. године.  
66 M. Elijade, Istorija Verovanja i religijskih ideja II: Od Gautame Bude do trijumfa hrišćanstva, 
Beograd 1991, 316. 
67 Ibid.  
68 Ibid. 
69 M. Elijade, Istorija Verovanja i religijskih ideja II: Od Gautame Bude do trijumfa hrišćanstva, 
Beograd 1991, 316. 
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Аустријски теолог Јозеф Јунгман поставља суштинско питање када каже да 
је од пресудне важности управо то како ћемо протумачити постојање остатака 
облика и форми паганских религијских обреда када их пронађемо у хришћанском 
богослужењу?70  

Црква је прошла фазе различитог интензитета у одбијању и прихватању 
паганских култних и културних елемената, форми и израза. Хришћанство је на 
известан начин изнова успостављало односе са паганским и јудејским наслеђем. 
Дошло је до својеврсне религизације хришћанства.71 

 Инкултурација јеванђеља, узимање и преузимање раније постојећих 
религијских образаца није нека врста мисионарске „стратегије“ која за циљ има да 
потисне старе религијске моделе и на њихово место и у њиховом руху донесе нове. 
То рухо није акциденталног карактера. Оно је, усудимо се да кажемо, често једино 
могуће средство којим се одређена истина може саопштити одређеној људској 
заједници. 

Упоредна историја религија није са задржавала само на фолклорном и 
приватном. Она је пред хришћанску Цркву поставила темељнија питања. Може се 
рећи чак да је читава ова фолклорна проблематика, питање култних детаља и сл.  
само одјек једне дубље проблемске сфере која је постављена пред хришћанску 
теологију почетком прошлога века која, гласи: Да ли су, и иако јесу, у којој мери су, 
различити пагански мистиријски култови утицали на формирање и развој црквеног 
светотајинског живота. 

То је „међу осталима“ решавао и Бенедиктинац Дом Одо Касел, који није 
одбацивао материјале које су упоредни историчари религије доносили, него их је на 
нови начин интерпретирао.72 По њему су мистерије биле врста промислитељске 
припреме светотајинске стварности коју ће донети хришћанство.73 Оне су донеле 
оквир који ће хришћанство испунити божанском благодаћу.74 

                                                 
70 J. Jungmann, The Impact of Paganism on Christian Worship, The Early Liturgy: To the Time of 
Gregory the Great, transl. by F.A. Brunner, London, 1966, 133. 
71 Тако је приликом крштења у времену Иполита Римског, о чему сведочи и његово 
Апостолско предање, новокрштеном у Риму давано млеко и мед. Овај гест са дубоким 
богословским значењем уласка у земљу обећања истовремено је преузет из грађанске, 
културне, сфере римског породичног живота. На тај начин је, помазавши усне детета медом и 
млеком, отац породице показивао да се новорођено дете прихвата као пуноправни члан те 
породице. (Op. Cit 139) Које дете не би хтео да прихвати (пол, болест и сл.) он га је могао 
једноставно не помазати и оно би самим тим било дато некој слушкињи на подизање и не би 
имало права наслеђа и сл. Употреба венаца од природног цвећа приликом венчавања 
хришћана, којој се противио Тертулијан као паганском обичају, продрла је у црквену 
богослужбену праксу сада реинтепретирана. Уместо да служи одагнању злих духова и 
религијском посвећењу, она за циљ има сада сасвим друге ствари (Op. Cit. 140). Венце ће 
истраживати и Чајкановић и при томе указати на њихово заједничко индоевропско порекло, 
повезујући их и са мистиријским религијама. (В. Чајкановић, Домаће мистерије, Сабрана дела 
из српске религије и митологије, Књига 5. Стара српска религија и митологија, рукопис прир. 
В. Ђурић, Београд 1994, 143–144.) Веза између сахрањивања покојника и обеда који се врши 
након сахране такође је дрвени, прехришћански слој (J. Jungmann, The Impact of Paganism on 
Christian Worship, The Early Liturgy: To the Time of Gregory the Great, transl. by F.A. Brunner, 
London, 1966, 140–141.) 
72 J. Jungmann, Pagan and Christian Mysteries, The Early Liturgy: To the Time of Gregory the 
Great, transl. by F.A. Brunner, London, 1966, 153. 
73 Ibid. 
74 Op. cit., 153. 
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Теолошки приступ инкултурације Јеванђеља на митове гледа као на 
својеврсни језик религијске комуникације, језик способан да постане језиком истине. 
Овај језик постоји у хришћанству на другачији, динамички начин, он се обнавља. То 
све казује грчки теолог Никос Мацукас и наставља: 

... тако и религијски мит ... о смрти и васкрсењу природе, као и о спаситељи-
ма неке мистичке религије, добија сасвим другачију димензију и историјски 
динамизам у чињеници Христовог распећа и Васкрсења. Према томе хришћанство се 
није сукобило нити је у супротоности са митом...75 

Мацукас говори о томе да архетипови људске религијске свести (попут 
архетипа спасиоца) нису могли нити је требало да се по сваку цену мењају појавом 
хришћанства.76 Хришћанство се формира историјски и везује за све митске и 
религијске архетипове заступљене у окружењу,77 и даље пише: 

... зато се у Светом Писму могу пронаћи сви религијски и митски архетипови 
а истовремено може се уочити да је њихов садржај у супротности са сваким 
идолопоклоничким предањем и ванбиблијском митологијом. Откривење хришћанске 
истине не може се формулисати језиком који је другачији или потпуно нов у односу 
не онај који је постојао у тадашњем историјском тренутку. У супротном случају 
људи би били принуђени да аутоматски измене свој друштвени и културни живот. 
Међутим, религијски архетипови представљају обрасце митског језика које 
хришћанска истина само пресаздаје а никада га не укида.78 

Хришћанство обнавља и изнова ствара митски језик, али га никада не 
искорењује нити уништава, јер је немогуће укидање митског језика, него само његова 
преображавајућа обнова,79 или, како то пише Јунгман: 

... овај свет је требало преобликовати. Не уништити него преструктуирати, не 
разорити него преобратити, уобличити у нешто хришћанско, преобразити у Божију 
Државу80 

Мишљења смо, треба и то рећи, да се комплексни однос паганских и 
хришћанских елемената у свакодневном верском животу Срба од почетка христија-
низације па све до данашњег дана не може решавати само на нивоу историје односно 
философије религије, како је то Чајкановић углавном чинио. Од пресудног значаја је 
и психологија религије, која расветљава динамизам унутрашњих сучељавања 
различитих одлика нивоа развоја религијске свести и искуства. Хипотезе Владете 
Јеротића о сапостојању три типа, „човека“ како он вели, религијског начина постоја-
ња у сваком човеку: паганског, старозаветног и новозаветног81 може послужити 
разрешавању дубоке и жилаве везаности не само Срба него и других народа за древне 
форме религиозног живота. Није ту, дакле, реч само о идеолошкој него о психоло-
шкоконститутивној „оданости“.  

После ових, сматрамо оправданих, критичких напомена треба одговорити на 
питање: који је суштински допринос Веселина Чајкановића нашој религиолошкој 

                                                 
75 Никос Мацукас, Проблем зла, Крагујевац 2005, 205 
76 Op. cit., 209. 
77 Op. cit., ф. 5 211. 
78 Op. cit., 207–208. 
79 Op. cit., 206. 
80 J. Jungmann, The Impact of Paganism on Christian Worship, The Early Liturgy: To the Time of 
Gregory the Great, transl. by F.A. Brunner, London, 1966, 142. 
81 Владета Јеротић, Паганско, старозаветно и новозаветно у савременом човеку, Психолошко и 
религиозно биће човека, Нови Сад 1994, 143–161. 
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науци? Чајкановић је био пионир у овој проблематици и самим тим омогућио њено 
постављање и развијање. Пренео је, потом, тада актуелна и савремена научна 
достигнућа у Србију и урадио оно што се од сваке локалне науке на првом месту 
тражи – истраживао локално благо и материјал те самим тим богатио светску научну 
ризницу. Затим је указао на конкретне примере интеграције древних српских 
религијских образаца у црквени живот српског православља и показао не увек 
најсрећнија и најуспешнија решења сусрета старог и новог у српском религијском 
животу. 

Веселин Чајкановић на једном месту истиче здраво осећање мисиолошке 
мере које је красило Српску Цркву82 када се сусретала са различитим облицима и 
формама древне словенске религије и културе. Не треба сметати са ума да је Српска 
Црква, поникла из најздравијег тла кирило-методијевског предања, имала слуха за 
основне принципе уласка Јеванђеља у једну нову културу, што јој је пуног срца 
признао и Веселин Чајкановић:    

Сећајући се о Божићу свега што човечанство дугује хришћанској религији и 
хришћанској култури не можемо а да не нагласимо да српском хришћанству и 
српској народној Цркви дугујемо још засебну захвалност: Она је задужила свој народ 
још и тиме што је, далеко од тога да води непотребну и нецелисходну борбу са 
обичајима из старе вере, благословила и чувала те драге и лепе обичаје.83   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 В. Ђурић, О реконструкцији старе српске вере, Сабрана дела из српске религије и 
митологије, Књига 1. Студије из српске религије и фолклора 1910–1924. прир. В. Ђурић, 
Београд 1994, 38. 
83 В. Чајкановић, Божић, његово порекло и значај, Сабрана дела из српске религије и 
митологије, Књига 2: Студије из српске религије и фолклора 1925–1942, прир. В. Ђурић, 
Београд 1994, 489. 
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CRITICAL REWIEV OF THEOLOGICAL THOUGHT 
OF VESELIN CAJKANOVIC 

 
This paper analyzes the process of nascence, fundamentals and conclusions of the 

religiological thought of Veselin Čajkanović. This analyses commences with intellectual 
and cultural contexts where this thought was conceived, identifying basic lines of its 
formation: Semler’s or the principle of universalism, textual critique, philological and 
comparative religiological research based on Schleimacher’s hermeneutical principles and 
the “evolutionary branch” – an orientation of the Religionsgeschichtliche schule. apart from 
the previous factors Cajkanovic’s thought was deeply influenced by the Roman Catholic 
modernism, while the lack of understanding of inculturation phenomenon – one of key 
terms related to evangelization of new peoples and establishing relationships between their 
previous religious forms and expressions and the arriving Gospel, remains one of its main 
challenges.
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МЕДИОЛОГИЈА И ТЕХНО-ЕТИКА, ГЕОПОЛИТИЧКЕ 
КОНСТРУКЦИЈЕ И ТЕХНОЛОШКИ ДИЗАЈН 

 
Созерцатељна поглавља о умешности холокауста глобалне политике глобалнога села 

(Теолошки оглед: постмодерна3 и холокауст) 
 
Апстракт. Библијско-еклисиолошка тема добродетељствовања Сиону и 

подизања јерусалимских зидина (Псалам 50, 20) спада под окриље Господњег 
благоизвољења; под окриље љубави Бога Оца и благодати Бога Сина и заједнице 
Духа Светога. И опет, она спада под изградњу Цркве живим словесним камењем. У 
том Храму: Храму живога Тела Христовога, жртва правде, приноси и жртве 
свеспаљенице (Псалам 50, 21) биће укинути као старозаветни, а исповедање праве 
вере и живљење у складу са њом и љубав и ношење крста све до Страшнога Суда 
и свеопштега васкрсења биће уведени као новозаветни. Ето, то сада постаје 
храмовно и жртвено-евхаристијско благовољеније Господње. То, а не нешто друго! 
Никако не хитлеровско: Mein Kampf; нити нацистичко: Холокауст; не черчиловско: 
Галипоље; нити футуристичко: american-dream; не ни комунистичко: прелест и 
лицемерство и огрезлост у крви. – Све то, опет, нипошто не за рачун несанице и 
ноћних мора и паклених мука остатка света: генерација људи жена и деце! Не 
телаца који се мећу на жртвеник (Псалам 50, 21), то јест људи, жена и деце што 
се уводе у гасне коморе и крематоријуме, и на којима се експериментише без 
анестезије, без капи јелеја и без дашка милости. 

  Кључне речи. Постмодерна3, медиологија, мас-медији, етика, гео-
политика, амерички сан, холокауст, расизам, козмократија, Велики раскол, 
технолошке револуције, сајберспејс, хорор, револуција смрти, милост, благодат, 
пакао, Исток и Запад, новореформисани Јулијански календар. 

 
I 
 

МЕДИОЛОГИЈА И ТЕХНО-ЕТИКА 
 
1. Постмодернистичка3 култура електронских медија у нашем глобалном, 

сателитско-кабловском селу и даље нам неприкосновено обећава целовитост 
општења. Па ипак се показује да комуникација путем информације није оно што су 
мали људи озвучене планете очекивали, људи жељни саговорника и његовог 
директног погледа у очи. Наиме, наш сачовек је закорачио у нови свет у коме, каже 
Меклуан, влада брзина, у коме је време стало а простор ишчезао. Електронска 
технологија нас је увела у епоху секундарне усмености, која ствара осећај 
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припадности групама већим од оних из епохе примарне усмености; групама које је 
исти Меклуан назвао светским селом. 

Значајне промене у технолошкој комуникацији изазвале су потпуну промену. 
Мас-медији су променили све: начин читања и писања, ритам и форме дружења, а 
сада мењају вековне образовне начине и процесе; даље, логику, след догађаја, 
историчност, излагање, објективност, непристрасност и дисциплину што их потиску-
је телевизијска машта; и још даље, приповедање, истовременост, присност, трену-
тачно задовољство и брзу емотивну реакцију. 

Око моћи мас-медија сукобљавају се стране апокалиптичара и интегриста. 
Први мас-медије сматрају затворима без зидова, оружјем у рукама диктатора и 
демагога. Мас-медији стварају вештачке потребе, потиру разлике међу културама 
њиховим уједначавањем, своје кориснике тиранишу садашњим тренутком и 
умртвљују им историјску свест. О медијима, пре свега о телевизији, говори се и пише 
као о непријатељу критичког мишљења и пуне свести. Телевизија је хипнотизер, 
водич од слике до слике, блокатор његовог унутрашњег дешифровања. Она угрожава 
нашу самосталност коју градимо путем читања и писања. Она је заводница наших 
чула, и коначно, наш телекрата! Пред телекратом пак одлучивање врши се на основу 
предосећаја, а не на основу чињеница. Задатак spin-doktora или манипулатора 
мишљења на медијској сцени тај је да он погура идеје извесног политичког вође. 
Дакле, он успешно користи резултате испитивања да би подржао, убрзао и наметнуо 
неко мишљење. 

2. Брзина технолошких проналазака не поклапа се са ритмом нашег 
сазревања и узрастања. Неравнотежа те врсте угрожава ону душевну и етичку 
повезаност којом настаје осећај братства, блискости и саборности. С обзиром на 
непосредан утицај комуникације на владајућу мањину људи која успоставља систем 
вредности тако што оперише информисањем и бави се бизнисом и политиком, 
субјект ове комуникације постаје каста у развоју, каста коју чине експерти за 
комуникологију и комуникацију, саветници-гуруи у сфери политичке комуникације, 
кадровске политике и маркетинга, радио и ТВ-журналисти, творци имиџа и брендова. 
Захваљујући томе, комуникација сама постала је идеологија. Потрошачко друштво, 
опет, коначно је постало комуникацијско. Према томе, колективно промишљене 
одлуке о ономе што има одлучујућ значај за наш живот нису замисливе без 
потребних информација и учешћа у дебати и процесу одлучивања. 

Моћ обликовања друштава и промена начина живота налази се у рукама 
новинара, ево, већ пуних сто педесет година. Лигу новинара и фоторепортера пак 
сматрамо Седмом силом! Па иако она то заиста јесте, судећи по њеним неизбројивим 
ексцесима и нечасним радњама – иста она нам се на делу толико пута представила и 
као нечиста Седма сила. Данас пак моћ обликовања мнења налази се у рукама 
техничке интелигенције, лабораторија и истраживачких центара. 

Техничка и технолошка предестинација постала је саставни елемент наше 
персоналности. Технологизацијом културе и живота увелико су постали рањиви 
наши обичаји и нарав-етос, сами токови наше свести, токови постнуклеаристичке и 
апокалиптичке историје. Еко-етика и њена близнакиња био-етика чине све да 
заштите старог насушног човека: прва да заштити поредак његовог космичког 
универзума од инвазије технолошке пошасти, а друга да сачува неприкосновеност 
његовог генетског универзума од синдрома Вавилонске куле.  

3. Припадници корпорације професионалних новинара верују да је 
просвећење јавности предуслов правде и темељ демократије. Али у том случају света 
дужност новинара требало би да буде остварење ових циљева кроз потрагу за 
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истином и пружање поштеног и свеобухватног извештавања о догађајима и 
проблемима. Ваљда зато што је професионална целовитост темељ поверења једног 
новинара. Зато Лига професионалних новинара и истиче етичку посвећеност  позиву 
и прихвата кодекс начела и стандард дотичне праксе, кодекс који је прерађен 1996. 
године.  

Подсетимо се његових основних начела.  
Прво, у вези са потрагом за истином и извештавањем: новинари треба да 

буду искрени, поштени и храбри приликом прикупљања, извештавања и образлагања 
информација.  

Друго, у вези са минимализовањем штете: новинари који желе да се етички 
понашају треба да третирају изворе, субјекте и колеге као људска бића која заслужују 
поштовање.  

Треће, у вези са независним деловањем: новинари не треба да се руководе 
нити једним интересом пре интереса јавности да сазна истину.  

И четврто, у вези са личном одговорношћу: новинари су одговорни својим 
читаоцима, слушаоцима, гледаоцима и, наравно, једни другима. 

 
II 
 

ГЕО-ПОЛИТИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
   
4. Та Америка – или – Све може бити поглед на свет. Америчка влада је 

основала индустрију за прераду свега и свачега, па и самога смећа, и ангажовала 
свога послушног грађанина за тај посао. Заштита човекове средине од загађења, али 
без нас, у ствари гласи парола америчке владе. Могу само толико рећи: Ми имамо 
посла са алијансом евангелистичких фундаменталиста и десничарских политичара. 
Они желе да створе Божју државу у Америци. Застрашујуће је да су многи од њих 
убеђени у блиски страшни суд – даје свој коначан суд о њој философ Данијел Денет 
(Време Дарвиновог повлачења?, у: НИН, број 2871, 5. 1. 2006, 72). Америку ће 
потопити зној, крв и сузе свих оних о које се она огрешила. А да ли уопште има 
смисла питати: О кога се то досад она није огрешила?!   

За Европу, или за стари свет, обремењен историјом, Америка је била и остала 
један џиновски неприкосновени екран. Panavision њенога света вазда је осциловао 
између раја и пакла; између златне грознице, сна о златном веку и кошмара о 
катаклизми света. За многобројне међу нама, Америка је била нада људског бића. 
Међутим, за песника Китса САД су она веома омрзнута земља. Други прилог 
прослави 200-годишњице америчке независности, и то за њен културни део, јесте 
књига под насловом САД 76, која потиче од Француза књижевника Мишела Битора и 
сликара Жака Монорија. О књизи Биторовог текста, Моноријевих сериграфија и 
тридесет хетерогених докумената-репродукција као колекције предмета који 
евоцирају историју САД и свакодневни живот, критика је изрекла свој суд: мала 
ремек-дела ингениозности, смеле ерудиције и малициозне педагогије. Нашу пажњу је 
привукао стони чаршав од хартије са сликама-портретима 36 председника САД. 
Чаршав са председницима покапан је јелом и пићем, флекама од сладоледа, спанаћа, 
меда, кока-коле, са историјом стварања заједнице држава. Мрље од крви натапају 
мрље од хране на ликовима убијених председника. Једном речју, у САД аутори су 
видели домовину модерног авантуристичког духа, будућности и инвенције. Наравно, 
ни за тренутак се не може прећутати ни америчко виртуелно, сателитско воајерство, 
и положај наших личности, од стране њих тотално узурпираних.  
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5. Холивуд је имао одсек за расизам, за мржњу према Индијанцима. Тако је 
публика широм света узимала удела у њој и пљескала погибији црвенокожаца које су 
глумили белци. Паскалове речи као да су биле намењене тим сејачима мржње: 
Истина је у томе времену толико замрачена и лаж распрострањена да истина не 
може бити позната ако се не воли. 

6. Индијанска племена су убијала Американце само на филму, а Американци 
су истребљивали Индијанце и на филму, и у стварности. Филмом популаришући 
геноцид, и практично га изводећи на највишем државном нивоу, Американци су сами 
геноцид озаконили као стратешки чинилац своје унутрашње и спољне политике. 
Логика те политике гласи да освајању туђих простора мора да претходи медијско 
освајање кадрова, а њима да последује економски интерес a priori и non discutandum! 
И наравно, време које ће сваки злочин  врло брзо да преда забораву и поравнању, 
свирци и песми, перформансу и имиџу. 

7. Атомске печурке Стенлија Кјубрика (Др Стрејнџлав) и песничке Бомбе 
Харолда Пинтера последњи су позив човечанству на јавну исповест и покајање; на 
једино преостало што још има да се каже, и да се учини. Јер јавни наступи 
бомбашког ега пост – нуклеаристичке епохе просто намећу овај рефрен: 

Ја сам бомба ближњему своме, 
арсенал  ватреног  и хладног  оружја против њега; 

ја сам минско поље око ближњих  својих, 
њихов ракетни кишобранџија у ваздуху и на морској пени; 

међу њима ја сам први стратег смрти! 
8. Артур Кларк, писац научно – фантастичних романа, предложио је потпуну 

огољеност и ослобођење од откривенога Бога и предањскога човека. Категорију 
историјског он је заменио категоријом прогреса и тиме постао досад највећи 
пљачкаш и опустошитељ човека у његовом корену и језгру. 

9. Сврха америчке технологије јесте да се људи најпре прислушкују, 
надгледају, унесреће и побију, а затим да се они анимирају и учине срећним; 
штавише, да се створе паметне машине са људским идентитетом (Solo, Terminator I–
III, Надгледач). Није ли овде реч о претњи његовом етосу нечијом суштом 
злонаравношћу?! 

Поглед америчке Владине Администрације на стварност јесте крвави поглед 
на стварност. 

10. Американци хегемонисти у нашој епохи искорењују остатке хришћанско-
ромејске цивилизације широм света, и то оне које нису успели да искорене ни Хуни, 
ни Визиготи, ни Франци, ни латински Крсташи. Дакле, хегемонисти су кренули у 
последњи поход на њене преостале центре. У исто време, на све стране бујају 
милитантни ислам и новоничућа цивилизација – цивилизација Водолије. 

11. Ако су време и простор депонија умрлих и распаднутих, као и лешева 
свих врста, фетиша, и идола, онда су идеологије и системи апсолутизовани до 
степена јединоспасавајућих виновници зала у свим видовима. Свака локална 
историја, макар она била историја саме Америке, не може да открије свој истински 
смисао. Јер се она једноставно не уклапа у ону историју која је усмерена ка Царству 
Божјем. Исто тако, док је откривење смисла историје откривење о њеном крају, дотле 
откривење смисла америчке историје иде у супротном смеру, у смеру њеног почетка, 
и са хилијастичким ознакама, упркос глобалистичким претензијама самих твораца 
америчког сна. Просто речено, ограничавање на простор и оглушавање о Царство 
Божије, превиђање Истине и враћање сенци Истине једнако је регресу што сада 
урушава целокупан пројекат америчког сна, и депонује га у зону смрти. 
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12. Лакше ће бити Содому и Гомору у Дан судњи неголи америчкој 
Администрацији, режисерки међународног холокауста: 

А Бог рече грешнику: 
Ко си ти да се позиваш на Моје законе. 
И узносиш завет Мој у уста твоја. 

Ти мрзиш поправљање и одбацујеш речи Моје. 
(Пс. 49, 16–17). 

 
Неправду је смислио језик твој, 

неукротив је као изоштрен бријач. 
Заволео си злобу већма од доброте, 
да говориш лаж већма него истину. 

Заволео си све разорне речи, 
језик обмане. 

Сам ће те Бог уништити заувек. 
(Пс. 51, 4–7). 

13. Америку похарују и подривају и пале њени најодговорнији људи: 
председници, целокупна Администрација, радикални десничари, Алијанса евангели-
ка, армија, бизнисмени, звезде... Док она сама хара и подрива и пали наш васиони 
свет. 

14. Амерички ратови су њене ватрометне игре, и америчке ватрометне игре 
су њени ратови. Ратне игрице су нус – производ широке потрошње, за чије вођење су 
неопходни енергетски ресурси планете. Помоћу њих Стари свет се реорганизује у  
Нови, проамерички свет, са недовољно хлеба, али зато са обиљем опијата и игара у 
хипокритском маниру и по правилима мастер-церемонијала. 

15. О свим глобалним зверствима америчке спољне политике Харолд Пинтер 
је проговорио у своје име, али и у име човечанства. Иако она непрестано строваљује 
на његову главу нуклеарне товаре: 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 су систематични, стални, ужасни, 
немилосрдни, али врло мало људи уистину о њима говори... 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, 8). 

16. Народ који попут Турака скрива геноцид почињен над другим народом, 
рецимо над Јерменима, или Немци над европским народима, рецимо над Србима, или 
Американци, рецимо над Индијанцима, своме потомству у наслеђе предаје кошмарно 
несвесно. 

17. Индијански поглавица Сиетл утемељитељ је савремене глобалне 
екологије. Године 1854. он је послао Поруке белом поглавици Абрахаму Линколну. 
Једна од пригодних, еколошких порука поглавице Сиетла гласи:  

If men spit upon the ground, they spit upon themselves.  
Да смо ми прах, види се када после неколиких дана непрања сперемо са себе 

прљавштину, а да смо земља, види се када се после извесног броја дана од човековог 
упокојења његов леш заблати. Дакле, ето, ако људи пљуну на земљу, пљунули су на 
себе! То јест, испљунули су себе! 

Друга од пригодних порука поглавичиних гласи:  
The end of living and the beginning of survival! 
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Да ће савремени људи постати еколошки грешници, и да они данас увелико 
јесу такви, предвидео је поглавица Сиетл,  који је то и изразио рекавши: Крај је 
живљењу, а  почетак преживљавању! 

Уместо да живимо, ми ћемо преживљавати!  
Боже, милостив буди нама еколошким грешницима!!! 
18. Виртуелни убица и виртуелни самоубица заједно представљају савршено 

војно наоружање данашњице. Међутим, то је и овој немани кост у грлу, коју она не 
може да прогута, па ће пре или касније она сама морати да извргне своју опакљену 
душу. 

 19. Амерички грађанин без помоћи својих недодирљивих властелина не 
може самостално да направи ни један једини корак, слично слепcу без штапа. Али, и 
његовим властелинима духовно слепим, штап је такође неопходан. Међутим, они га 
неће. Зато сва своја и отета људска права прогресивни Американац користи да би 
кршио сва људска права; како она у својој, тако и она у кућама широм планете. 
Његова одапета стрела прогреса по сваку цену се забада у срца људи планете као у 
мете. Чак по цену да због изгубљене парнице са правдом Уједињених нација 
Американац разруши њено здање, и циглу по циглу цело баца у реку Хадсон. 

20. Оне који су од света и промовишу пиштољ и страх, као на пример 
Американци и Шиптари, свет љуби као своје, јер они говоре од света, и свет их 
слуша (Јн. 15, 19. 1. Јн. 4, 5). Међутим, поред свег обиља свога они оскудевају у 
обиљу радости, која се стиче само кроз невоље у многоме кушању! Исто тако, 
богатство њихово никада неће изобиловати у богатству простодушности, јер они 
нису простодушни, нити су пуки сиромаси, иако једни тврде да јесу а други 
умишљају да су богаташи (2 Кор. 8, 2). Али постављамо питање: ако су они богаташи 
и смеју све, зашто се онда толико плаше мирног суживота са остатком света?! 

21. Јуре ли коњи по литици, оре ли се море воловима, да ви претварате 
правду у отров а плод праведности у пелин? (Амос 6, 12) – о, ви богови правде и 
пајаци ужаса, уједно! 

22. Нова вавилонска кула близнакиња на Волстриту пала је двапут и на два 
начина 11. септембра 2003. године. Тога дана је сама Америчка Империја почела 
незаустављиво да се урушава изнутра и споља, замахом своје крваве деснице. Eppur 
si perire. Тога дана је и обелодањен планетарни рат са исламом. Истога тога дана је 
инаугурисан homo terroris – модел и производ домаће и иностране екстремне 
политике са својим органима експонаже. О њима читамо код оних који их и 
изобличују: Они покушавају да нам наметну (...) неког дејтонског бога и неку 
дејтонску религију; (...) долазе да нас уче (...) квекери (...) секташи (...) пробисвети, 
како треба (...) и да верујемо и да се понашамо. Они који су изгубили веру у Бога 
Живога и Истинитога, (...) господаре светом и хоће да нас (...) преваспитају по 
своме. 

 23. Сваки човек је посебна служба Богу. Амерички амбасадори и 
политичари су посебан ментални locus, који рај претвара у ментални пакао и пакао у 
ментални рај. Они производе самоћу која је врста смрти за све оне људе који не могу 
да је осмисле; или којима Христос није највозљубљенији. 

24. Унутрашња дисциплина и глобални ауторитет Америке могли би да 
нестану са светске сцене, под условом да се увек и изнова не проналази нови 
непријатељ. Да би опстала, Америка примењује теорију: и пријатељу и непријатељу 
и себи бити непријатељ, да би могао да употребиш право да се одбраниш од 
непријатеља. 
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25. Мораћемо да се отарасимо било какве сентименталности и машта-
рија и да своју пажњу, на било ком месту, усредсредимо на наше непосредне 
националне циљеве. Требало би да се манемо наклапања о магловитим и 
нереалним циљевима као што су људска права, подизање животног стандарда и 
ширење демократије. Није далеко дан када ћемо морати да се позабавимо 
чистим појмовима моћи. Што нас мање гњаве идеалистичким слоганима, 
утолико боље. (Из строго поверљивог тајног документа америчког министра 
спољних послова Џорџа Кенана, који је поставио основна правила америчке спољне 
политике 1948. године.) 

26. Седамнаестога на осамнаести фебруар 2008. године, Америка је била 
друга по реду држава која је Шиптарима признала независну државу Косово. У 
оправдању свога чина Америка је устима Џорџа Буша Млађег, свога председника, 
уствари истакла неопходност наклапања о магловитим и нереалним циљевима као 
што су људска права, подизање животног стандарда и ширење демократије. Зар 
се она на темељу реченога не бави чистим појмовима моћи?! На темељу горњих 
речи, она се и те како бави њима! С те стране, зар неће бити утолико боље уколико 
Америка буде била мање гњављена идеалистичким слоганима?! Знамо само једно: 
да у свему томе Туре није рекло: Ако Бог да!  

Спортисти и коцкари би Америци на то могли да кажу: Некадашња 
наклапања вашега министра Кенана данас су ти донела аутогол – аутонокаут – 
аутошах-мат – приморала те да себи просвираш метак кроз мозак на сеанси руског 
рулета!  

Логичар би могао да јој каже: Класичан пример Contradictio in adjectо! 
Теолози би могли да јој кажу: А Бог рече: Хајде да сиђемо и језик им 

побркамо, да један другоме језика не разумије!  
Навуходоносор и његови клонови, Олбрајтова и Холбрук одговорили су у 

њено име – у име Америчке Администрације: Ми јесмо подигли кип телету и 
киклопу, и свим народима јесмо наредили да им се клањају, али смо ми тиме 
постигли свој национални интересни циљ!  

Псалмопевац јој је нанео прострелну рану: Рече безбожник у срцу свом: 
Нема Бога! У њиховим устима искрености нема, срце им је пуно злоће; грло им је 
гроб отворен, а језиком ласкају! 

Харолд Пинтер јој је такође скресао: Ох, Супермен! Никада се није десило! 
Амерички слон мора бити заустављен!  

Шиптар је имао разлога да јој се обрати: Шум фаљиминдер! Ула мор Серб!  
А српске народне пословице су то давно предвиделе: У лажи су кратке 

ноге, и: Ко другоме јаму копа, сам у њу пада!  
Србин мештанин са Косова и Метохије проклео је и њу и њеног штићеника: 

Бог им је узео лепу памет! Имали па немали! Писмима се тражили! 
 

III 
 

ТEХНОЛОШКИ  ДИЗАЈН 
 
27. Држати истину у неправди значи бити у безбожности и на удару гнева 

Божијега (Рим. 1, 18). Евро-амерички случај је случај замене славе бесмртнога Бога 
подобијем смртнога човека и птица и четвороножних животиња и гмизаваца (Рим. 1, 
23). Авај свету и младости (The Young Mans Christian Association) данас и сутра, свету 
и младости крхкијим од биља.  
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28.  И уметност се обретне у положају да се за њу каже: 
 

Докона па има времена за све, 
богата па има све, 
културна па зна све и 
злочестива па чини све. 

 
И она, и философија, имају своје трње, 

своју Иродијаду: 
непреподобноделообразну матер хуле и убиства, 

свога инквизитора Душана Недељковића, 
оцу Јустину и осталим осуђеницима 

недораслог до ремења на обући њиховој. 
29. Песници који говоре да је истина лаж и да је свет лаж морају после тога 

да поставе пилатовско питање – шта је онда истина? Неки опет у вези са њом бране 
само свој истинити песнички став, речима: Други могу да лажу ако хоће, а ми 
песници – не! 

30. Немачки уметници, припадници Национал – социјалистичке партије који 
су остали у земљи за цело време владавине Трећег рајха, овако су изложили 
апологију свога останка америчким војним иследницима, разликујући се по томе од 
других уметника својих колега који су отишли из земље: Остати и уметношћу 
бранити себе и земљу било је значајније од духа Дахауа и Аушвица. 

31. Практични резултати двеју теорија 20. века, Хитлеровог Majn Kampf-а и 
Берђајевљевог Ungrund-а, своде се на исто: ни Бога, ни човека, ни света, ни људи, већ 
само пан – идеје потопљене у бездано ништа, и затопљене ништавилом; ексотерично 
као катафатично – празно, есотерично као апофатично – испразно; слобода као 
сверодно и сведржитељно све – а сама она непостојећа и незамислива, јер, ето, 
претходи и самој светворачкој вољи Божјој. Ungrund је философски non-sens и 
теолошка прелест!   

32. Колико год био у снази, стваралац нема право да квари и да изопачује 
своје поштоваоце и своју публику! Штавише, сам он не сме да буде грешнији од њих! 
Јер ако лично он руши њихов преостали морал и њихову преосталу част, онда ће све 
и сва завршити у чељустима Молоха. И наше време не оскудева у ствараоцима –
кваритељима, кадрим да и својом сенком науде, а камоли својом мишљу или речју, 
сликом или фотографијом, филмом, или свим другим што себи приписује украсни 
придев уметности. 

33. Источни и западни пан – модернисти заменили су благодат естетиком, 
жанром, стилом и поступком, па су још у естетичару, иноватору и стилисти 
пронашли замену за благодатног ревнитеља, подвижника и светитеља.  

Кавафис, Хлебников и Мајаковски, Замјатин, Пиљњак и Бабељ, Ејзенштајн, 
Пруст, Кокто, Превер и Цара, Тракл и Хесе, Ман и Грас, Мрожек, Твен, Фокнер и 
Керуак, Пазолини, Пикасо, Шагал и Бејкн, Велс, Буњуел и Антониони, Касаветис, 
Фазбиндер и Паскаљевић, Синатра, Азнавур и Хаџидакис, Дедић и Бадаламенте, 
Сиоран и Киш – само су неки од маркантних катализатора подметајућих се енергија. 
Они су и известитељи о учинку сирових и рафинираних страсти високога напона, 
што су као јара и лава спржиле хришћански свет 20. века у размерама првобитнога 
потопа. Преподобни ава Софроније Нови Есекски био је млад када му је пало у део 
да постане сведок историјских догађаја чији је трагизам превазишао сваки појам 
трагедије, а са којим се он до тада само у књигама сусретао. У складу са његовим 
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искуством молитве за сав свет, баш као и преподобног старца Силуана, већина 
човечанства, све до данас, није дорасла јеванђелском хришћанству. Одричући се 
Христа као истинитог Богочовека, под било каквим изговором и у било којој форми, 
људи губе светлост беспочетнога Царства и славу богосиновства (Јн. 17, 24; 8, 24). 
Међутим, границе времена и простора, а са њима и страсти, ми ћемо прекорачити и 
надићи само ако, и само када, доживимо Христа као Живога Богочовека и 
Спаситеља. Само тада ћемо ми моћи да уђемо у онај облик бића на који се не може 
применити појам трагедије. 

34. Човечанство је успело да јавно испољи страх од Орвелове 1984. године. 
Међутим, оно ћути о кривцима који су сејали ветрове, а осврће се на жетву: терор, 
помор и хорор. Луис Буњуел сматра да нам нову Апокалипсу галопом доносе четири 
неочекивана јахача: пренасељеност, наука, технологија и ширење информација, од 
којих му ми првог јахача – пренасељеност, нити признајемо нити можемо да 
сматрамо злокобним. У ствари, где год постоји и када се год појави злоупотреба врло 
доброг Божјег света, тамо постоје и тада се појављују јахачи Апокалипсе: Шиптари, 
који смишљено стварају демографски и нарко-експлозив. Већина висококвалифико-
ваних научника и проналазача у свету ради на усавршавању оружја за масовно 
уништење људи, а мањина њих за њихов опстанак. Технологија свакодневно 
производи пошасти и копа нам заједничку раку, јер се, ето, другачије не може! 
Проток информација се представља као велико достигнуће, нешто што човеку 
доноси добро, понекад чак и као човеково право, а заправо је опаснији од претходне 
тројице јахача јер их у стопу прати. 

35. Само је радосном вешћу о оваплоћеном Логосу могуће супротставити се 
(а)гностицизму Новог доба, и узвратити му контраударом. Стожер новозаветне вести 
су Личност и спасилачко Дело Богочовека Христа, те је према томе то и кључ за 
разумевање и усвајање оба Завета, Старог и Новог. Реч о Христу јесте сама она блага 
вест или радосна порука о искупљењу човека; човека, кога је искупила сама љубав 
Божја. Бог се кроз Христа сјединио са проблематичним људским бићем, па се тек 
тада смрт преобразила у живот, време у вечност, а проклетство у благослов. Решено 
је најважније питање: питање наше смрти – њеног укинућа самом смрћу Христовом. 
Ето како је Његова смрт постала наш живот, па ми више не лебдимо над ништавилом, 
како је иначе гласила и како гласи порука и поука мудраца овога света. У вези са 
њом, све вере и сви духовни покрети полажу свој главни испит управо на њој, на 
смрти, превазиђеној или не, говорио је преподобни Јустин Нови Ћелијски. Отада 
живот око нас као да тријуфује над њом, мада она и даље страши многобројне међу 
нама, леди њихова срца и слуђује њихове умове. 

Откуда онтолошки страх и ужас код нашег сачовека и савременика, који је 
ето, науком спознао неизбројиве тајне? Откуда код њега осећање плутајућег 
астронаута кроз беживотна пространства Васионе. Али његово отежано општење са 
сачовеком изазива још већу муку духу: стање усамљености, које код њега даље 
изазива анхос, неурозе, депресију и растројство. Сачовек је збуњен савременим 
начином постојања. Нуклеаристичка анархија исказује се као изврсна провокација 
демократије у којој свако, несрећан, образује свој контра – свет. Човек је човеку 
постао вампир (A. Ferrara, The Addiction. D. Lynch, Twin Peaks. Blue Velvet. Wild at 
Heart. I. Bergman, Persona. Тамни универзум А. Кроулија. Т. Абуладзе, Покајање. R. 
Polanski, Dance of Vampires, or The Ferless Vampire Killers). Човек је човеку постао 
трагикомичар који живи у свету апсурда, механизације и све већег самоотуђења (J. 
Tati, Play Time. Les Vacances de M. Hulot). Човек се поново вратио антихеројима 
Достојевског, који су решавали проклета питања. И док је њима сметала 
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толерантност према злу у свету, толерантност према насиљу ма-и-над-једном-
детињом-сузом, дотле нашим савременим антихеројима смета толеранција добра у 
свету (pax americana, pax britanica, odium albanum, odium croatum). Проблем зла једни 
знају да артикулишу, а други не, па се над њим таквим муче, али и сами муче све 
друге око себе. Божја љубав, међутим, једнако иште и њихово и наше смирење. У 
противном, дакле у случају непоказивања смирења пред љубављу, сви смо 
приморани да се понижавамо пред злом, а то стање је неиздржљиво. Ипак, шта 
преостаје у одсуству смирења? Подсећање на љубвеност бића, љубвеност свих 
људских бића, и упркос свему, на најсвечанији усклик: Благословен је Онај Који 
долази у Име Господње.  

Анти–свет–град–црква резултат су протеста нашег сачовека, болесног од 
смртног страха, окорелости, бесмисла, јереси, секуларизма, антитеистичке 
гносеологије и беспућа глобализма. Огољен до индивидуе и маске, лутке и трупине, 
као у помереном универзуму Дејвида Линча, Лона Чејна и Тода Браунинга, наш 
сачовек је попримио димензије лавиринта или планете непознате, пусте и безобличне, 
упркос несагледивом прогресивизму (Eraserhead. Dune); димензије вампиризма и 
канибализма, упркос образовној мрежи (A. Ferrara, The Addiction. Dune); мрежи 
неисцрпних информација о планети и свему постојећем на њој (Била Гејтса и Internet-
галаксије). Врста људи опет, људи из света организованог и корпоративног криминала, 
а без узвишене представе о нашем сачовеку, без икаквог обзира и милости према њему, 
осим као хуманоиду, дефинитивно постаје обавезник суду савести и одговорности 
Судњега Дана (Michael Moore, The Awful Thruth). Јер ми овде имамо пред собом 
призор да се неевхаристијским приношењем другога човека себи на жртву, као и 
употребом човека-жртве ради личних страсти и профитабилности, баш сав динамизам 
нашега сачовека претвара у глобалистички чин вампиризма. 

 36. Америчка култура убијања, европска Унија система уцена и Унија 
европске магије са виртуелним чаробњачким светом наличан свету Харија Потера 
представљају опоненте хришћанској Европи. И еколошки проблем изазван нашим 

мислима и речима, и технолошки прогрес као стрела чезнућа и поринућа нашег ума, 
и отварење Пандорине кутије духова и чакри, и енергетски ресурси у науци, 

економији и политици, и глобална окупација планете постмодернистичком3 културом 

и маркетингом ствари лепих за гледање, укусних за јело и обманљивих за ум, ето 

света као њиве за сетву ветрова, огњених и нуклеарних, широм наше планете. Деца 
овога света су заиста спретнија и ревноснија од синова светлости у бављењу и 

искориштавању свега у њему. Али зато само деца светлости знају за јадац: за 
прастару обману из доба Божјег Врта сладости. 

37. Оно што је Томазо де – Торкемада једанпут учинио јавно Инквизицијом, 
то је Исак Њутн тајно учинио јересима (тринитарном и христолошком). 

38. После колонијалних холокауста у Европи и Латинској Америци (Инке, 
Маје, Ацтеци), Северној Америци (Индијанци), Индији, Србији, Босни и 
Херцеговини, Грчкој, Јерменији и Југославији; после холокауста у Хирошими и 
Нагасакију, Аушвицу и Дахау, Јасеновцу, Доњој Градини, Крашким јамама и Јадовну 
итд.; после тристогодишњег шиптарског холокауста над Србима Косова и Метохије и 
аустријског, бугарског и немачког холокауста над Србима посвуда,  после циганског 
и јеврејског холокауста, не поставља се више питање умрети и зашто умрети него 
како умрети и колико дуго умирати?! А умови као умови, само ћуте, и смишљају. 

39. Демонска начала и власти само крст може да жигоше, разоружа и победи 
(Кол. 2, 15). Тога се увек боје демонска Начала и Власти у људској зони иза Широм 
затворених очију. 
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40. На основу invocatio и non-invocatio Dei у европским уставима видимо да 
синови овога света беспоговорно задржавају за себе све оно што је кесарево, а 
толеришу само минимум онога што је Божје, и то само онда када им је оно у 
интересу, и на Божју штету. 

41. Европа не дозвољава Христу да је Он скупи, сабере и покрпи, иако ју је 
демон до сада већ сву оголузнио и обесветио и раскинуо. 

42. Мучитељ постаје заробљеник свога злочина, савести и казне. Жртва би 
могла, ако би имала у себи снаге, и ако би имала времена, да каже своме мучитељу да 
ће само она пострадати и добити венац, а да ће се он, мучитељ, неописиво мучити и 
завидети јој! Увек је тако било у драми мучитеља и жртве, и биће до свршетка века. 

43.                               Гностик – homo tremens 
 

Мисљашчи под коштаном куполом, 
тронисани да ко сведржитељ 

ти надгледаш своје небо— ширшиј од небеса, 
ко и земљу— бездано си. 

О мисљашчи голени пребијених, 
неистрајна стражо над дарима Мироточца; 

осим тога, ти фтохоперифани1 уме расипничке жизни, 
дотакни се само Имена изнад свих имена 
па ће престат одливање твоје снаге, 
е,  саслужитељу вишњих умова. 
Чуј нас! — подивљала глубино 

што узаврила јеси својим, што  таласима туђинца, 
ти преливаш црне земље прага, 

па и њезина олтара, једног или другог. 
Камо теби настањивати се треба? 
У окусу Божјег Царства Небеснога 

с мелургијом2 паки равном бестелесних, 
тек, пребивај овде ал’и тамо где се небо-земља стичу 
земља-небо сваке ствари, там, пребивај, не умишљај ти, 

о ратниче доброг рата, 
самурају што сасецаш3 помислове војске, 
ти тркачу к мирноме пристаништу. 

Скупи очи знатижељне еда згасне јарост сам’ овдашњега, 
напрегни се те ослухни, узри слово неизречно 

да би приспо примраку најсветлијему. 
Не прелашћуј себе, зналче узвишених ствари, 

и бездетству не притеци да се благодати ти не нађеш  туђ. 
Твоји оци, Оци свети, не дођоше од бездетне, страстпоклоне 

већ утробе чадољубне, чадомоћне, чадодетне. 
Наследник си благодати, царевићу, 
причесник Епикендра4 свих светова, 

како Створитељу нашем изволи се, баш Украситељу. 
Логос, живог срца, даде ум и срце, тело, 

раченије, твар људскоме бићу да сабира бисер сјајни 
многоцене вере, наде, баш љубави, и слободе. 

А ономе ко не жели ни да копа, сеје, ни да жање и сабира 
како с Богом тако и с обоженим, 



 168 

но са рушитељем света, свих и свега, 
Дигимоном зверским мраколучним – 

забранит, му треба љуто приступ уму, јоште срцу, телу, а тек души 
нашега човека, образног, ту подобног, 
смртног, палог, грешног и усталог. 

  
1 Сиромашан и горд. 
2 Музичко стваралаштво. 
3 Псалам 17 (18), стих 29 (30). 1. Сам. (1. Цар.), 30,8. 2. Сам. (2. Цар.), 5,7. 
4 Епицентар. 
 

GNOSTIQUE 
 

O Penseur 
sous la coupole osseuse, 

intronisé quoiqu’irreprésentable 
puisses-tu pantocrator 
avoir surveillé ton ciel 

– plus large que les cieux, 
et la terre 
– abîme. 

 
Penseur 

les jambes brisées, 
garde inconstante 

sur les dons du Myroblite. 
Et plus, 

pauvre-orgueilleux esprit 
à la vie prodigue. 

Applique-toi seulement 
au Nom audessus de tout nom 

et tu seras guéri, 
serviteur d’Esprits plus hauts, 

et s’arrêtera le flux inconnu de ta force, 
co-serviteur avec les esprits Saints. 

 
Ecoute-moi 

profondeur revenue sauvage: 
toi portée propre, mais sur les vagues d’un étranger 

tu te répands sur le seuil de la terre Noire1 
ou son autel, c’est égal. 

Mais par où faut-il que soit ta de eure? 
Sur le seuil du Ciel des cieux; 

Mélurgie2 puis égale aux incorporels. 
Séjourne ici et là-bas 

où se rejoignent le ciel et la terre 
la terre et le ciel de chaque chose, 
réside mais ne te laisse pas ferrer. 
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Combattant de la bonne guerre, 
samourail qui chasse de lui 

l’armée des agresseurs et qui les taille en pièces, 
courreur jusqu’aux ports tranquiles. 

Efforce-toi d’entendre la langue inaudible, 
que tu parviennes par l’ouie à l’indicible. 

Rassemble tes yeux curieux 
que peu à peu décline la colère les couleurs d’ici 

et toi que tu parviennes à l’obscurité la plus lumineuse. 
 

N’erre pas dans l’ illusion, connaisseur de choses plus hautes. 
Ne recours pas à l’absence d’enfants 

que tu ne sois trouvé désert, étranger pour la Grâce. 
 

Tes pères et les pères de tes pères 
n’ont pas cru d’un ventre sans enfant, prosterné devant les passions 

mais d’entrailles porteuses d’enfants et qui les font. 
Et des enfants il y eu et de saintes forces. 

 
Héritier tu es de la grâce, 

dauphin, 
toi de même gloire avec toi commniant, 

épicentre3 presqu’innomable de tous les mondes. 
C’est ainsi qu’avait bienveillance pour les deux4 le Créateur et l’Ornamenteur, 

Dieu avec le coeur humain au dedans; 
qu’à travers vous les mystagogues5 

– esprit coeur et corps 
– Logos et éros 

se montrent tous les intérets de la Trinité pour l’homme. 
Le Leur création tout entière. 

 
Mais à celui qui ne veut amasser 

ni avec Dieu devenu homme 
ni avec l’homme déïfié, 

au destructeur des mondes et haïsseur 
au démon, 

continuey, ô mystagogues, de défendre 
tout accès à votre donation. 

 
1 C. a. d. l’enfer, le péchi. 
2 Oeuvre musicale. 
3 Corps, âme, esprit, coeur?. 
4 Corps et esprit –  nou,j – ум. 
5 Coeur, esprit, corps. 

44. Брига за заштиту младе публике и одговорност за њу, када говоримо о 
штетном утицају уметничке субверзије, потиче још од времена Платонових Дијалога: 
Да ли ћемо безбрижно допустити деци да чују било коју површну причу коју су 
можда написале површне особе и да њихова свест прими идеје које су већим делом 
сасвим супротне од оних које бисмо желели да имају када одрасту? Не можемо. 
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Права ствар ће онда бити да уведемо цензуру прозних писаца и допустимо 
цензорима да прихвате све приче које су добре и одбаце оне лоше. Сви који су 
забринути због уметничких укуса младежи америчке, али и младежи глобалнога села, 
сигурно поздрављају овај Платонов савет. Џон Лок је још оштрији о питању залагања 
за посебну заштиту деце чије су способности да рационално користе привилегије 
слободе, иначе ограничене: Дозволити му (детету) неограничену слободу, пре него 
што развије свест која ће га водити, не значи дати му повластицу његове природе 
да буде слободан, него га бацити међу звери и препустити га стању које је јадније у 
поређењу са њиховим и утолико испод људског.  

О којим је врстама уметничких укуса овде реч? Филмска и музичка 
индустрија су гране које се пружају ка младима, и то нарочито према тинејџерима, 
знатном делу филмске публике. Холивуд свакако не занемарује ову чињеницу свог 
економскога просперитета. Филмски продуценти, иако удаљени од пуританизма, 
пристајали су на рангирање филмова намењеним тинејџерској публици, чиме је 
барем родитељима и адолесцентима упућивано упозорење. Међутим, продуценти су 
игнорисали високе стандарде кодекса који је обухватао забрану приказивања насиља, 
сексуално експлицитног материјала, злочина и расизма, чиме су сами овај кодекс 
осудили на морални неуспех. 

Тинејџери, као и млађи од њих, такође су сегмент публике која се 
опскрбљује музичким материјалима. Иако је рок - музика за резервисани укус 
естетски увредљива, њени текстови одражавају фрустрације и неизвесности 
адолесценције и адолесцената подложним утицајима. Музика је медиј комуникације 
за адолесценте, који је повезују и са емоцијама узбуђења, среће и љубави. Али 
проблем искрсава када ту текстови и омоти албума и CD-а садрже накарадности, 
врсте непристојности, и величање неморалног понашања; ту мислимо на примере 
злоупотреба себе и осталих путем дроге, као и на све остало што су вулгарни и 
варварски рок и реп донели са собом и истоварили на сцену. 

Телевизија је постепено ступала ка центру дебате о слободи наспрам 
одговорности. У епохи штампане културе, претходећој епохи телевизије, одрасли 
ликови су по правилу били приказивани као позитивни узори (родитељи су увек били 
у праву, увек вредни морални чувари и надзиратељи, политичари углавном поштени, 
учитељи поштовани и свемоћни). Телевизија пак сада, свуда присутна по својој 
медијској природи, заједно са вестима и ТВ - драмама, суочава младу публику са 
корумпираном политиком, нефункционалним породицама, недефинисаним узорима, 
тим кваритељима породичних веза.  

Након периода парада измишљених ликова и хероја упамћеним по врлинама, 
и који су наставили да живе у стриповима и ТВ - емисијама, наступио је период 
друштвених побуна и покрета контракултуре шездесетих и седамдесетих година; 
тада су претходне ликове руинирали потоњи. Генерације   нових хероја сада су 
плутале у мору моралног релативизма; добри и лоши момци готово се међусобно 
нису ни разликовали; најновији хероји пак плутају у крви, остављајући за собом 
пожаре и катаклизме (њихово режање и урлици одјекују лавиринтима и тунелима 
медијског пакла). Холивудски продуценти и творци ТВ - програма свесни су 
чињенице да нису у стању да производе, односно да стварају по једначини или 
формули уметничко дело исто је што и изражавање врлина. Напротив, такав 
приступ стваралаштву за њих је нереалистичан и непожељан! Стога се они не морају 
равнати према њему. Међутим, нерешив проблем настаје чим они нападача и 
злочинца прикажу као жртву! 
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Рекламе за децу стварају тешко занемарљиве потребе, при том тешко  
удовољавајуће. Брига критичара медија односи се на утицај реклама на децу; већи 
део њиховог утицаја окомио се на комерцијализацију ТВ - програма за децу. Етичка 
питања остају нерешена како за телевизију тако и за рекламну индустрију. 
Пропагандисти су прекорачили црту маркетиншке поруке усмерене ка деци као 
потрошачима. Тако имамо доказе да творци реклама врбују децу да утичу на 
родитеље; да прекрајају своје поруке за масе из обданишта; да играју на карту 
дечијих тржишних моћи и жеља: да се деци подмећу производи од дувана, дроге, 
дечијега криминала, дечије магије и вештичарења, дечије порнографије, дечијега 
многобоштва, дечијега сатанизма. 

 Свуда се осећа недостатак систематичног и свеобухватног програма 
екстерне критике медија. Усред живе полемике о традиционалним етичким 
питањима стижу најновији изазови произашли из експлозије информација и нових 
технологија. Етички изазови сајберспејса постају лични морални проблеми милиона 
корисника и становника Мреже. Сајберспејс је нерегулисани рудник информација. 
Интернет је још увек релативно у повоју, али полуга за велику узбуну је већ 
активирана, за узбуну у вези са комерцијализацијом веба и обманама. На 
информационим супер - магистралама јавља се све већа напетост и врева. Мноштво 
база компјутерских података, могућност дигитализације информација и њиховог 
похрањивања, али и сав потенцијал сајберспејса, у добром и лошем смислу 
представљају голем морални изазов за етичаре и медијске персоне. Ту је кључно 
следеће: темељне вредности у досадашњем моралном резоновању у погледу истине, 
поштења, поштовања личности, правичности, покајања, страха Божјега, љубави, 
вере, стида, целомудрија итд. треба да нам послуже и у суочавању са изазовима 
Информатичке ере.  

45. Један париски булевар овако данас изгледа у тоталу: Љубав је охладнела 
и уоколо влада осећај промрзлости; температура нељубавности је испод нуле на 
топломеру срдаца већине пролазника. Сваки покрет, макар био налик милошти, био 
би добродошао; да ли шушкор лишћа између дрвореда, или зујање уличне светиљке, 
да ли нечији знатижељан поглед, ако већ не и поздрав између два пролазника, а 
камоли љубазност, тек, све би то и те како било добродошло. Али… 

46. Наступила је епоха православне теологије. Све се понаша лично и опстаје 
на принципу заједничења и љубави, а не индивидуалних права, самовоље, 
експлоатације и приватизације ресурса, тираније, агресије, ислеђивања, нарушавања 
еко-етике, био - етике, еко или био - права, био - егзистенције.  

47. Технофобија је наставак нео - манихејизма; дочим, сва се мудрост 
практичког мишљења и живљења налази у начину употребе света: литургичком или 
нелитургичком. 

48. Многобројни муслимани данас мрзе, одбацују и осрамоћују многобројне 
хришћане широм света, и разглашавају њихово име као зло (Лк. 6, 22). Многобројни 
хришћани се при том, наравно, не могу сматрати блаженим, јер у многим стварима 
они нимало нису недужни. Напротив!!! Презадужени су и код Бога, и код људи 
нехришћана! 

49.                                          Козмократорија 
Светом су овладали људи који прво учтиво замоле некога, а затим му овако 

говоре, и ово му раде: 
Пођи са нама, узми удела у крви, а ми ћемо сакрити у земљу праведног 

човека, онеправдованог. 
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Прогутаћемо га живога као пакао и избрисаћемо спомен његов са земље; 
посед његов многоцени узећемо, куће наше пленом многоцењеним напунићемо. 

Твоје наслеђе повери нама, а сви ћемо стећи заједничку касу и једна каса ће 
бити свима нама (Приче Соломонове 1, 11–14). 

Шта смо видели да се догађа са онима који су заратили против Српског 
Јерусалима или Косова и Метохије? Ударени су раном да им се месо распада док су 
на ногама, да им очи труну у дупљама и да им језик гњили у устима (Захарија 14, 12), 
да им мозак сахне у лобањама и да су црвљиви колико су тешки. 

Када буде протекло довољно времена да све то умине и када ови џентлмени 
и нечији преци прођу безбедно, тада ће њихови потомци само процедити кроз зубе: 
Sory! — или Пардон! — и поново ће окренути нови паклени круг. 

50.                                      Козмократорији 
Ко је захваћен саветом рђавим, и напушта науку младости своје и завет 

божански заборавља, такав је поставио дом свој на крај смрти, и покрај пакла 
путоказе своје (Приче, 2, 17–18). 

Грех је безакоње. Зато и у самом славослављу молимо Господа да нас научи 
законима својим (1 Јн. 3, 5). Јер сваки који не твори закон, ни правду не твори и није 
од Бога, нити воли брата свога (1 Јн. 3, 10). 

Бежите! — саветује апостол Павле у вези са грехом. Бежати од блуда, 
коцке, и од сваког другог греха; ето начина ослобођења од греха (в. 1 Кор. 6, 18). 

Господ је Отац и не кажњава нас, нити искушава злом, него примењује 
васпитна карања и опомене (Приче 1, 33). 

Дрво живота које је Бог засадио у Рају односи се на мудрост која је човеков 
ослонац и поуздање. Ка њему се, дакле ка послушању иде као према дрвету живота 
или мудрости, и од њега се једе, а не ка плодовима дрвета познања добра и зла, од 
којег се не једе (Постања 2, 15–17. Приче 3, 18). 

Синови Царства биће као слуге неваљале изгнани у таму најкрајњу; онде ће 
бити плач и шкргут зуба и удео са лицемерима (Мт. 8, 12; 22, 13; 24, 51; 25, 31). 
Праведници пак засијаће као сунце у Царству Оца свога (Мт. 13, 43); они као 
словесне звезде (Дан. 12, 3), сунце и месец у небеској светлости, свако у својој слави 
(1 Кор. 15, 41–42). Синови Царства биће као слуге неваљале изгнани у таму 
најкрајњу; онде ће бити плач и шкргут зуба и удео са лицемерима (Мт. 8, 12; 22, 13; 
24, 51; 25, 31). Праведници пак засијаће као сунце у Царству Оца свога (Мт. 13, 43); 
они као словесне звезде (Дан. 12, 3), сунце и месец у небеској светлости, свако у 
својој слави (1 Кор. 15, 41–42). 

51. Сатанисти теже за апсолутном празнином, и њу они описују као 
одсуство осећаја савести, кривице, греха и морала – што иначе предрасудама 
сматрају. 

 52. Богови рата преиначују своје ратове за територије, робље и ресурсе у рат 
за информације као нисцрпне ресурсе, али и у електронско поробљавање људи 
унутар њиховог глобалног окружења. 

53. Говориће се у једном од будућих времена: Пре атомског пожара на 
Земљи су постојали народи који су законом обесправљивали децу, жене и људе, а 
људска права давали животињама и стварима и идолима, штитећи их свим силама, па 
и по цену неизбројивих људских жртава.  

54. Антихрист је епигон и мајмунче, и крпељ који се окаменио од крви, и 
лишај који се упрашињавио, и бацач туђег пламена који се он и напржио; све је код 
њега толико античовечно и антибожно. Зато, како то да сав пород ехиднин може 
говорити о добру и злу, будући зао и лукав и кајиновац и ламеховац и вртешка?! Јер 
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од сувишка срца говоре његова уста и делају његове руке (в. Мт. 12, 34) и постижу 
његови ханџари и пушке и његове мартинке и опијати. 

55. Семантика броја – 666 – јесте убрзавање зла са циљем да оно сазри и да 
се самоурушавањем оствари. А његова бројчана вредност је срозавање на апсолутну 
нулу, јер зло не може да достигне своје бесконачно савршенство. Зашто? Зато што је 
оно самоосуђено на енормни утрошак личносне енергије без искорака, али ипак са 
непрекидним самоурушавањем. Ето, зато онај који није не може да каже за себе да је 
Онај Који Јесте! 

56. Хиперморбидну структуру индивидуе и Ада само је нежношћу могуће 
разорити; и опет, само овим речима по њој тући из све снаге: 

Сматраху да су њихови домови вечни, 
њихово место боравка непропадљиво. 
(Па ипак) земљи дадоше своја имена. 

Човек не преноћи у части, 
он је као животиња која се убија. 

Такав је пут оних који се уздају у своју лаж, 
будућност оних који се заносе својом беседом. 

Као овце иду паклу, 
са смрћу као пастиром. 

Већ у зору праведници ће их прегазити, 
њихова снага ће нестати у паклу, 

од боравка у њему. 
(Псалам 48, 12–15) 

57. Захваљујем Богу својему кроз Исуса Христа за све вас што се о вери 
вашој говори по свему свету (Рим. 1, 7), говораше апостол Павле о хришћанској вери 
Римљана. У међувремену свет о Римљанима и о њиховој вери говори следеће: 
Латини су старе варалице. Он приповеда о карактерним причама nouvell vague noire 
пост – модернистичких3 друштава Запада?! О одјеку паралелних ратова на разним 
меридијанима?! О онима који устају на Бога и договарају се против Помазаника 
Његовог?! Другим речима: ако коза лаже, рог не лаже, и ако ђаво лаже, његов реп не 
лаже. 

Требало би питање савести да нас мучи: зашто сви добри и сви 
богобојажљиви, сви неустрашиви и сви човекољубиви људи својим ћутањем 
дозвољавају претпоставке за појаву и пројаву зла?! И то због страха ћутањем о мртвима 
пред завереницима ћутања! Па ипак, и у периодима глувих времена за мртве и у 
периодима забрана сваког њиховог помена јављали су се неустрашиви прекршиоци те 
забране и завереници говорења о мртвима, али и о живима као мртвима: Чарли Чаплин 
(Велики диктатор), Карлхајнц Дешнер (Политика римских папа у 20. веку, књига 1-2, 
Београд 2005), Драгоје Лукић (Били су само деца, Јасеновац гробница 19. 432 девојчице 
и дечака 1/2, Музеј жртава геноцида, Београд 2000) – Владика Николај Велимировић 
(Жетве Господње, Ђердан од мерџана, Служба Новомученицима Српским) Јехуди 
Бауер (оснивач и васпоставитељ свеобухватне речи о холокаусту – Поновно 
промишљање о Холокаусту), Симон Визентал и Виктор Франкл, Јехиел Ди Нур (Ка-
Цетник, Аушвиц посебна планета, Кућа лутака), Елиезер Берковиц (Питање вере 
после Холокауста), Богољуб Шијаковић (Критика балканистичког дискурса, Прилог 
феноменологији другости Балкана, у: Пред лицем другог, 282–315), Јован Ћулибрк 
(Координатор Одбора за Јасеновац Светог Архијерејског Сабора Српске Православне 
Цркве, докторант на Јеврејском Универзитету у Јерусалиму, CD – Јасеновац – Доња 
Градина – Индустрија смрти 1941–1945), Стивен Спилберг (Шиндлерова листа). 
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58.                 Епитаф ловитељима праведника 
Даде му се свето знање, 

оно његов силан подвиг краси 
а побожност му је  од свих и од свега јача; 

елем зло њега не надјача. 
Тлачитељи чојства и јунаштва 

моћ вам беше закон, 
праведник вам беше неугодан 

јер  ходове вам изобличи мраком. 
Он имаше знање Божје 
слугом Божјим назива се, 

тежак беше вама за гледање, 
све он друкчије сагледаше. 

Лажи ваше, нечистоту избегава, 
ви испробасте на њег’ замке разне 

вређањем па и мукам ’ испитасте њега, 
кротост његова и мудрост благолика бејаху вам казне. 

Милосрдни, Милостиви, Благи Спасе 
благоликих Твојих заштититељу, Преукрасе. 

 
Спомен је праведнога са  похвалама, 

узраст старости његове непорочан живот његов 
туђа злоба не измењује памети му 
нити лаж душу његову обмањује. 

Благослов Господњи на глави му почива, 
он је неуморан јер к мудрости рано рани, 

брз и безбрижам је јер он бдије, њене силе ради. 
Злоба њему никад не победи мудрост, 
помисао смртних страшљива је, 
замисли њихове погрешне су, 
поређен са светлом њиним 

он са  Христом 
над положајем звезданијем првенствује. 

 
(Према Причама и Премудростима Соломоновим, Главе 10. и 4). 

59.                       Молитва за једну трпезу 
          и за једну молитву свих људи 

Господе Сила, буди са нама, и пошаљи нам свештених посленика за Твоју 
преосталу жетву. 

Господе Сила, буди са нама, еда би народи које Ти желиш крштењем да 
приведаш к Себи, дошли на Твоју гозбу. 

Господе Сила, опрости нам, удостој нас и научи молити се Теби умом и 
срцем; удостој нас Твоје топлине и осијања. 

Господе Сила, буди са нама, да би уста свакога од нас могла јести од Тебе 
Агнеца, Који се свагда приносиш а никада не нестајеш, већ се стално умножаваш. 
Амин. 

60.                              Посвећено утамниченом 
Архиепископу охридском и митрополиту скопском  

г. г. Јовану VI 
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Други запис о убијању 
Царе Царства Небеснога, не презри покајку вајних ми очију: 
оне траже Тебе — језикоогњенообразну наду свему свету — 

да узведеш небесима неонебесене 
да посетиш нечувене од постања ближњеубице, 

док увек нечујне и згажене да тешиш, Утешитељни Душе. 
Свудаприсутни, удоми туђевне даром, 

напој их силом мира Твога и Сам омили свима, Жизнодавче. 
Сокровиште неукрадиво, уобличи нас крототом 

обручи паки1 добротом и омили нас сладчајши Душе и Боже. 
Дођи и усели се у наслеђе Твоје, 

дођи и изагнај мраке из једанпут рођених светлошћу, 
дођи, раченијем2 дозови Скопску, 

а Охридску и сваку миомирну страну утврди нам данас, о, Блаже. 
Заклони нас од браће небраће и од душа душегубних, 

које и очисти од сваке нечистоте. 
Штавише, приброј њих избраноме стаду 

Божанског Пастира нашега Христа, о Душе душа наших. 
Нек’ усахне плође хедонизма, 

нек’ спопа’не стид међ’ нама поклонике овог пустопашне. 
Моћмо3 беше насилнога боговања, моћмо залуднога зборовања, 

зато само нашег збеговања, у туђини нама јутревања. 
Душе Истине, просветљуј довека достојање Твоје 

погружено у размрачени свет; 
крепи њега крушеног, скршеног, спепељеног. 
О, жезлом Владике, началством и славом 

да се порази тирјанин, да заблагоуха страсник, 
да се стопли и удобри комиташ. 

Покајање паки низводи на избрање, о Царе Небески, 
да му не досади добро мислити, добро зборити, добро делати, 

бестрашћем ливанити4 свој мали путнички стан. 
О Тебе Сведобри са Оцем и Сином Његовим крепко да с ’ отимамо, 
Цркву живу неимаримо, њу за ближњу д’ имамо, врлину светкујемо, 
образије  и печат истоветности са Христом  по дару бранећи. 

Време је да се праведно и страшно разгневимо на грех, не грешећи. 
Осим тога никако не грешимо, не грешимо се 

да потоњи зарар5 наш и потир не буде нам већи од досадашњег — 
и тако до судњега века, Господе, Господе. 

 
1 Опет, поново. 
2 Љубављу. 
3 Одвећ. 
4 Мирисом врлина испуњавати. 
5 Губитак, штета. 
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Посвета на  утамничениот 
Архиепископ охридски и Митрополит скопски 

г. г. Јован VI 
 

Краток запис за убивањето 
 

Царе на Царството Небесно, 
не презирај ја покајницата на вајните1 ми очи: 

тие Тебе те бараат – јазикоогненообразна надеж на сиот свет – 
да ги возведеш на небеса неонебесените, 

и посетиш уште од постанокот нечуените ближноубијци, 
додека нечујните и погазените секогаш да ги тешиш, Утешителу. 

Секаде присутни, вдоми ги туѓевните по дар, 
нив напој ги со силата на Твојот мир и Самиот омили им на сите, Жизнодавче. 

Сокровиште неукрадливо, со кроткота вообличи не, 
обрачи не паки со доброта и на сите омили не, мил Духу и Боже. 

Дојди и всели се во наследството Твое, 
дојди и изгони ги темнините од еднаш родените од светлина, 

дојди, со рачение2 повикај ја Скопска, 
а Охридска и секоја миомирна страна утврди ни ја нам денес, Благи. 
Приклони не од браќата небраќа и од душите на душегубците секакви 

и очисти не од секоја нечистотија. 
Уште, кон избраното стадо приброј ги, 

Троице, Небесни Пастиру наш, Духу на нашите души. 
Нека пресекне плодјето на хедонизмот, 

нека ги зафати срам меѓу нас поклониците на оваа пустопасност. 
Отпоќе беше насилното богување, отпоќе залудното зборување, 
та затоа само нашето збегување3, нашето туѓо утренување. 
Духу на Вистината, просветлувај го довека достојанието Твое 

утопено во размрачен свет; 
крепи го него скрушениот, скршениот, впепелениот. 

Со Твојот жезол, начелство и слава 
да се порази угнетувачот, да заблагоуха страстникот, 

да се стопли и удобри манитиот4. 
Покајанието паки5 низведи го на наследството Твое, 

да не би му додеало на добро да мисли, добро да говори, добро да дела, 
со бестрастност ливанејќи6 го својот мал патнички (при)стан. 
О Тебе, Седобри, со Отецот и Синот Негов крепко да се отимаме, 

                                                 
1  Вајни  –  (срп., adj. „вајан“), оној кој е безволен, во јад, тажен, ожалостен . 
2  Рачение  –  ( цркв. сл. Раченые; стр. грч. n. e,rwj), љубов, утеха, наслада. 
3  Од „збјег“ –  а) место, (...) каде бегалците се собирале на сигурно пред непријателот; 
                           б) време, (...) периоди кога народот се склонувал пред непријателот; 
                            в) збегување  –  (срп. v.n., збеговањe), надоаѓање од разни страни и собирање 
на некое безбедно место. 
4  Манит –  (срп. маниташ, махнит; грч. Mani,ta, лудост), скоро луд, скоро како бесомачен, 
будалест. 
5  Паки  –  (цркв. сл. paki, adv. Pali,n), пак, повторно. 
6  ливанејќи  –  исполнување со мирис на доблести. 
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Црквата жива да ја соградиме, та неа за ближна да би ја имале, 
доблеста да ја прославиме, 

образ и печат истоветен по дар врз нам бранејќи ја. 
Време е праведно и стравотно на злото да се разгневиме, не грешејќи. 

Сем тоа и никако не грешиме, 
не се огрешуваме подоцнежниот зијан7 наш и погибел8 

да не би ни биле поголеми од досегашниот (!) - 
та се така до судниот век, Господе, Господе. 

61. Када је свети владика Николај Охридски и Жички све мешетаре, 
поткупљиваче и унесрећитеље појединаца и целих народа 20. века назвао белом 
демонијом, он то није учинио у стању афекта или нагађања, већ као пророк који, док 
говори у Духу се и налази. Злог ће убити зло, и љута ће бити смрт грешника 
(Псалам 33). Евро-амерички шезесет осмаши контаминирали су српске животне 
просторе, и то из обести; да не би пропао НАТО – перформанс. Осудивши Србе на 
смрт они нису знали да осуђују и себе на спектакуларно умирање; као и то да ће 
потпасти под псаламску оштрицу (35/34 и 69/68). И тако, закон којим се они поносе 
затеже им се око шије као омча: они се диве лицу безбожника а знају да то није 
добро, одступају од правде на суду а знају да то није свето (Приче Соломонове 18, 5; 
5. Моисејева 1, 17).   

62. Све три технолошке револуције, прва енергетска, друга информатичка и 
трећа енергетско-информациона на молекуларном и атомском нивоу — очигледно је 
– нису довољно моћне да приволе носиоце модерне либералне демократије и 
економије да не постану објекти обожавања и сврха самима себи у нашем 
глобалном политизованом и хедонизованом свету — у коме је слобода постала 
распусност, присвајање право на разлике деификација. Управо су се на његовој срећи 
– схваћеној као материјално и квази – спиритуално задовољство обавезујуће за све – 
сломила кола човечанства и кренула да се суновраћују у амбис. 

Оно што је модерни амерички либерални протестантизам промовисао: Бога 
без гнева који доводи људе без греха у царство без суда кроз службу Христу без 
крста, Ново доба пост – модерног3 плурализма и глобализма сада устоличује као 
једно божанство без суверенитета које је довело људе без достојанства у једно 
раздобље без одговорности, користећи се богом или богињом по избору свакога 
понаособ и без икакве трагедије. (Душан Пајин, Постмодерна и религија: од 
деконструкције до денегације, у: Наука, религија, друштво, Београд 2002, 79–80).  

Свети пророк Исаија би на то можда цитирао своје лицемерно-жалосне 
савременике, претече данашњих:  

Учинисмо завет са паклом и уговор са смрћу; ако наиђе јака бура, неће доћи 
на нас; постависмо себи лаж за своју наду, и лажју ћемо се покрити (Ис. 28, 15). А 
затим би их он сигурно демаскирао:  

Који се надају у лаж, узалуд, јер вас неће мимоићи бура, и неће вам 
отклонити завет са смрћу, и нада ваша на пакао неће опстати; ако наиђе јака бура, 
бићете јој за гажење. Када наиђе, захватиће вас; рано ујутру проћи ће по дану, и у 
ноћи биће нада зла (Ис. 28, 17-19). 

 
 

                                                 
7  Во изворникот стои срп. m. зарар, а преведен е како „зијан“; обете значат штета, загуба. 
8  Преведено како погибел, од срп., m. потир; v. потирати, што во буквална и преносна смисла 
значи газење, упропастување, сотрување, истребување.    
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63.                                         Поема/Хорор 
Хорор у народу и око њега 

 
Чеговића коговићи у нас 

Од чеговића никоговићи у зао час?! 
Од никоговића никоговићи стасали 
Од чеговића никоговићи постали! 
Чеговићи од коленовића отпали 

Коленовића изрод — никоговићи опасали! 
 

Никоговићи су и никовићи 
Никовићи нигденовићи 

нигденовићи ништановићи! 
 

Где им је крај?! 
 

Ништановићима са никоговићима! 
 

У њих сами празан клас 
срамотни глас 
згрбљен стас 
кобни кас 
око нас 
на нас! 

64. Уједињена Европа не може бити ни его, ни супер – его света, зато што је 
она поново паганизована! Онога Који је једанпут ујединио Европу, и Који стално 
уједињује свет, Господа Исуса Христа, челници Европске Уније (који ову и 
условљавају) прећуткују Га и преко Њега прелазе, дајући свима до знања да они са 
Њим не рачунају! 

65. Wongar (Сретен) Божић из Горње Трешњевице, пријатељ Абориџина, 
тачније, својим духом њихов, и зато њихов прозни спасилац од заборава, премостио 
је временску раздаљину између абориџинске цивилизације каменог доба Аустралије 
старе 30 хиљада година и белог аустралијског човека атомске ере. Својим 
књижевним артефактима Пут за bralgu babaku, Walg и Атомска трилогија – Џуду, 
Сретен Божић је пером и делом у ствари показао да су аустралијски белци проклети 
богови, а не Абориџини; и опет они, а не емигранти. 

66. Претендовала на естетику или не, нацистичка ратна архитектура ће увек 
бити сагледавана кроз теорију и праксу Холокауста. 

Да су Немци добили свој рат против целог света, цео аријевски свет би 
живео у палатама и грађевинама Алберта Шпера, а постотак нижих људских бића 
живео би као њихово робље. Земљина унутрашњост, међутим, не би постојала 
оваквом каква је сада. Она би или била испуњена лешевима, или пепелом нижих 
врста људи. Уколико она дотад већ не би личила на једну кратерску урну. 

67. Нацисти су због Натчовека довели у питање своје техномагијско 
наслеђе Ананербе, закопано у леденим ходницима Арктика или Нове Швабије, а због 
неморала довели су у питање опстанак отачког наслеђа код оних народа које су 
окупирали и над њима холокауст спроводили. 

68. Камо лепе среће да је Химлер, Велики црни магистар Црног Реда SS-а, 
имао још једног масера и био – енергетичара поред Херстена. Јер би он, тада већ 



 179 

излудели Химлер, захваљујући успешној масажи и биоенергији те двојице, постао 
попустљивији. Наиме, обојица би успела да умоле свога клијента Химлера, 
осетљивог на телесна страдања заробљеника (?!), да помилује и да ослободи преко 
120 000 заробљеника. Овако, масер Херстен је успео да у приватној режији од свога 
пацијента Химлера измоли слободу само за преко 60 000 заробљеника. 

69. На сваки хрватски усташки помен геноцида Србије над Хрватима, Срби 
треба у овом тренутку нашироко да обелодањују хрватске усташке геноцидне акције 
Бљеска и Олује, па усташке геноцидне радње и чињење холокауста над Србима над 
Крашким и Јадовинским јамама и у Крајинама, у Јасеновцу и Доњој Градини, у 
Пребиловцима... И кад год је и где год је то бивало да је хрватска усташка и 
проусташка држава спроводила геноцид над Србима у прошлости, у разним 
видовима данас, или оне за које би била спрема да спроведе у будућности, ето, то 
треба објављивати! И све тако и дотле док јој Срби имало буду били на удару, и на 
домаку, и на сметњи, самим својим постојањем!!!    

Сви пацифисти и сви чланови невладиних организација требало би да се 
забрину због хрватских усташких геноцида и холокауста јучерашњих, данашњих и 
сутрашњих! Јер све док ђаво усташама старим и новим буде затварао уста да ниједан 
од њих не призна све своје кривице у вези са потамањеним Србима, као и са 
осталим потамањеним, Јеврејима, Циганима,... све дотле ни један једини Хрват међу 
починиоцима свих геноцида и холокауста над Србима – неће моћи да се покаје!!! И 
зато све дотле неће бити истинскога мира, нити правде ни на Балкану, ни у Европској 
унији!!!  

Ево правога посла за господу миротворце и судије, по могућству неуцењене, 
па ево и њихове, по могућству фер – игре!!! Ево и прилике да видимо ко то лаже: 
коза, или њен рог, ђаво, или његови рогови и реп, цврчак или мрав!!! 

70. Авај остатку света од козмократора чија максима гласи пословно, а звучи 
злокобно: Ми не бирамо пријатеље према циљевима, него ми према циљевима бирамо 
пријатеље. Авај! Јер та максима има за последицу то да козмократори не бирају 
бомбе према циљевима, већ циљеве према бомбама. 

71. Носити круну на глави није довољно да би неко био цар, каже ковач и 
витез Зигфрид, господар ватре и елемената. А сведоци геноцида почињених од 
стране ненародних режима у Африци опет, кажу да зло може победити само под 
условом да добри људи ништа не ураде. Дакле, Хитлер и Черчил, Стаљин, Тито и 
НАТО побеђивали су, па ће и њихови настављачи побеђивати зато што добри људи 
нису довољно учинили да их зауставе када су то могли, као што они то ни сада, када 
то могу да учине, не чине довољно. И ето глобалне стварности: да се све чешће и 
чешће врши холокауст, јер се холокауст све више и више уобичава. 

 
IV 

 
ИСТОК И ЗАПАД 

 
72. Како би требало осветљавати теме: 950-годишњицу одвајања Римске 

патријаршије од Православне Цркве 1054. године, а које је постепено текло и које се 
окончало тек за време Четвртог крсташког рата, с једне стране, и 800-годишњицу 
Четвртог крсташког рата, заузимања Цариграда и његову окупацију од стране 
Латина, 13. априла 1204. године, у трајању до 1261. године, када ће ромејски цар 
Михаило VIII Палеолог истерати Латине и обновити Царевину са центром у 
Цариграду, с друге стране.  
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Други део наше комбиноване теме, опет, представља паралелу са темом 
Четвртог крсташког рата и његовим последицама, па би програмске смернице, с 
обзиром на блок теме, биле ове: 

а. Период пре Четвртог крсташког рата; 
б. Сам Четврти крсташки рат; 
в. Четврти крсташки рат у историографији и црквеној уметности; 
пад, промене и даљи развој Цариграда; 
г. Аутократско наслеђе и преуређење јелинских држава и заједница; 
д. Аутократско наслеђе и преуређење рубних подручја Империје; 
ђ. Латинократска подручја, развој и међусобни утицај до краја 13. века и 
е. Велике промене. 
У избору тема, опет, треба бити штедар: 
1. Четврти крсташки рат као институција; 
2. Историјски оквир крсташтва и његова веза са Јерусалимским царством; 
3. Догађаји пре Четвртог крсташког рата и током његовог трајања; 
4. Четврти крсташки рат у историографији и уметности; 
5. Однос Цркава од 13. века па надаље; 
6. Улога наоружања и стратегија у освајању Цариграда и последице које су 

произашле комадањем Византијског царства; 
7. Развој и промене у економији, архитектури и уметности у самом 

Цариграду, у Никејском царству, у Епирској деспотовини и на Балкану; 
8. Дешавања и промене у областима под латинском влашћу и међусобни 

утицији Византинаца и Латина; 
9. Последице које су Четврти крсташки рат као и остали крсташки ратови 

изазвали у Европи. 
Први део комбиноване и органске теме нашег Симпосиона требало би да се 

односи на јединство, већ увелико нарушено, али званично прекинуто 1054. године, с 
обзиром да су се последице и првог и другог ужасног догађаја у међувремену 
пројавиле и у икуменским димензијама, а не само у димензијама хришћанског 
Средоземног и Балканског басена. Пошто се означене теме све досад тичу основне 
јеванђелске проповеди о Царству Божјем и крштавању свих народа у Име Оца и Сина 
и Светога Духа, следи да је сазив једног тако конципираног симпосиона вазда 
потребан. Овај наш би се, наравно, и те како тицао Српске Православне Цркве и 
њених савременика 13. века, и то како оних из њеног хришћанског тако и оних из 
њеног нехришћанског окружења. 

Брижљивим избором тема са могућношћу великих синтеза које би 
обухватале и нашу помесну Цркву, као и брижљивим избором предавача домаћих и 
гостију, наш Симпосион би допринео даљем расветљавању поменутих догађаја, јер 
они све до овога тренутка утичу на живот и хришћанске и нехришћанске Икумене.  

Дакле, и симпосиони оваквога садржаја здржавају своју актуелност када се 
узму у обзир последице изазване прекидом јединства. А оне су такве: 

а. Да се у Други миленијум хришћанства ушло са тенденцијом и чином 
одвајања Римске Цркве од Цркве Источне, Православне, а да се у Трећи миленијум 
хришћанства ушло са појачаном жељом православних за јединством, с једне стране, и 
амбициозношћу и лобирањем римокатоличке Цркве да се прекинуто јединство пошто 
– пото васпостави, с друге стране. 

б. Што се другог догађаја тиче, поновићемо тезе црквеног историчара 
Власиоса Фидаса да крсташки ратови, пошто су разбили византијску Империју, 
хришћанима Истока не само да нису донели ништа добро ни позитивно него су све 
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учинили да ојачају ислам; да идеја јединства Цркава под римским папом не само да 
се није остварила него је православне довела у положај да они између себе и 
римокатолицизма створе амбис, и то због страдања која су православни клир и 
хришћани претрпели за време олује римокатоличких крсташа; да Цариград после 
тога, ни до пада у отоманске руке 1453. године, није могао да се опорави; да је 
одбојност према Латинима била изражена у том степену да ни повремени покушаји 
уједињења не само да нису могли да уроде плодом него су на крају, штавише, 
допринели радијем потчињењу византијске аутократије отоманским Турцима неголи 
римском папи. 

Подносиоци предлога и скице за сазив Симпосиона могу као хришћани да се 
запитају: 

Да ли су дух и идеја крсташтва згаснули после Осмог, односно Дванаестог 
крсташког похода, а који се доводи у везу са империјалним и папским претензијама 
старим и новим?! Наше скромно мишљење би гласило да се, када је српски 
православни народ у питању, као и други православни народи, идеја и дух крсташтва 
таквом силином непрестано окомљује на нас и наше помесне православне Цркве да 
смо ми присиљени стално да ископавамо амбис неповерења између себе и 
римокатоличке Цркве, односно Запада и Америке у будућности. Зар српском народу, 
нарочито, минула деценија не даје право да тако мисли и осећа?!  

Када су Косово и Метохија у питању, минулих десет година не само да нам 
даје то право него нас и приморава да своју косовско – метохијску катастрофу 
назовемо евро-америчким пројектом Деветог, односно Тринаестог крсташког рата. 
Преостаје нам још само да се надамо да новокрсташка окупација Косова и Метохије 
неће трајати до 2061. године, без обзира на чињеницу што нам је војна врхушка тог 
најновијег крсташког похода предочила у Пећкој шатријаршији: да ће присуство 
КФОР-а на Косову и Метохији трајати управо до 2061. године. И папски генерал за 
Метохију није закаснио да се, одевен у униформу КФОР-ове солдатеске, представи 
као папаски, и то у метоху Пећке патријаршије у Будисавцима, на сами дан храмовне 
славе светог Преображења Господњег, 19. августа 1999. године. 

На крају, нисмо ли усред шиптарско-алкаидске акције србождерства у спрези 
са унмиковско-кејфоровским цинизмом без премца, недавно изведене широм Косова 
и Метохије, имали још један покушај мучког унијаћења Срба, и то ни мање ни више 
него путем латинског Причешћа, у бази немачког КФОР-а стационираног у 
Призрену, граду цара Душана Немањића?! Као православни народ и Црква, ми, 
изложени шиптарској зависти и терору, с једне стране, и здруженим латинско - 
- англосаксонским клеветама и преварама, с друге стране, имамо обавезу да свој 
Симпосион ипак и пре свега усмеримо у правцу трагичних догађаја који су се 
одиграли давних година 1054. и 1204. При том би се наш целокупан разговор морао 
одвијати мирно, трезвено и достојанствено, с обзиром на важност тема Симпосиона 
за разумевање значаја хришћанског, црквеног јединства, али и све трагике наше 
разједињености. Сазван у тренутку планетарних гео – политичких конструкција зарад 
новог поретка, наш Симпосион би требало да осветли поменуте трагичне догађаје, 
али и да их доведе у органску и узрочно-последичну везу са савременим догађајима у 
Средоземном и Балканском басену, будући да ови неодољиво подсећају на све оно 
што нам се као православним народима и Православној Цркви у прошлости већ 
догађало. 
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Доминантне теме у историографији двају догађаја (1054. и 1204) 
 
Политички и теолошки чиниоци који су претходили Великој схизми 1054. 

године. 
Лионска унија Источне и Западне Цркве. 
Каталог богословских и еклисиолошких тема унионистичког сабора у Лиону. 
Последице Четвртог крсташког рата по дијалог двеју Цркава. 
Став Српског Двора и Српске Цркве према државним и црквеним односима 

Византинаца и Латина у 13. веку. 
Латински утицај на црквени живот и уметност Грка и Срба у периоду од 

1204. до 1261. године и даље. 
Промена геополитичке и хришћанске слике Средоземља узрокована 

Четвртим крсташким ратом. 
Улога политичких и црквених личности у трагичном догађају Четвртог 

крсташког рата. 
Однос Империје и Цркве на Истоку и Западу у времену Велике схизме и 

Четвртог крсташког рата. 
 
Велики раскол 1054. године и Четврти крсташки рат са латинском 

окупацијом Византијског царства  1204–1251. године 
Каталог историјско-политичких и теолошких тема са напоменама 
Ауторитативни коментари и критика у црквеном Законодавству 
 
Јован Зонара – састављач коментара на анонимну Канонску збирку од 14 

наслова и тумач текстова по важности (прихвата логички доследну али историјски 
вештачку схему која има поставку да такозвана Апостолска правила имају већи 
ауторитет него саборски текстови, а одлуке Васељенског сабора да су изнад одлука 
Помесног сабора). 

Алексије Аристин – Зонарин настављач, аутор буквалнијег и краћег 
коментара, базираног на скраћеном зборнику канона – Епитоми (тумач значења 
текстова у историјској условљености). 

Теодор Валсамон – базира своје дело на Фотијевом Номоканону, ради на 
координацији црквеног и државног законодавства, то јест на кодификацији државних 
закона, с обзиром на контрадикције  у односу на Цркву (даје превагу Василикама над 
Јустинијаном и, доследно томе, у неким случајевима превагу над Фотијевим 
Номоканоно(м). Он наглашава државно законодавство новијег облика, али првенство 
даје црквеним канонима над законима – Коментар Номоканона I, 2, PG 104, 981C – и 
обратно. У пракси се понекад позива на државне законе пренебрегавањем јасне 
саборске дефиниције – Коментар Лаодикијског 58. и Пето-шестог 59, којим се 
забрањује служење светих Тајни по приватним кућама, што и укида Новела 4 Лава 
VI. 

Истицање царске улоге нагони Валсамона да подвлачи и ауторитет Васе-
љенског патријарха у општим пословима Цркве. Он Цркву види као централизовану 
у оквирима идеалног универзалног хришћанског царства. Проблеми ове канонске 
литературе проистичу из самих канона, царског законодавства и коментара. 
Литература је извор за разумевање византијске средњовековне еклисиологије, иначе 
несистематски изложене. Њен главни проблем јесте канонски однос између 
патријарха и митрополита; контроверзе у вези са овим проблемом тичу се улоге цара 
у пословима Цркве. Васељенски патријарх је истовремено и државни чиновник. 
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Његова световна функција се испољава у праву да крунише цара (привилегија од 10. 
века) и обичају да у случају потребе преузме регенство (идеја Валсамонових 
коментара о централизацији царској и патријарашкој – 28. канон Халкидонског 
сабора). Патријарси 14. века Калист и Филотеј уче о универзалном вођству, 
приписиваном Цариградском патријарху. 

 
Синодални и патријарашки декрети 

 
Цариградски патријарх – де факто јесте поглавар целе Источне Цркве (у 

периоду Византије). Његова власт описана је као првенство части после римског 
епископа (Канон 3 Другог васељенског сабора). Канон 28. Четвртог васељенског 
сабора говори о изравној привилегији Рима. Привилегије, права и широка 
патријарашка јурисдикција засновани су на престижу царскога Града, и нису водили 
ни најмањој слутњи непогрешивости патријарха.  

Синодикон Православља – (843. године чита се у свим црквама Прве недеље 
Великога поста) представља примарни извор за наше познавање византијског 
еклисиолошког самопоимања. (Синодикон као византијски магистеријум у акцији 
против платонизма Јована Италоса, 1076–1077, 1072; христолошка одступања 
Јованових савременика Нила Калабријског, Евстратија Никејског (1117), Сотириоса 
Пандогениса (1155–1156), Константина Крфског и Јована Ириникоса (1169–1170). 
Једанаеста анатема Синодика уперена је против Јована Италоса. Истакнута су два 
догматска става Синода: класични грчки философи су јересијарси, и осуда јеретика 
истовремена је и осуда философа (Пета анатема). Седма анатема тиче се разлике 
оних који прихватју луцкаста мишљења философа и оних који се баве јелинским 
студијама. Следи даље анатемисање серије платонистичких поставки које су 
приписиване Италосу и које су идентичне оригенистичким тезама, а које је одбацио 
Јустинијан, односно Васељенски сабор од 553. године; затим преегзистенције и 
пресељења душа; па одрицања телесног васкрсења; вечности материје; самосталног 
света и идеја, итд. (одлуке из 1076–1077). Тако ћемо у будућности ми имати односе 
између источног, византијског, више патристичког, а мање грчког богословља, и 
западног схоластичког, а више грчког, односно философског богословља. 

Спор између Григорија Кипарског, патријарха цариградског и Јована Векоса, 
бранитеља Filioque, по питању исхођења Духа Светога [Векосова аргументација: 
Син је придружени узрок, односно синовљевски узрок упућује на очински узрок, PG 
142. Јован Мајендорф, Студија о Григорију Палами, 1964, стр. 13 (на енгл.)]. 

Лионска унија 1274. или Сабор уједињења (папа Павле VI га назвао 
Четрнаестим васељенским сабором). Овај Сабор је Filioque-у дао снагу закона и 
догме, и тако је њиме обавезао латинско хришћанство. [Клеман, Византија и Сабор у 
Лиону, у: Хришћанско јединство, Лион, 1975, бр. 37 (на франц.). Сергеј Булгаков 
Filioque назива догмом о папи (Утешитељ, Париз, 1936, стр. 137 (на франц.). 
Декретом уједињења на Сабору у Лиону прихваћени су Filioque и папски Примат. 
 

Раскол Истока и Запада 
 
Међусобно удаљавање Ромејског царства и Франачке империје значи посте-

пено отуђење у мисли и пракси, дивергентан развој у богословљу и еклисиологији 
(недостатак еклисиолошког мерила за решавање богословских, каноничких и 
литургичких проблема који су раздвајали Исток и Запад; средњовековни развој 
римског Примата као коначно мерило у догматичким стварима стоји у супротности 
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са учењем о Цркви, са учењем које је преовладавало на Истоку; дакле, размимоила-
жење о учењу о власти у Цркви).  

 
Контроверзе 

 
Filioque – Византија га је сматрала централном тачком неслоге између 

Истока и Запада. Њиме се Латинска Црква супротставила тексту прихваћеном на 
Другом васељенском сабору и дала догматски ауторитет неправилно схваћеном 
учењу о Светој Тројици. Оно је прихваћено у Риму вероватно 1014. године, а у 
Символ Вере је унесено у Шпанији у 6. веку. Фотије први побија Filioque 866. године 
(у Окружници Источним патријарсима стоји да је Filioque круна зла што су га 
франачки мисионари унели у Бугарску – PG 102:725C. У свом делу Мистагогија 
свети Фотије упућује похвалу папи Јовану VIII због храбрости да се супротстави 
ширењу ове новотарије PG 102: 380–381).  

Јован Векос (1275–1282, латинофрон, од стране цара Михаила VIII 
Палеолога постављен за патријарха са циљем да у Ромејском царству пропагира 
Лионску унију (1274). За латинофроне изрази кроз Сина и од Сина имају исту 
вредност за веру у Свету Тројицу. За источне пак предлози од – evk и кроз – dia, имају 
значење харизме Духа, а не ипостасног исхођења.  

Григорије Кипарски (1283–1289), председавајући Сабора 1285. године, 
званично одбацује Лионску унију. Одобрава се израз вечно пројављивање Духа кроз 
Сина – Томос из 1285, PG 142: 240C – харизме Духа нису временски створене 
реалности, него су оне вечна нестворена благодат или енергије Божије. Став 
Григорија Кипарског гласи да је Отац једини узрок постојања Сина и Духа Светога, а 
да су Син и Дух узроковани; изрази екфансис, фанеросис и происис код Григорија не 
односе се на узрок постојања Духа Светога, него на његов начин постојања. Други 
изрази су екфансис и ипарксис, затим ипарксин, ехин и ипархин, односно сунце, зраци, 
светлост – извор, река, воде. Израз вечно блистање Духа кроз Сина еквивалентан је 
изразу енергија која је произашла од Оца и пролази кроз Сина.  

Основно питање у полемици гласи, да ли је тројичност или једносуштност 
оно прво и основно у доживљају хришћанске вере. Иза филиоквистичког спора стоје 
две тријадологије: а) јелинско учење о ипостасима, и да су лични односи Оца и Сина 
и Светога Духа основно полазиште тројичног богословља, и б) латински, 
августинијански приступ Богу као простој суштини у којој се тројичност Личности 
може разумети само у терминима унутрашњих односа. 

Фотијева Окружна посланица из 867. године односи се на критику 
литургичке и канонске праксе што су је франачки мисионари увели у Бугарску 
(опозиција ожењеном свештенству, миропомазање које само епископ врши, пост у 
суботу). По Фотијевом мишљењу латинска интерполација Filioque у Символ Вере и 
учење које је из тога произилазило једини су догматолошки проблеми који воде ка 
расколу (Петар Антиохијски око 1050. године и Трофилакт Бугарски око 1100. 
године, подржаће мишљење да је Filioque једини проблем у односима између Истока 
и Запада). 

Раскол у 11. веку често се сводио на дискусије о ритуалној пракси. Михаило 
Кируларије међу латинским јересима спомиње и употребу бескваснога хлеба у 
Евхаристији, попустљивост у посту, крштење са једним, уместо са три погружења, и 
слично (Кируларије, Писмо Петру Антиохијском).  

Од постојећих проблема Грци су, колико Filioque толико и проблем азимуса, 
односно употребе бескваснога хлеба, помињали и наглашавали у латинској 
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Евхаристији. Кируларијеви пријатељи и савременици Лав Охридски и Никита 
Ститхат, али и наследници, понављали су следеће аргументе: 1. употреба бесквасног 
хлеба јесте јудаизам; 2. она противречи историјском податку саопштеном у 
синоптичким јеванђељима да је Исус узео хлеб; 3. његова символика је смрт, а не 
живот, јер квасац у тесту исто је што и душа у телу. 

 Уз аргумент 2. стоји питање, да ли је Тајна Вечера била пасхална? Ако јесте, 
у том случају је био употребљен бесквасни хлеб. Или, да ли је Исус намерно 
прекршио закон да би установио Нови Завет? Може ли артос који означава обичан 
хлеб, такође да означава и бесквасни хлеб?  

У вези с аргументом 3, Никита Ститхат је био увучен у расправу са 
Јерменима, који су употребљавали бесквасни хлеб у Евхаристији. По мишљењу Грка, 
Латини су пали у аполинаријеву јерес и почели да одричу да Христос као човек има 
душу. Грци су још тврдили да хлеб символизује Христову човечанску природу, те да 
би одражавао халкидонско православље хлеб мора да буде одуховљен и динамичан, 
односно испуњен живим енергијама човечанске природе. 

Унионистичким исповедањем вере које је цар Михаило VIII Палеолог (1259–
1282) требало да потпише, тврдило би се да се душе после смрти чисте огњем 
пургаторијума, пре него што на небу почну да уживају плодове покајања, а молитве 
су потребне да би њихови болови били олакшани (Mansi, XXIV, 70a).  

Ромејска традиција је одувек признавала да су молитве за умрле оправдане и 
нужне, и да јединство свих чланова Христовога Тела смрћу није прекинуто, те да 
заступништвом Цркве покајници могу да се приближе Богу. Међутим, Црква није 
признавала учење о искупљењу преко задовољења, а чистилишне муке је сматрала 
изразом чисто легалистичке природе. 

 
Власт у Цркви 

 
Иза различитих догматских, дисциплинских и литургичких расправа  стајала 

је еклисиологија дихотомије. Средњовековно папство је резултат дугог догматског и 
институционалног развоја у коме Источна Црква није имала ни могућности ни жеље 
да учествује.  

Реформистичко папство 11. века служило се устаљеном западном егзегезом. 
Одељци о улози апостола Петра (Мт. 16, 18; Лк. 22, 32 и Јн. 21, 15–17) систематски и 
легалистички су примењивани на епископа Рима. Ову традицију Исток није 
прихватао, иако њу Византија није потпуно игнорисала; штавише, употребљавала ју 
је у свом обраћању Риму са намером да се задобије наклоност одређеног папе. 
Међутим, томе никада није придаван богословски значај (Свети Фотије сматра да је 
Петар предстојник апостолскога хора и да је постављен као црквена стена, а да га је 
Истина одредила да буде кљученосац Небескога Царства – Омилија 1). Право 
значење овога и оваквих одељака не може се разумети независно од општих 
претпоставки о природи хришћанске вере и начина њеног чувања и трајања у Цркви. 
Христове речи упућене Петру имају сотириолошко, а не институционално значење 
(Николаос Керамевс, Омилија 55. PG 141: 965a. Јован Мајендорф, Петров примат у 
Православној Цркви). 

Целокупна еклисиолошка дебата између Истока и Запада може се свести на 
питање: да ли вера зависи од Петра или Петар од вере?! Према учењу светог 
Кипријана Картагинског (3. в.), Петрова столица припада епископу сваке локалне 
Цркве. То учење остаје узор за Ромеје (свети Григорије Ниски, De castigatione, PG 46, 
312C. Dionisije, Eccl. hier, VII, 7. PG 3, 561–564). 
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Никола Месарит се Латинима по заузећу Цариграда од стране крсташа 1204. 
године обраћа овако: „Обећање које му је (Петру) дао Спаситељ, имало је католи-
чанско значење (…) а ви га силом сводите на уско и лажно тумачење, приписујући га 
искључиво Риму. Ако би то било тако, немогуће би било да свака Црква верних, осим 
оне у Риму, поседује Спаситеља у потпуности (…)“. 

Ромејима је била страна идеја да једна посебна Црква, у пуном богословском 
смислу може више него друга да има овлашћења у очувању Петрове вере. За њих је 
консунзус епископа, а не власт једног посебног епископа био највиши могући знак 
истине. Отуда порекло његова инсистирања на власти сабора и неспособности да 
разумеју римско учење о папству. Међутим, не ради се о томе да им је сама идеја 
примата била страна. Једноставно, они су га сматрали меродавним за саборско 
законодавство, а не Богом дату функцију неке посебне Цркве.  
 

Две идеје о примату 
 
Francis Dvornik овако тумачи однос Рима и Петра и Петра и римског 

епископа: „Рим је свој престиж у Италији и другим западним провинцијама (…) 
дуговао поштовању што га је млада хришћанска заједница на Западу исказивала 
светом Петру (…) чији су наследници римски епископи“. 

Историчари наводе чињеницу да је Рим једина локална Црква Запада која је 
доказивала право апостолског порекла. Међутим, на Истоку су постојали безбројни 
градови и насеља који су могли аутентично да докажу да су их основали Апостоли 
Петар, Павле, Јован, Андреј и други. Ове апостоличности нису могле изискивати 
никакве јуридичке претензије. Исток је остао прагматичан у својој дефиницији 
свеопштег или локалног примата међу Црквама. Овај став је учинио да сукоб постане 
неизбежан онога тренутка када је Рим признао апсолутан и догматски значај 
апостолском мерилу првенства.  

У Ромејском царству прагматизам је означавао прилагођавање структури 
државе, и оно је објашњено 28. каноном Халкидонског сабора. „Оци су старом Риму 
с правом дали привилегије; он је био царски град. И 150 највернијих епископа (у 
Цариграду 381), руковођени истим мислима, дадоше исте привилегије најсветијем 
трону Новога Рима, с правом судећи да град који је почаствован присуством цара и 
Сената треба да ужива исте привилегије као и стари царски Рим, и да у царским 
стварима треба да буде узвишен као и онај, а по рангу одмах после њега.“  

Овај текст апсолутно није имао за циљ да потисне престиж Рима. Штавише, 
он је био управљен против претензија Диоскора Александријског, збаченог од стране 
Халкидонског сабора епископа. Међутим, извесно је да је текст збацио петровско 
тумачење римског примата и да је „био у сагласности са логичким развојем црквеног 
организма током ромејског периода, будући да је Константинова ера прихватила 
принцип подударности црквене администрације са световном структуром империје“. 
 

Далекосежност раскола 
 
Сабор је био обострано призната процедура решавања свих проблема у 

конфликтима и напетостима који се у односима Истока и Запада могу пратити од 4. до 
11. века. На заједничким саборима, углавном сазиваним од стране Источних, и опет 
сазиваним од стране цара, римским легатима је давано почасно место; сабори су служили 
као последњи суд, надлежан да решава спорове. Криза у спору између светог Фотија и 
папе Николе I решена је применом управо саборске процедуре (Сабор 879–880).  



 187 

Германски оријентисано папство 11. века, папство франачко-германско које 
је сменило класично римско папство, није пак било ни настројено ни наклоњено 
саборности.  

Крсташи су веома продубили антагонизам између двеју културно различитих 
цивилизација, ромејске или источне и латинске или западне. А тај антагонизам ће 
почети да тријумфује оснивањем Западног или Карломањског Царства. 
 

Календар као камен глобалног спотицања 
 
73. Генијални српски научник Милутин Миланковић, налазећи се на врхунцу 

славе у глобалном свету науке, нашао се истовремено и на почетку великих немира у 
Католичанској Цркви Православној. Он је као делегат државе Југославије и Српске 
Православне Цркве био учесник Првог Свеправославног Конгреса 1923. године у 
Константинопољу. Миланковић је са собом понео Календар (који је претходно 
израдио професор Максим Трипковић) и био приморан да га у Константинопољу  
преиначи.  

Тако је разлика између Јулијанског-реформисаног и Григоријанског 
Календара постала релативно мала, али значајна.  

Наиме, Васкрс би се славио по неизмењеној канонској одредби прве недеље 
након првог пуног месеца иза пролећне равнодневице, с тим што би се час 
равнодневице и час пуног месеца утврђивали астрономски. Православни и 
римокатолички Васкрс не би се увек поклапао; тако, у педесет година после Конгреса 
разлика би се јавила 1924, 1927, 1943, 1952, 1962. и 1967, чиме би била изражена 
релативно мала, али значајна разлика. 

Биле би преступне само несекуларне године чији би број векова подељен са 
9 давао 2 и 6. То би онда биле године 2000, 2400, 2900 и 3300, чиме би се разлика у 
односу на Григоријански календар показала тек 2800. године. 

Календар нису прихватиле све православне Цркве, међу њима ни Српска. До 
данас су то учиниле Цариградска (у Дијаспори), Александријска, Антиохијска, 
Бугарска и Румунска патријаршија, Атинска, Финска и Албанска архиепископија... 

Њихов прелазак на Миланковићев, или цариградски, или реформисани 
новојулијански Календар, никако пак не на Календар Григоријански, одјекнуо је у 
неким домаћим срединама мање-више као атомска бомба, и изазвао големе реакције: 
отпоре и расколе, прво на десетине хиљада отпораша, а затим на десетине хиљада 
старокалендараца – који су временом завршили у расколу! Реакције новокалендара-
ца и државних власти у неким црквеним срединама, рецимо у атинској архиеписко-
пији, такође нису изостале: претње, осуде, прогони, хапшења, тортуре или мучења 
старокалендараца до саме смрти! 

 
Смрт као холокауст 

 
74. Смрт је починитељ тоталнога геноцида и холокауста у људском роду и 

над њим. У Суботу Месопусну, када вршимо помен свима одвека упокојеним 
православним хришћанима, оцима и браћи нашој, ми плачем(о) и ридам(о) кад 
помислим(о) на смрт и (кад) видим(о) у гробовима нашу по образу Божјем саздану 
красоту где лежи безоблична и беславна и (безизображена). О чуда! Каква се то 
тајна догодила са нама? Како се предадосмо трулежи? Како се присајединисмо 
смрти? Ваистину, као што је писано, по заповести Бога (упокојитеља сваког 
престављеног и престављене). 
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Смрт је унаказитељка и свеизелица Адамових потомака бачених у земљу, и 
оних који су претходно са себе збацили сву лепоту, еда би били расточени у гробу 
гнојем и црвима, еда би били земљом покривени и тамом прогутани.  

75. Молећи се Tроjичној Ипостасној Божанској Светлости – Једноме  Богу – 
да просветли нас који Му вером служимо, и да нас избави од вечнога огња 
свеспаљујућега или олокавтоматскога, ми кличемо: Свет јеси беспочетни Оче, свет 
јеси сабеспочетни Сине, свет јеси божанствени Душе!  

76. На непрестани плач и ридање нагони нас помисао на вечни огањ или 
холокауст савести, на крајњу таму и тартар егопатије, и опет на љутог црва 
себеосуђивања и на непрестани шкргут зуба сопствене немоћи да се ствари исправе 
у тек новонасталој вечности по Страшном Суду.  

Дакле, холокауст у вези са Страшним Судом није предмет њега самога – 
Суда – већ предмет нашега избора вечности са Христом и у Христу, или без Њега и 
изван Њега. У орошавајућој благодати, или у олокавтоматскоме огњу. 

77. Пост пријатан, Господу угодан и прави, јесте: одрицање од зала, 
уздржање језика и одустајање од јарости, непријемчивост за похоту и оговарање, 
обустављање лажи и преступа заклетви и завета (в. на Стиховње, Самогласан 
дана, Глас 3, Посни Триод). Оваквим приступом планетарним ресурсима, а пре свега 
људима, моћницима и козмократорима никад не би падала демонска мисао на памет 
да је само насилним и холокаустичним смањењем броја људи на Земљи одржив 
живот и опстанак наше планете Земље. 

78. Есхатолошко блаженство и вечни живот и есхатолошки холокауст и 
вечну муку предодредиће нам наша најмања браћа. Чиме?! Оним што смо им чинили, 
или им нисмо чинили: њих гладне нахранили или не, њих жедне напојили или не, 
њих странце примили или не, њих наге оденули или не, њих болесне посетили и 
утамниченима дошли, или не! (Матеј 25, 31, 46). 
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David Perovic 
 

MEDIOLOGY AND TECHNO-ETHICS, GEO-POLITICAL CONSTRUCTIONS 
AND TECHNOLOGICAL DESIGN 

 
Contemplative chapters on the technics of holocaust of the global village’s global politics 

(Theological essay: the Post3-modern and the holocaust) 
 
Biblical-ecclesiological theme of doing good in right pleasure to Zion and of 

building the walls of Jerusalem (Psalm 51, 18) falls into the category of Lord’s 
condescension; into the category of the love of God the Father and the grace of God the 
Son and the communion of the Holy Spirit. And again, it falls under the category of Church 
building, building material being the living reasoning stones. In this Temple: the Temple of 
the living Body of Christ, the sacrifice of righteousness with burnt offering and whole 
burnt offering (Psalm 51, 19) will be cancelled as being of the Old-Testament, and as 
being of the New-Testament there will be introduced: confession of true faith and life 
according to it, and love, and the bearing of the cross in anticipation of the Last 
Judgment and the general resurrection of all. And there, it is this that now becomes the 
sacrificial-Eucharistic Lord’s condescension of the temple. This, and nothing else! It can in 
no way be the Hitlerian: Mein Kampf; or the Nazi: Holocaust; or the Churchillian: 
Gallipoli; or the futuristic: American dream; or the communist: blood drenched deception 
and hypocrisy. – All this again in no way on the account of the insomnia and the 
nightmares and the torments of hell of the rest of the world: generations of men, women 
and children! Not on the account of bullocks offered upon the altar (Psalm 51, 19), that is 
to say men, women and children who are being led into the gas chambers and the 
crematoria, and who are being experimented on without the use of the anesthetic, without a 
drop of oil and without a whisper of mercy.  
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КУЛТЪТ КЪМ СВ. ИВАН РИЛСКИ В СРЪБСКАТА 
КНИЖНИНА ОТ  ХІІІ–ХV В. 

 
Абстракт: В светлината на новите изследвания за култа към св. Иван 

Рилски са изнесени данни за богослужебните текстове, предназначени за прослава 
на светеца. Представени са агиграфските и химнографските произведения, 
създадени и функционирали в старобългарската книжнина в периода от ХІІІ до ХV 
век. Потърсени са данни за прослава на общобългарския светец в сръбската 
книжнина – упоменаване в месецослови, в псалтири, в Простия и в Стишния пролог. 
Служби за св. Иван Рилски в сръбски преписи преди ХVІ в. досега не са известни. 
Стига се до заключението, че култът към св. Иван Рилски в сръбската книжнина в 
периода от ХІІІ–ХV в. не е така популярен както култът към св. Петка Търновска 
(Параскева Епиватска), въпреки че и двата култа навлизат заедно с целия цикъл от 
текстове за прослава на т.нар. “нови търновски светци”. 

Ключови думи: св. Иван Рилски, култ, проложни жития, служби и канони, 
Георги Скилица, сръбска книжнина. 

 
Култът към най-популярния български светец – преподобния отшелник  

Иван Рилски – е предизвикал богата книжовна продукция. Известни са различни по 
жанр цикли, посветени на паметта му, съставени от агиографски и химнографски 
оригинални и преводни произведения.  

Първоначалните текстове за богослужебна прослава на светеца са написани 
вероятно не по-рано от началото на ХІІ в. – това са ранно, недостигнало до нас 
славянско житие, което е основен източник за пространното житие, запазено в 
преписи от ХV в.1 и гръцко житие от средецкия градоначалник Георги Скилица, 
достигнало до нас в славянски превод също в преписи от ХV в.2 След ХІІ в. е 
създаден и цикълът канони от същия гръцки книжовник, идентифицирани от Ив. 
Добрев3. Със сигурност това са каноните за първи, втори и шести глас. Засега не 
може да се каже със сигурност дали е един авторът на целия цикъл от канони по 
осмогласието, посветени на св. Иван Рилски (в цикъла се включват каноните от 
Скилица)4, но до края на ХV в. този цикъл вече е бил формиран. Каноните не са 

                                                 
1 Вж. най-общо: Иванова 1998, Чешмеджиев 2008 и цитираната там литература. 
2 Вж. Томова 2001 и 2008: 149-151. 
3 Добрев 2002, 2007. 
4 Трябва да се отбележи, че подобен осмогласен цикъл от канони е създал и охридският 
епископ Димитър Хоматиян (1216–1235 г.) за прослава на патрона и основателя на Охридската 
архиепископия – св. Климент Охридски, защото подобна традиция във византийската 
химнография е била установена при прославата на силно откроен местен култ за богослуже-
нието в определен конкретен манастир. В южнославянска среда същата по-тържествена 
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помествани като единна цялост в ръкописите преди ХV в., а се откриват в отделни 
по-ранни преписи на службата. 

Пренасянето на мощите на светеца в престолния град Търново в края на ХІІ 
в. (1195 г.) предизвиква размах на книжовната продукция свързана с култа, поради 
включването на дата за честване в календара и засилването на почитта към светеца.  

През ХІІІ в. култът към св. Иван Рилски е в услуга на популярната тогава 
идея за приемственост между Първата и Втората българска държава. По това време 
са съставени три агиографски текста от жанра на проложните (нестишни, синакса-
рни) жития, съдържащи задължителните през този период сведения (или разказ) за 
пренасянето на мощите му от Средец в Търново. Тези текстове, предхождащи 
Евтимиевото пространно и похвално житие, бихме могли да наречем предевтимиеви 
търновски жития. 

Най-ранното (по хронология и съдържание) проложно житие е поместеното 
в Драгановия миней от ХІІІ в. (след шестата песен на канона за шести глас в 
службата за пренасяне на мощите за 19-ти октомври)5.  

Следващото проложно житие е известно засега в единствен препис от т.нар. 
Норов (нестишен) пролог от ХІІІ в. (текстът му също съдържа данни за пренасянето 
на мощите на светеца в Търново, за 19-ти октомври). Ръкописът по език представя 
западнобългарска редакция със сръбски правописни елементи6.  

Третото (по хронология, но известно според изданието си като Първо7) 
проложно житие е запазено от състава на Стишния пролог (в най-ранен препис от 
втората половина на ХІV в., в Стишен пролог за зимното полугодие – в София, 
Архив на БАН № 73, лл. 86а-88б). То е най-пълно от всички проложни жития за 
светеца – половината от текста му е посветена на пренасяне на мощите в Търново, на 
възхвала за светеца и молитвата за закрила на българския народ и царя. Смята се, че е 
залегнало в основата на Житието за св. Иван Рилски от патриарх Евтимий 
(финалната молитва на светеца е поместена без изменение) и затова се приема, че е 
написано през ХІІІ в., макар да не е запазено в преписи на Простия (нестишен) 
пролог. Този текст е известен и в множество преписи от ХVІ –ХVІІ в. в сборници, 
тематично обединени от култа към св. Иван Рилски. В тях разказът за пренасяне на 
мощите е допълнен с исторически данни за османското нашествие, за разоряването 
на Рилския манастир и за връщането на мощите обратно. Разпространява се в 
български, сръбски, молдовски, влашки и руски преписи8. Издавано е многократно, 
публикувано е и в старопечатното издание на Пролога (Москва, 1642 г.) и в 
знаменитите Макариеви чети-минеи (Санкт Петербург, 1860 г.).  

Известни са и още две стишни проложни жития, писани вероятно в Рилското 
книжовно средище през ХV–ХVІ9 и ХVІІ в.10. Те са съставени за 1-ви юли, датата, 

                                                                                                                            
прослава със седмичен осмогласен цикъл в рамките на един култ е засвидетелствана за 
сръбските първосветци св. Симеон и св. Сава. Цикълът е създаден в началото на ХІV в. от 
талантливия и продуктивен химнограф Теодосий и е функционирал в манастира Хилендар – 
място на интензивен култ към двамата светци-ктитори. Предполага се, че каноните са се пеели 
при богослужението всекидневно на повечерие или по веднъж седмично в неделя  – 
Богданович 1991: 36-37. 
5 Търновско житие, изд. от Й. Иванов (1931: 365). 
6 Житието е изд. от Кл. Иванова (1977: 57-65). 
7 Иванов 1935-1936: 52-57. 
8 Вж. Иванова 1987: 208. 
9 Изд. от Б. Христова (1981). 
10 Изд. от Б. Райков (1970).  
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която се установява след връщането на мощите от Търново в Рилския манастир през 
1469 г.11 

Основната дата за честване на преподобния български светец Иван Рилски е 
19-ти октомври – датата на пренасянето на мощите му от цар Иван Асен І в Търново. 
Алтернативната дата 18-ти август се предполага, че е датата на смъртта му (946 г.), 
когато се чества Успение. Под тази дата е поместена службата за светеца във Втория 
Добриянов миней от ХІІІ в.12. В нея канонът за българския отшелник за втори глас от 
Скилица е комбиниран с този за светците Флор и Лавър, чествани също на 18-ти 
август, като във всяка песен е вмъкнат първи тропар за св. Иван Рилски13. Тази 
служба Стефан Кожухаров нарича “интересна компилация”, а също и “най-ранна 
съкратена редакция”.  

Ранната (вероятно търновска) служба за пренасяне на мощите на св. Иван 
Рилски от Драгановия миней съдържа канона за шести глас от Георги Скилица14, а в 
по-късния препис на служба за 19-ти октомври от Петербургския миней, датиран на 
границата между ХІІІ и ХІV в. (F. п. І. 72, лл. 35а-38б, РНБ), е поместена 
компилативна редакция с канон за осми глас за чудесата на мощите на светеца в 
Острогом, неизвестна до сега в друг препис15. 

Най-популярна е Службата за Успение от Скопския миней от 1451 г. (днес в 
ЦИАИ № 489)16, с канона за първи глас (също от Скилица). От една страна тя вече 
представя новата йерусалимска богослужебна практика, наложила се през ХІV в., но 
пък съдържа и данни за почитането на светеца в Средец и Рила по време на Първото 
българско царство. 

Налага се заключението, че за разглеждания период от ХІІІ до ХV в. 
функционални са основно каноните, написани от Георги Скилица. В най-ранните 
преписи на служби за св. Иван Рилски са поместени преводи на каноните, създадени 
от гръцкия книжовник, с изключение само на Петербургския препис (но напоследък 
се смята, че Скилица е автор и на канона за осми глас17). През ХV в. химнографския 
цикъл за св. Иван Рилски се допълва със службата от Димитър Кантакузин за 1-ви 
юли18.  

Св. Иван Рилски е не само един от най-почитаните български светци, но 
заедно с корпуса от текстове за местните търновски култове придобива популярност 
и в съседна Сърбия. Със сигурност може да се твърди, че през ХIII в. паметта му 
навлиза в църковния календар. Данни за това дават запазените най-ранни упоменава-
ния на светеца за датата 19-ти октомври в месецословите на сръбски библейски 

                                                 
11 По-подробно за агиографските текстове и за култа към св. Иван Рилски в България и в 
Русия вж. Томова 2008 и цитираната там подробна библиография. 
12 Кожухаров 1976 и 1979; 2004: 60–74; Йовчева 2007. 
13 Кожухаров 1979 и 2004: 64, 66–68, 70–74. 
14 Изд. от Й. Иванов (1931: 359–367), вж. още Ангелов 1957: 274–283. 
15 Изд. от Кл. Иванова (1973). 
16 Изд. от Й. Иванов (1931: 345–358). 
17 “Недозасвидетелстван” акростихов канон на Скилица според Добрев 2007: 186. 
18 Службите за св. Иван Рилски са общо три със следните варианти и редакции: Служба за 
Успение (18-ти август) с канони от Георги Скилица за първи глас (йерусалимска по тип) и за 
втори глас (студийска по тип); Служба за пренасяне на мощите (19-ти октомври) с канони от 
Георги Скилица за шести и осми глас (студийски тип), и за първи и четвърти глас (кръстосани 
канони с йерусалимска по тип структура); Служба за връщане на мощите в Рилския манастир 
(1-ви юли) с акростихов канон за осми глас от Димитър Кантакузин (известна в преписи само 
от ХVІІІ–ХІХ в.) – вж. Радославова 2005: 247–248. 
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църковни книги. Това са Дечанското четириевангелие от 1286 г. (Гилф. 32, РНБ)19 и 
Хилендарско четириевангелие с апостол № 52 от края на ХIII в.20. 

Макар общността на култовия ареал на сърби и българи да предполага 
съвместна прослава на местните южнославянски светци21, в сръбските богослужебни 
сборници от ХІІІ в. не са запазени преписи на жития и служби за св. Иван Рилски. 
При работата ми с ръкописите установих, че култът към общобалканската 
преподобна светица Петка Търновска22 е доста по-добре застъпен в сръбската 
книжовна традиция отколкото този към локалния български светец Иван Рилски23. 
Затова изглежда от значение е движението на мощите им.  

Култът към отшелника св. Иван Рилски сравнително трудно се открива в 
богослужебния репертоар на сръбската книжнина през разглеждания период – 
паметта му е отбелязана за 19-ти октомври само с тропар в два сръбски нестишни 
пролога: Румянцевския от края на ХІІІ в. (Рум. муз. № 319, ф. 256, РГБ, Москва) и 
Хлудовия от първата половина на ХІV в. (Хлуд. № 189, ГИМ, Москва)24. С тропар и 
кондак е отбелязана паметта в сръбски псалтир с последования от края на ХV – 
началото на ХVІ в., Дечани №  47 (л. 111б). 

Единствено изключение от тази традиция е проложното житие от Норовия 
пролог от края на ХІІІ – началото на ХІV в. (Увар. № 70, лл. 48-49, ГИМ), където под 
датата 19-ти октомври е отбелязан и западнобългарския анахорет св. Прохор 
Пшински. Този факт дава основание на откривателката на текста Кл. Иванова25 да 
предположи, че ръкописът е бил съставен в самия Пшински манастир, тъй като и по 
правопис и езикови особености насочва към западнобългарските земи, а освен това в 
него е поместена и памет за първия сръбски светец св. Симеон Мироточиви. Този 
ръкопис всъщност дава данни за пътя, по който навлиза култът към св. Иван Рилски в 
сръбската книжовна традиция и това е именно посочената от Д. Богданович26 
“контактна зона” (северно от Скопие), през която се възприема българската кни-
жовна традиция в сръбска среда27. 

Всички останали сръбски преписи на проложни жития за светеца се намират 
в състава на Стишния пролог и възхождат към т.нар. Първо проложно житие. В най-
ранен препис в сръбски Стишен пролог това житие е поместено в ръкопис от 
сбирката на манастира Николяц в Черна гора № 34 (за зимното полугодие, датиран 
1360–1370 г., на лл. 34а–36а), заедно с целия цикъл от търновски проложни жития за 
месец октомври: за св. Петка Търновска, за св. Михаил Войн и Разказа за пренасяне 
мощите на св. Иларион Мъгленски. Житията са преписани на пергамент с рашка 
правописна редакция28. Други сръбски преписи от ХІV в. на същото житие са 
известни в още два сръбски Стишни пролога от Прилеп № 3 (за септември/февруари 
от 1385–1390 г.) и Печ № 56 (за септември/декември от ХІV в.)29. 

                                                 
19 Мошин 1959: 58. 
20 Стефанович 1989: 140, 146–147. 
21 Срв. Станкова 2003. 
22 Вж. Трифонова 2002, Станкова 2006 и 2008. 
23 Само като статистика ще приведа аргумента, че от 25 прегледани от мен южнославянски 
ръкописа (празнични минеи и служебни минеи за октомври) от ХV в., в 17 има служба за св. 
Петка, а служба за Иван Рилски – само в два  ръкописа (един сръбски и един български). 
24 Павлова 2005: 202, Павлова 2008:  90–92. 
25 Иванова 1977: 59. 
26 Богданович 1980: 120–133. 
27 Станкова 2004. 
28 Вж. Петков 2000: 32, 119–121. 
29 Преписите от ХVІ в. на същото житие са: един в Загреб (ХАЗУ ІІІ с 8 от 1570 г.); и два от 
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От ХV в. са известни хилендарски преписи на това житие в три Стишни 
пролога с ресавски правопис – №№ 423, 424 и 427, заедно с житие за св. Петка 
Търновска30. Те се отнасят към една и съща редакция. Към тях се добавя и още един 
новооткрит препис от Брашов, но в него липсва паметта за св. Петка31. 

В най-ранен минеен препис стишното житие е известно също в хилендарски 
ръкопис от миней с пролози за месец октомври – Хил. № 153 от втората четвърт на 
ХV в. В този ръкопис за групата от търновските светци са поместени само 
синаксарни жития (без служби): за св. Петка Търновска (лл. 124–125), за св. Иван 
Рилски (лл. 169–172) и за св. Иларион Мъгленски (л. 187)32.  

В ръкописите след ХV в. нататък най-често се помества Евтимиевото 
пространно житие. Най-ранният сръбски препис на това житие е в сборник със 
смесено съдържание от първата четвърт на ХV в. (Хил. № 461) с безюсов рашки 
правопис, където то е поместено наред със службите за св. Петка Търновска и царица 
Теофана33. И още един хилендарски ръкопис с № 496, датиран от 1430 г. (панегирик с 
празничен календарен състав), е запазил трите жития от Евтимий Търновски за 
търновските светци Петка, Иван Рилски и Иларион Мъгленски34. 

Служби за св. Иван Рилски в сръбски преписи преди ХVІ в. не са известни. 
Най-ранният известен досега препис на служба със житие е запазен в т.нар. Сборник 
на монаха Орест от 1536 г. (Хил. № 482)35. Там е поместена службата за Успение с 
развита йерусалимска по тип структура, с два канона за шести глас (първият от 
Драгановия миней), а житието е Евтимиевото с добавката за пренасяне на мощите в 
Рила от Владислав Граматик. Този ръкопис се свързва с прославата на светеца в 
Рилското средище и с книжовната дейност на Димитър Кантакузин36.  

Затова бих искала тук да съобщя за два незвестни досега преписа на 
компилативен канон за светеца, който всъщност представлява комбиниран канон с 
начало Скилицовия канон за втори глас и с тропари от канона за първи глас. За мен 
беше изненада, след дългогодишно дирене сред южнославянските ръкописни минеи, 
да открия най-ранния засега сръбски препис на Службата за успение св. Иван Рилски 
(за 19-ти октомври с канона за втори глас) в сръбски празничен миней от НБКМ № 
140 (лл. 35–42), датиран на границата на ХV–ХVІ в.37 Канонът за втори глас 
съответства на най-ранния български препис от ХV в. (Рилски І/2638) и на сръбския 

                                                                                                                            
манастира Плевля № 3 (стишен пролог за септември/февруари  от 1545 г.) и Плевля № 4  
(стишен пролог за септември/януари  от 1579 г.) и др. – срв. Петков 2000: 22, 49, 137, 149. 
30 Томова 1984: 35–36.   
31 Вж. Томова 2006.   
32 Томова 1984: 34. 
33 Същият ръкопис съдържа и части от Теодосиевото житие за св. Сава – вж. Томова 1984: 40. 
34 Томова 1984: 41. 
35 Иначе ръкописът Хил. № 482 е с литургично-агиографски състав: има цикъл за архангел 
Михаил, Даниловото житие за кралица Йелена, служба за княз Лазар с проложно житие и 
Слово за св. великомъченикк княз Лазар – вж. Суботин-Голубович 2004: 138. 
36 Томова 1984: 41–42.  
37 Ръкописът от НБКМ № 140 е празничен миней за първото полугодие на църковната година, 
съдържа служби за избрани празници: на л. 24б служба за св. Петка; на л. 35а служба за св. 
Иван Рилски; на л. 190а служба за св. Сава, първи сръбски архиепископ, за 14-ти януари; на л. 
243а служба за св. Кирил Философ, за 14-ти февруари – вж. Цонев 1910: 100. 
38 Изд. от Ст. Кожухаров (2004). 
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препис от 1594 г. (МСПЦ № 3239). Като цяло компилативния канон е твърде сходен с 
неизследвания досега български препис от ХV в. в миней за септември/ноември от 
НБКМ № 116 (където в рамките на службата е поместено т.нар. Първо проложно 
житие). Обект на бъдещо изследване ще бъде съпоставителното издаване на 
текстовете им. 

В заключение от казаното дотук може да се обощи, че култът към св. Иван 
Рилски в сръбската книжнина в периода от ХІІІ–ХV в. не е така популярен както 
култът към св. Петка, въпреки че навлиза заедно с целия цикъл от текстове за 
прослава на т.нар. “нови търновски светци” и това е белег за неговия локален 
характер. През ХІІІ в. паметта му се отбелязва най-често само с тропар, а през ХІV в. 
навлиза с Първото проложно (стишно) житие в рамките на цикъла от търновски 
жития. През ХV в. популярно става Евтимиевото житие за светеца, а химнографските 
текстове за него са запазени в сръбски преписи едва от края на ХV и от ХVІ в. През 
разглеждания период са функционални основно каноните, написани от Георги 
Скилица. 
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Радослава Станкова 
 

КУЛТ СВЕТОГ ЈОВАНА РИЛСКОГ У 
СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ОД 13. ДО  15. ВЕКА 

  
У чланку се разматра питање култа светог Јована Рилског у српској 

књижевности. У светлости нових истраживања, изнети су подаци о богослужбеним 
текстовима за прославу светаца, који су настали и функционисали у бугарској 
књижевности током 13. до 15. века. Остварен је преглед хагиографских и 
химнографских текстова и у српској књижевности истог периода. Долази се до 
закључка да у 13. веку култ бугарског свеца је присутан једино са тропаром у 
месецословима, псалтирима и пролозима. У 14. веку у српској књижевности за 
прославу овог свеца се користи такозвано Прво пролошко житије, које улази у састав 
Стишног пролога заједно са текстовима осталих трновских светаца, а у 15. веку је 
популарно житије, написано патријархом Јевтимијем. Химнографски састави у 
српској књижевности познати су тек од краја 15. и почетка 16. века. 
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АНОНИМНИЯТ КАНОН ЗА АРХАНГЕЛ МИХАИЛ С 
ПРЕДПОЛАГАЕМ НЕПРЕВОДЕН ПРОИЗХОД 

 
Апстракт: В статията се разискват въпросите около атрибуцията на 

анонимния Канон за архангел Михаил за II глас (с начало Ïðîñâýùüè óìû äðåâëå) с 

предполагаем старобългарски произход. Специално внимание се отделя на 
характера и типологията на ръкописните минеи, в които той е регистриран. 
Публикува се един новооткрит препис в сръбски октоих НБКМ 172 от XIV в., в 
който Канонът е с нарушена структура, като тропарите му са разпръснати в 
съответните песни на комбинирани канони за понеделник за VI, VII и VIII глас. 

Ключови думи: старобългарска химнография, канон за архангел Михаил, 
сръбски октоиси. 
 

Проблеми на атрибуцията на Канона за архангел Михаил 
 
Канонът за архангел Михаил за II глас (по-нататък КАМ) с начало Ïðîñâýùüè 

óìû äðåâëå е открит и публикуван от Е. Верещагин, който изказва и предположени-

ето за неговия оригинален (непреводен) произход1. Като привлича данни от различен 
характер, руският учен разисква въпроса за появата на творбата в контекста на 
Кирило-Методиевата епоха и предпазливо отнася нейното авторство към 
творчеството на славянските първоучители. За основни аргументи се посочват: 1) 
предполагаемото кръщелно име Михаил на Методий; 2) общността на КАМ по 
отношение на наситената с ветхозаветни алюзии образност със Службата за 
пренасянето на мощите на Климент папа Римски, чието авторство Е. Верещагин 
безусловно приписва на перото на Константин-Кирил; 3) изграждането на отделни 
тропари върху рефлекси от трактата „За небесната йерархия“ на Дионисий Ареопагит 
– съчинение, за което е известно, че е оказало голямо влияние върху Константино-
вите философски възгледи; 3) отделни лексикални архаизми в текста на КАМ2. 

Без да се пренебрегва изцяло вероятността текстът да възпроизвежда изгубен 
или невъведен засега в науката гръцки канон, а също така и без да се отхвърля 
изградената от Е. Верещагин хипотеза, би следвало да се отбележи, че не е дискути-
рана и друга възможна датировка на КАМ, а именно – към времето на основопо-
лагането в българските средища на корпуса от химнографски книги от Кирило-
Методиевите ученици. Изходна точка по отношение на произхода на творбата са 
житиеписните сведения, че с подкрепата на княз Борис-Михаил св. Наум Охридски е 
издигнал манастир на св. Архангели край Охридското езеро през 905 г., наречен по-

                                                 
1 Верещагин 2000 (препечатана и у Верещагин 2001: 406–418; Верещагин 2006: 593–605). 
2 Верещагин 2000. 
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късно на неговото име3. С оглед на разпространената във византийскатa химнография 
практика, според която произведенията на църковната поезия нерядко се раждат при 
въздигането (обновяването) на храмове, не е безоснователно допускането, че КАМ 
може да е създаден от св. Наум за освещаването на обителта4, посветена на 
първостратига на небесните сили и патрон на българския владетел5. В полза на 
предложената атрибуция говорят и отделни стихове на III тропар, VI песен и III 
тропар, VII песен, където се отправят молби към архангел Михаил за застъпничество 
над людете, стекли се да го славят в неговия храм. В този план могат да се разгледат 
и някои параметри при разработката на култа към архангел Михаил, за които 
свидетелства текстът на разглеждания канон. Откроява се един от традиционните (но 
не винаги отразявани в отделните химнографски творби) компоненти в 
интерпретирането на образа – темата за войнстващата и защитната роля на вожда на 
безплътните сили, страж не само на небесното, но и на земни царства, например: ¬ñòü 
áî ïîáîðüíèêú íàìú äðüæàâüíú êðýïüêú (II тропар, VI песен), ñòà áîð� ñ� ïðîòèâó 
ªçûêó ìèõàèëå âàðâàðüñêó (III тропар на I песен) и др.  

Що се отнася до образността на КАМ, приведените особености от Е. 
Верещагин като аргументи за авторството на Константин-Кирил са мотивирани 
преди всичко от типа на възпяваната святост и следват зададения от византийската 
химнография жанров модел за архангелските празници. Тази зависимост засяга преди 
всичко концентрацията на ветхозаветни образи, по която творбата се сближава с 
Канона за пренасянето на мощите на Климент папа Римски, приписван на 
Константиновото перо. Химнографската разработка на празниците на безплътните 
сили в различна степен винаги е пречупена през новозаветното преосмисляне 
(независимо дали като паралел или антитеза) на библейските сюжети с участието на 
архангели и ангели, които са описани в Книгата на Иисус Навин и в Данииловото, 
Исайевото и Иезекииловото пророчество. Погледнат от такъв ракурс, КАМ не се 
отличава със свои специфични черти, тъй като от старозаветни символи и алегории 
(прообрази) са изтъкани и други архангелски канони, които съдържат немалко 
тропари, въведени с äðåâëå / èíîãäà. Например, върху същите мотиви Йосиф Песно-

писец изгражда своя канон за IV глас (с начало Íà÷�ëüíèêà ò� àíãåëîìú), разпростра-

нен широко както в староизводните и новоизводните славянски служебни минеи, та-
ка и в печатните издания (в службите за Чудото на Михаил в Хона за 6 септември)6. 

В рамките на тази дискусия трябва да се изтъкне, че и рефлексите от 
Дионисиевия трактат са твърде несигурен показател, доколкото те отново се вписват 

                                                 
3 За св. Наум Охридски съществува обширна литература; от последните изследвания, вж. 
Илиевски 2006; Йовчева 2008: 238–239 и цитираната там библиография. 
4 Засега оскъдните данни за този старобългарски книжовник съдържат едно сигурно 
свидетелство за авторство на химнографска творба – Канона за ап. Андрей с фразов и именен 
акростих (Кожухаров 1984), но са изказани също и предположения за създаването на някои от 
анонимните непреводни канони (Добрев 1993; Попов 2005). 
5 За връзката на култа към архангел Михаил с владетелската идеология на новопокръстеното 
Българско царство, вж. Чешмеджиев 1996. 
6 Ягич 1886: 051–055; стандартната версия на гръцкия миней за септември е използвана на 
адрес: http://analogion.net. Същият канон се регистрира и в Драгановия миней (Зограф 54) от 
XIII в. Паралел за използването на същите старозаветни цитати (и особено на мотива от Ис. 6: 
1–6 за Господния престол, заобиколен от серафими) дава и Похвалното слово за архангелите 
Михаил и Гавриил, приписвано на Климент Охридски (вж. Климент Охридски 2008: 255–267, 
където е поместен преводът на Атанасий Бончев с коментари от И. Христова-Шомова). 
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в зададения от византийските модели регистър. Концепцията за ангелите като 
източник на „втората светлина“, противопоставена на „първата“, божествената, е 
прокарана в немалко химнографски текстове за безплътните сили. Така например 
антитезата се появява в III песен на канона на Климент Студит за VIII глас (с начало 
Îyìüíûª áåñïëúòüíûõú ÷èíîâú ëèêû), познат от службите за 8 ноември в 
новоизводните славянски минеи, гръцките и славянските печатни издания. Вероятно 
от подобни византийски образци, а не пряко от съчинението на Дионисий Ареопагит, 
тази фигура навлиза в езика на старобългарската химнография7. Систематизацията на 
небесните чинове, чийто първоизточник също е Дионисиевият трактат, е 
съсредоточена само в два тропара от КАМ (I тропар на IV песен и I тропар на IX 
песен), а основно е възпроизведена в стихирите. Основателно е съмнението, дали 
малките песнопения са органична част от първоначален комплект с канона или имат 
преводен произход и са добавени допълнително при оформянето на архангелската 
служба. Те твърде напомнят октоиховия тип стихири и седални за понеделник 
(предназначени не конкретно за архангел Михаил, а общо за безплътните сили), в 
които компонентите на небесната йерархия често се изброяват в системния им ред, 
срв. например в РV: III стихира за I глас; I стихира за II глас, III стихира за IV глас, III 
стихира за VIII глас (последната е указана с инципит в препратката към Октоиха в 
преписа на архангелската служба в Син. тип. 131 от РГАДА).  
 

Разпространение на Канона за архангел Михаил 
 
Досега са оповестени четири минейни преписа на творбата, от които един 

руски – в Син. тип. 131 от РГАДА (XI–XII в.; по-нататък ИлК)8, два сръбски – в 
Хлуд. 164 от ГИМ (1371–1385 г.)9 и Хлуд. 163 от ГИМ (средата на XIV в.)10, и един 
български – в Скопския миней (НБКМ 522, XIII в.; по-нататък Скоп), където на 8 
ноември КАМ е поместен песен след песен заедно с архангелския Канон на 
Константин Преславски с фразов акростих11. Към известните свидетели трябва да се 
добави и сръбският Братков миней (НБС 647, в частта от XIII в.; по-нататък Брат). В 
този ръкопис КАМ е обособен изцяло самостоятелно, а след него е изписан отделно 
преводният канон на Георги Никомидийски за IV глас с начало Âúñò©ïëü 
(*Âúñòð©áëü?) âüñýìü ñëóøüíî (Óáëðßóáò TîÜêïõóôïí) в прослава общо на арханге-

лите, който се намира в службата за 8 ноември и в руските студийски минеи12. 
Начинът на съвместяване на двата канона в Брат подсказва за използването на два 
протографа от компилатора на службата – един с архаичен характер и един от типа 
на редактираните състави, представен и в руските кодекси от 12-томните комплекти. 

                                                 
7 Като илюстрация тук отново може да се цитира Похвалното слово за Михаил и Гавриил, в 
което също са изброени небесните сили, при това – съобразно жанра, в много по-наративен 
модус (вж. Климент Охридски 2008: 257). 
8 Издания на текста вж. у Верещагин 2000: 16–28 (също и Верещагин 2006: 593–605); Крысько 
2005: 186–201. 
9 Използван за разночетения и коментари към изданието на канона по ИлК (Крысько 2005: 
186–201). 
10 Използван за разночетения и коментари към изданието на канона по ИлК (Крысько 2005: 
186–201). 
11 Първото съобщение за този канон вж. у Ст. Кожухаров (Кожухаров 1983). 
12 Ягич 1886: 324–329; гръцкия текст вж. в AHG 3: 208–219. В някои староизводни 
южнославянски минеи, например Унд. 75 от РГБ (началото на XIV в.) и Хлуд. 163 от ГИМ 
(XIV в.), същият канон се регистрира в архангелската служба за 6 септември. 
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От сравнението между достъпните ми преписи проличава, че най-пълна 
версия на КАМ съхраняват Скоп и донякъде – Брат, където всяка песен се състои от 
три (а IX песен дори от 4) тропара за архангел Михаил, един троичен и един 
богородичен. Руският кодекс ИлК съдържа съкратен вариант, в който са запазени по 
два архангелски тропара и богородичният във всяка песен.  

Според данните от известните дотук източници разпространението на КАМ е 
ограничено в старинната южнославянска минейна традиция или в свързаните с нея 
руски преписи. Той се регистрира в два основни композиционни типа: изцяло 
самостоятелно – в Брат и ИлК (макар и със съкратен състав), или в съчетание песен 
след песен с канона на Константин Преславски (в Скоп). Характерът на източниците 
и предполагаемият оригинален произход на творбата позволяват да се допусне, че тя 
е принадлежала към сравнително най-архичното ядро на службата за 8 ноември в 
старобългарския химнографски корпус, като не е изключено в първоначалната версия 
на архангелското последование да е била съвместена със старобългарския канон с 
фразов акростих. 
 

За един октоихов препис на Канона за архангел Михаил 
 

I. Характеристика на източника 
 
Още един необявен препис на КАМ се открива в сръбския ръкопис № 172 от 

НБКМ (по-нататък НБКМ 172), датиран към XIV в.13 Кодексът представя пълен 
октоих за осемте гласа с литургическа подредба на материала, от който са оцелели 
фрагменти от службата за IV глас и с някои незначителни пропуски – службите за V, 
VI, VII и VIII глас. В строежа на службите той показва следните отличителни 
особености: наличие на агрипния в неделната служба, поместване на кондак в 
делничните канони (след VI песен), посветен на първата тема за деня, и на светилен 
след IX песен, предназначен за първата (за сряда и петък) или втората памет за деня 
(за понеделник, вторник и четвъртък). В състава на НБКМ 172 могат да се изтъкнат 
две важни черти. 1. За делничните дни е включен смесен канон, в който под общ 
ирмос са представени тропари от двата съответни канона, а понякога и от трите, ако 
се отчете съществуването в ръкописната традиция на повече от два цикъла за дадена 
служба (например, в службите за четвъртък). 2. На агрипнията в събота вечер са 
изписани два канона, от които първият е компилиран от троични и покайни тропари, 
а вторият е предназначен за св. Богородица. Като цяло съставът на НБКМ 172 е 
белязан от изключителна нехомогенност, получена при събиране на елементи не 
само от различни октоихови цикли, но и от различни химнографски книги (например, 
някои светилни са заети от минейните служби за съответния светец или памет)14. 
Композиционните особености (най-вече, наличието на агрипния в неделната служба) 
и голямата разнородност говорят за формирането на този октоих под влияние на 
Евергетидския типикон. Така той попада в немалката група сръбски и 
западнобългарски кодекси от XIII–XIV в. (ГИМ, Увар. 521, РНБ, Гилф. 26, ГИМ, 
Хлуд. 135 и Хлуд. 140, НБКМ № 989), чиито структурни белези несъмнено издават 
зависимостта им от гръцки образци, регулирани от този типикон. 

                                                 
13 Цонев 1910: 117. 
14 За конкретния състав на някои отделни служби в този октоих вж. таблиците у Йовчева 2004; 
за компилативния и разнороден характер на славянските химнографски ръкописи, свързани с 
Евергетидския устав, вж. обобщените данни у Йовчева 2002: 64–71.  
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В процеса на компилирането на песнопения от съществуващите различни 
цикли за една и съща литургическа позиция в НБКМ 172 попадат части от 
оригиналните старобългарски осмогласни комплекти, които се съчетават с 
преводните текстове за съответната служба15. Например, каноните на Климент 
Охридски за св. Троица16 са разпръснати на три позиции. Във всяка песен на първия 
канон на агрипнията се вмъкват по два оригинални тропара. Други, или понякога 
същите тропари, са включени във функцията на предпоследен троичен тропар (точно 
пред завършващите богородични) в съответната песен на първия и на втория 
възкресен канон за неделната утрин. Циклите канони и стихири за ап. Петър и Павел 
за четвъртък от Климент Охридски17 пък са съчетани с песнопенията за св. Николай. 
По две стихири за ап. Петър образуват поредица с тези за св. Никола в сряда вечер на 
„Господи, възвах“. В комбинирания канон за утринната в четвъртък всяка песен 
съдържа тропари за апостолите (от цикъла на Йосиф Песнописец, останал извън 
съвременното печатно издание на Октоиха), за ап. Петър (от Климентовия цикъл) и 
за св. Николай (от цикъла на Йосиф Песнописец, поместен в РV). 
 

II. Начин на компилиране на КАМ и неговото обкръжение 
 
В очертания механизъм на съчетаване на елементи от различни канони с 

идентично предназначение се вписва и откритият препис на КАМ, засвидетелстван 
тук в изключително нестандартна компилация. Макар и написан на II глас, в НБКМ 
172 той е разпръснат в службите за понеделник за VI–VIII глас (а вероятно и за V 
глас, но службата не е оцеляла поради загуба на листове). В тяхната основа е 
залегнал комбиниран канон, построен от следващи един общ ирмос тропари (до 7 
броя) от преводните канони за понеделник, към които са добавени и песнопенията от 
старобългарския анонимен архангелски канон. Обичайно смесените канони, в чийто 
състав влизат песнопенията от КАМ, съдържат 2 тропара за безплътните сили от 
каноните за съответния глас, приписвани на Теофан Начертани (вж. РV), два покайни 
тропара и един мъченичен от покайните канони за съответния глас и богородичен. 
Докато покайните тропари и мъченичните за VII и VIII глас са заети от каноните на 
Йосиф Песнописец (намиращи се в печатното издание на Октоиха, вж. РV), за VI глас 
произлизат от неидентифициран засега източник – най-вероятно канон, разпростра-
няван в славянските ръкописи и отпаднал от кодифицираните печатни версии. 
Ирмосите (цитират се в изданието на текста по-долу), под които са подредени 
тропарите, според идентификацията по РV са заети: за VI глас – от покайния канон на 
Йосиф Песнописец (III–IX песен); за VII глас – от канона за безплътните сили, 
приписван на Теофан Начертани (I песен), от покайния канон на Йосиф Песнописец 
(IX песен), а за VI–VIII песен са общи за двата канона за деня; за VIII глас – от 
покайния канон на Йосиф Песнописец (I–VI, VIII–IX песен), който според РV се 
намира във вторник, но в някой от използваните при комбинирането октоиси 
вероятно е бил включен в службата за понеделник. 

Съставителят на НБКМ 172 е приложил следния начин на съчетаване. По 
един тропар от всяка песен нa КАМ се вмества в съответната песен на смесените 

                                                 
15 За изключителното значение на сръбскaта книжнина в съхраняването на оригиналните 
произведения на старобългарска литература вж. Турилов 1999; конкретно за химнографията 
вж. Станкова 2007: 34–41. 
16 Йовчева 1999; Крашенинникова 2006: 231–267. 
17 Йовчева 1999; Крашенинникова 2006: 52–79, 153–198. 
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канони за понеделник за VI–VIII глас. По-долу е представена схемата на комбини-
ране по песни, като се отчита пълният състав на анонимния архангелски канон спо-
ред Скоп и Брат. Използвани са следните съкращения: ККП – комбиниран канон за 
понеделник от НБКМ 172, тр. – тропар, п. – песен, троич. – троичен тропар. 

I песен  
КАМ, II тр. I п.   –>   ККП,  III тр. I п., VI глас 
КАМ, III тр. I п.   –>   ККП, III тр. I п., VII глас 
КАМ, троич. I п. –>   ККП, III тр. I п., VIII глас 
III песен  
КАМ, II тр. III п.   –>   ККП, III тр. III п., VI глас 
КАМ, III тр. III п.  –>   ККП, IV тр. III п., VII глас 
КАМ, троич. III п. –>   ККП, III тр. III п., VIII глас 
IV песен  
КАМ, II тр. IV п.  –>   ККП, III тр. IV п., VI глас 
липсва тропар от КАМ в ККП, IV п., VII глас 
КАМ, троич. IV п. –>  ККП, III тр. IV п., VIII глас 
V песен  
КАМ, II тр. V п.  –>  ККП, III тр. V п., VI глас 
липсва тропар от КАМ в ККП, V п., VII глас 
КАМ, троич. V п. –> ККП, III тр. V п., VIII глас 
VI песен  
КАМ, II тр. VI п.   –>   ККП, III тр. VI п., VI глас 
КАМ, III тр. VI п.  –>   ККП, III тр. VI п., VII глас 
КАМ, троич. VI п. –>   ККП, III тр. VI п., VIII глас 
VII песен  
КАМ, II тр.VII п.   –>   ККП, I тр. VII п., VI глас  
КАМ, III тр. VII п. –>  ККП, III тр. VII п., VII глас  
липсва тропар от КАМ в ККП, VII п., VIII глас  
VIII песен  
КАМ, II тр. VIII п.    –>   ККП, III тр. VIII п., VI глас 
КАМ, III тр. VIII п.   –>   ККП, III тр. VIII п., VII глас 
КАМ, троич. VIII п.  –>   ККП, III тр. VIII п., VIII глас 
IX песен  
КАМ, II тр. IX п.   –>   ККП, II тр. IX п., VI глас 
КАМ, III тр. IX п.  –>   ККП, III тр. IX п., VII глас 
КАМ, троич. IX п.  –>  ККП, III тр. IX п., VIII глас 
Схемата на разпределение сочи, че с малки изключения вторият тропар от 

всяка песен на КАМ се намира в комбинирания канон за VI глас в НБКМ 172, третият – 
в комбинирания канон за VII глас, а чевъртият (троичният) – в комбинирания канон за 
VIII глас. За първия тропар от КАМ може само да се предположи, че е бил вмъкнат в 
песните на комбинирания понеделнишки канон за V глас. Следователно от 
оригиналния състав на старобългарската творба не са използвани богородичните и по 
един архангелски тропар от IV и V песен за VII глас, VII и IX песен за VIII глас. 
Липсващите тропари от КАМ в изброените песни на комбинирания канон са заместени 
с песнопения от преводните канони за безплътните сили за съответния глас. 

Макар и да има своите тематични основания, тъй като според установения 
кръг седмични богослужебни памети понеделник е денят за почитане на безплътните 
сили (и за покаяние), подобна компилация излиза извън рамките на допустимите 
композиционни схеми в химнографската практика. Доколкото структурата на дадена 
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химнографската творба се закрепява и от общия глас и от ирмосите, които пазят 
ритмо-мелодическото единство, конкретният начин на разделяне на тропарите води 
до нарушаване на композицията на КАМ. Промяната в гласа поставя и въпроса за 
музикалното изпълнение на тези песнопения, разпръснати под различни гласове, от 
които нито един не е оригиналният, и поражда съмнение дали тропарите на канона са 
били пети по време на службата или просто са били четени. 
 

III. Публикация на текста на КАМ по преписа в НБКМ 172 
 
Откритият препис на КАМ в октоих НБКМ 172 се публикува, като се 

възпроизвежда разпределението на тропарите по канони и гласове именно в този 
източник, а не в оригиналната им композиция. Изданието би могло да послужи при 
реконструкция на състава на творбата, за бъдещи текстологически изследвания и за 
уточняване на произхода или авторството на този интересен текст. 

â° ïíåD" êàO�" à…ã�ëîìü" è… ïîêàO�" ãëT�" ¤�" (col. 43a31–45c10) 
ïýT�" à�" ¶…ðìîîT�< Ïîè‡ìü ãâ�¥ ñâîáîæDøîìó (липсва в каноните за понеделник и 

вторник в РV) 
Ìë�òâüí¥¬† ìë�á¥ wU àða�àã°ã�ëü["] ïðè¬†ì°ë¬ ïýíè¬ íåìëü÷°íî" 
õâàëåùå¬� òå ïðèìè" è� ìë�üáàìè à„ð°õàã�ëà ìëñðDå"  
äíT�ü ëèêó‡þ�ùå è� ïðàçDíóþùå¬ ïðàçDíñò°âî<  
ïýT�" ã�" ¶…ðìT�< Íà òâðüDýìü êàìåí¥ (покаен канон за понеделник, вж. РV) 

ÊðýïîT� ïðè¬„ìü wU á�à äðüæàâ°íyP�þ‡" âàð¥ íí�ÿ àða�àã�ëå ñëàâ¥ áæ�è¬…"  
ïðîñâýùà¬…ìü ò°ðîè�÷íàìè çàðÿìè" o†çàðè ìë�èòâüíèê¥ ñè"  
ëèêóþ�ùå íåòëýí°í¥ìè âýí°öè< 
ïýT�" ä�" ¶…ðìîT�< Ïîêðûëà ¬T� íá�ñà (покаен канон за понеделник, вж. РV) 

Âüñèÿ� ò¥è� âëDêî ñèÿ…íè¬† â°òîðî¬„"  
ñâýòà íåòëý¬�ìàà‡ãî íàñòàâ°ëÿ¬�ùàãî íè"  
òâî¬…  @�ð°õ¥ñò°ðàò¥C� á�å" íà òâî¬� ïðîïîâýäàíè¬� ùåDðå"  
ÿ†êî äà òýìè òâî¬� çàð¬ ðàæDåæåí°í¥¬„ â í¥a� w�áðåùåìü"  
õâT�ü ñâýU� ïðíT�îñóùèJ� íåçàõîäåùèè†< 
ïýT�" 2�" ¶…ðìîT�< Âüñèÿâü ñâýU� â°ñåìó‡ ìèðó‡ (покаен канон за понеделник, вж. РV) 

ß‡êî ðàçë°ë¥÷í¥è… ç°ðàêü ñïT�å òâîèa� âîè�íüñò°âüü‡"  
íåw‡ñêó‡ä°íàà‡ äýÿ†íèÿ‡ áëDò¥ òâî¬…¬…"  
ÿ�â°ëÿþ�òü è� äàðîâàþ�òü è� è�öýëÿþòü"  
è� ïðîñâýùàþ‡òü áãT�òâî íåêîí°÷à¬„ìî¬„"  
ïðýêðàñíàà… äýÿ‡íèÿ‡"  
ïðýáã�àò° áî ¬…ñè áëDòèþ‡ íåñêó‡ä°íàà‡ äàðîâàíèÿ‡< 
ïýT�" ¤�" ¶…ðìwT�< Êèòîìü ïîæð†üòü (покаен канон за понеделник, вж. РV) 

Ìèõàè�ëà âåëèêàãî âýðí¥è� ñüøüDøå ñå"  
ïðDñòîþ‡ùàà„ãî íåò°ëý¬†ìýè ñëâ�ý áæ�è¬„è†"  
õ°âàM�ìè íåñêâ°ðüí„í¥è†ìè â°ñè ïî÷°òýìü ñâýòëî"  
¬T� áî ïîáîð°í¥êü íàìü äðüæàâüíü ê°ðýïüêü" 
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wU ëþò¥è�õü íàïàñòåè† è‡çüáàâ°ëÿ¬� íàñü< 
ïýT�" ç�" ¶…ðìT�< Ñò¥a� òè w„òðîêüü‡" õâ†àëè (покаен канон за понеделник, вж. РV) 

Ïîþ�òü ÿ…âý êí¥ã¥ ãë�ñ¥ íåïîñðàì°í¥è†"  
òâîþ„ ïîìîùü ì¥è� ìèõàè†ëå (sic) àða�¥ñòðàòèæå"  
ì¥ æå ç°ðåùå ÷þDñü òâîèa�"  
ÿ„êî ïîìàãà¬…øè ïðèáýãàþ†ùèè†ìü âü êðîâü ò°âîè"  
è� âüïèþ‡ùèN� áëT�< 
ïýT�" è�" ¶…ðìT�< Ñò�¥¬ w„òðîöè âü âàâèëîíý (покаен канон за понеделник, вж. РV) 

Íåèç°ðåc�í°í¥è† w�áðàç¥ òâîè†õ° à„ð°õàã�ëü" â¥øå ñï�ñå è�çðåDí¥è„" 
ìíîãîðàç°ëè÷°íîìü ñëóæåíè¬‡ìü" o„áðàç°ì¥ è� øèðîòàìè"  
äýÿ†í¥è† ÿ�âëÿþ�òü" è íåè�çðåc�í°íî ïðîñâýùàþ†òü" 
ðàç°ëè÷°í¥¬ íåñêâðüí°í¥¬� ìèñë¥"  
ñâîáîæDåíè¬� wU ïîõîòåè… á¥âàþùèè�õü< 
ïýT�" »�" ¶…ðìT�< ÐàäîT� àãë�îìü ïðè¬‡ìøèÿ‡ (покаен канон за понеделник, вж. РV) 

Âüçüïèëü¬T� ñïT�å ïððP�÷ñê¥è� ëèêü"  
ðàç°ìýðèâü æå ÷èí¥ áåñìðUíî à�ãã�ëîìü"  
âüñïýâà¬„ ì°íîæüòT�âî áë�æåíå"  
íåè�çðåc�í°í¥‡¬„ ìó‡ä°ðîñò¥ o„á°ðàçîìü"  
è„ ðàç°ëè÷üñò°âîìü ÿ„âý"  
âýð°íî w„ òåáý ÿ„êî äðü‡æàâ°íà ÿ„â°ëÿ¬�òü íåèç°ãë�àí°íàà‡< 
â ïíåD" êàO�" àã�ëî"N� è� ïîêàíO�ü" ãëT�" ç�" (col. 78b20–80d15)  

ïýT�" à�" ¶ðìîîT�"{ È‡ñòðåñ°øîìó‡ á�ó‡ (канон за безплътните сили за понеделник, вж. 

РV)  

ß‡êîæå äðåâëå ïððP�êü ïðîðåc�" ñòà áîðå ñå ïðîòèâó‡ ¬†ç¥êó‡"  
ìJ�õàè†ëå âàð°âàð°ñêó‡" ãð¥Dí†þ è† ñòðT�òíó‡þ„ ìüãëó‡"  
ó‡ê°ðîòèâü ñëàâîþ„ ñâî¬„þ‡< 
ïýT�" ã�" ¶ðìîîT�< Îyòâð¥D ñå ñðöDå ìî¬‡ (липсва в каноните за понеделник и вторник в 

РV) 

ß‡êî íàñëàæDà¬‡ ñå íåïðèñòóï°í¥¬† ñëàâ¥ áæT�âà íà÷åëüíè÷å"  
o„ õâàëåùèõ° òå íí�ÿ âýð°íî"  
è� òâî¬ ñâýòëî¬… òðüæT�òâî íå ïðýñòàè� õT�ó ìë�å ñå" 
èç°áàâèU ñå íàìü íàïàñòåè… äø�å è„ òýëåñü" ãðýõîâü è ïå÷àëm�è< 
IV песен – липсва тропар от КАМ 
V песен – липсва тропар от КАМ 

ïýT�" ¤�" ¶ðìT�< È†wíà èñ° ÷ðýâà (покаен канон и канон за безплътните сили за поне-

делник, вж. РV) 
Âýðí¥¬‡ âñå òâîÿ‘ ïàìåU� ñò�å ïðîñâýùà¬„òü"  
ëèêüñòâó‡þ†ùå äíT�ü" âü ñò�ýìü äîìó‡ òâî¬…ìü à�ð°õàã�ëå"  
ïîþ‡ùè ñâýòëî" êàêî ó‡êðàñè ñå ñëàB� òè"  
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ïðüâ¥ àð°õàã�ëå áæ�èè" è…öýëåíè¬… â°ñýìü ïîäà¬øè< 
ïýT�" ç�" ¶ðìT�< Ïåùü ãîðåùóþ‡ (покаен канон и канон за безплътните сили за 

понеделник, вж. РV) 
Âàðè íí�ÿ ìëò�âàìè òâîèìè àð°õ¥ñò°ðàòèæå"  
w�Uãîíå â°ñàêó ìüãëó‡ wU äø�ü íø�èõü"  
è† ñâýòà íàñèùà¬†  íåñêóäíî" 
äà äø�åþ† ïðîñâýùà¬†ìè âýð°íî âüïè¬†ìü òâî¬†ìó‡ âëDöý"  
ïðýQ�òè áëâT�íü á�ü w„< 
ïýT�" è�" ¶ðìT�< Ïåùíèìü wUðîêîìü (покаен канон и канон за безплътните сили за 

понеделник, вж. РV)  
Íàñòà ïðàç°íîëþáöè à„ð°õàã�ãëîâà äíT�ü ïàìåU�"  
òýìüæå âüñïðåíýìü â°ñè" òîìP�y âüçó‡ïèþ†ùå"  
wU ïîì¥øëåíåè‡ íå÷òT�¥õü è„ç°áàâè õåT�" è„ wU ëþò¥èa� ãðýõü"  
ìM�òâ@�ìè ¬†ãî äà âüç°âåT�ëèì° ñå â âê�¥ âñå< 
ïýT�" »�" ¶ðìT�< Â¥øå w‡á¥÷àÿ‡ ìò�åðíÿ (покаен канон за понеделник, вж. РV) 

ÐàyD¬†ì° ñå âñè" è„ âüïè¬�ìü âü ïàìåU� òâîþ�"  
òðüñâýòë¥è ìèõàèëå âüïè¬�ìü âüñïýâàþùå"  
òâîþ„ ìëT�òü ïðîñåùå ¬�þ�æå äàæDü"  
ÿ„êî ïîìP�ùíèê° ñ¥ òåï°ë¥è„" è„ êðýïüêü" ïðüâ¥è êíåæå"  
âýðíî íí�ÿ õâàëåùèèìü òå" ïîìàC�è� è� çàyT�ïàè< 
â ïíåD" êàO�" àã�ëî"N� è� ïîêàíO�ü" ãëT�" è�" (col. 112с7-115b23) 
ïýT�" à�" ¶ðìîîT�"{ Ñüêðóø°øàãî áðàíè ì¥ø°öåþ (покаен канон за вторник, вж. РV) 
ÁæT�âó‡ ¬‡äèíîìó" ïà÷å ñëîâåñè âü òðè ëèöà ïîê°ëîíèì° ñå"  
íåðàç°ìýñíî ñü à„ãã�ë¥ õâàëåùå"  
ÿ†êîæå è„ñàèÿ‡ ïî¬†òü" âüïè¬� ñëàB� òâî¬J� ñ¶M�< 
ïýT�" ã�" ¶ðìT�"{ Îyòâð¥D ñå ñðöDå ìî¬‡ (покаен канон за вторник, вж. РV) 
Ïðîâèäýâ°øå äðåâ°ëå âåëèêJ� è†ñàèÿ† âüïè¬ âëDêî"  
òðöP�è ïðýñâýòëýè� ïà÷å ó�ìà"  
íåè…ç°ðåc�í°í¥¬� òàè�í¥ ó‡æàñå ñå"  
òýì°æå äíT�ü âýðí¥¬ ñüá°ðà" âüïèòè ïýT� òðüñò�óþ‡< 
ïýT�" ä�" ¶ðìT�"{ Îyñë¥øàa� ã�è ñëó‡õü (покаен канон за вторник, вж. РV) 
ÒðöP�å ïðýñó‡ù°íàÿ†" ¬�äèíà ò°ðüy�ïîñòàñ°íàÿ‡ çàðåþ‡"  
¬†äèíà ïðîñèÿ‡â°øè["] w…çàðè âýð°í¥¬†"  
÷òT�íî òâîðåùå íí�ÿ ò°âîè�ìü à„ð„õ…àãã�ëîìü ñâýòëî ò°ðüæüñò°âî"  
è� âüïèþ�ùèèìü ñï�ñè í¥ wU ìüã°ë¥ ëþò¥¬� íåâèDìààãî âðàC�":~ 
ïýT�" 2�" ¶ð�ìT�< Ìðàêü ä�øè ìî¬†è� (покаен канон за вторник, вж. РV) 
Òðüñâýò°ëàãî áæT�òâà çàðåþ‡" wU íåò°ëý¬†ìà ñó‡ùüñòâà"  
íåðàç°ìýñíà òâîðåùå" äà ïîõ°âàëèìü âýð°í¥è�"  
ñü ñòðàõîìü ñëàâåùå è� âüïèþ†ùå" òðüñò�óþ‡ ïýT�"  
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íåðàç°ëó÷àþ�ùå ¬T�ñòâà" ïðýâüçèìà¬‡ìàà… â°ñàêà ó‡ìà" ñò�àà� è„ òàè�íàÿ…< 

ïýT�" ¤�" ¶…ðìîîT�< ß‡êîæå ïððP�êà ñïT�å (покаен канон за вторник, вж. РV) 
ÒðöP�å ïðýñò�àÿ‡ ïîìîù°íèöå âñýìü" ¬T�ñò°âîìü ¬�äèíà âýðàíí�ÿ"  
ìëò�âàìè àð°õàãã�ëüü† òè" wUäàíè¬� ãðýõîâüü† â°ñýìü ïîäàæDü"  
ëèêüñò°âó‡þ…ùèè�ìü ñâýòëî òðüæüT�òâî"  
ìèa�àè�ëà ñëó‡ã¥ òâî¬�ãî áæT�òâà< 
VII песен – липсва тропар от КАМ 
ïýT�" è�" ¶ðìT�< Ïîêð¥âà¬ âîDàìè ïðýâèø°íÿÿ (покаен канон за вторник, вж. РV) 
ÒðöP�å íåðàç°ëó‡÷íàÿ…" ïîê°ëàíÿ¬…ìàÿ‡ íåñìýñíî"  
âàðè æå è� ñï�ñè â°ñó‡ ò°âàðü" wU ëþò¥a� íåäó‡ãü è� íàïàñòåè‡"  
è… wU áýäü æå è‡ ñê°ðüáåè‡ â°ñýõü"  
è ìíîãîw�ç°ëîáåí°í¥¬† ëþòèìè ã°ðýõ¥"  
äà âýð°íî ÷°òåì° òå" ÿ‡êî ïðàâ¥¬‡ â°ñýõü è‡ ëó‡÷üøèè�õü< 
ïýT�" »�" ¶ðìT�< ÁëâT�íü ã�ü á�ü ¶ñðë�¬âü (покаен канон за вторник, вж. РV) 
Êàêî ó‡äîáëÿ¬„òü òè ó‡ìü ÷ëâ�÷ü ïîõâàëèòè òå"  

òâî¬‡ íåèç°ðåc�í°íî¬� ¬T�ñòâî" ow òðP�è�öå ïðñò�àÿ‡ íåè�ç°ðåc�ííàÿ‡" 
ÿ…êî ðàçDýëÿ¬…ìà íåñ°ìýñ°íî" íü ïðèìè è� ïîìë�óè� â°ñýa�"  
õâàM� òðüìè ñâîè…ñòâ¥†" à„ âü ¬äèíîìü áæT�òâý"  
ïîê°ðèâàè� ðàáü ñâîèa� âåëè÷àþù¶a� òå< 
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Maria Jovceva 
 
THE ANONYMOUS CANON TO ARCHANGEL MICHAEL OF PRESUMED NON-

TRANSLATIONAL ORIGIN 
 
The article is dedicated to the Canon to Archangel Michael in 2nd Tone 

(discovered in the Service for November 8, in the Menaion Synod. Typ. 131, RGADA, 11th 
c.), which is presumed to be of original (non-translational) Old Bulgarian origin. Based on 
historical and general philological data, as well as on certain specificities in the text itself, 
the issues, regarding the attribution of this work are discussed and the presumption that its 
author is St. Naum of Ochrid is substantiated. Special attention is paid to the distribution of 
the Canon to Archangel Michael in the Slavonic manuscript tradition. The discovered 
copies show that it was limited solely to the archaic cores of the Southern-Slavonic Menaia 
or Russian manuscripts, related thereto. The article includes a review of a non-standard 
copy of the work in the Oktoechos NBKM No. 172 (14th c.) of Serbian origin, where the 
composition of the Canon to Archangel Michael is with broken structure. Its troparia are 
scattered in three combined canons in the Offices for Monday in 2nd Plagial, Grave and 4th 
Plagial Tones. The published text of the Canon is that of NBKM 172. 



 215 

Crkvene studije, Ni{ / Church Studies, Nis                                           6-2009, 215-233 

              UDK 272.2-29 
  272.2=163.2–528 

         272.2=163.41–528 
 
 
 

Лора Тасева 
Институт по балканистика, София – България 

 
ГРЕШКИ И НЕСИНОНИМНИ РАЗНОЧЕТЕНИЯ  В 

БЪЛГАРСКИЯ И СРЪБСКИЯ ПРЕВОД НА ПРОЛОЖНИТЕ 
СТИХОВЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ∗ 

 
Абстракт: В статията се проучват съпоставително грешките и несинони-

мните разночетения в проложните двустишия за месец март по двете южносла-
вянски версии (преводи) на Стишния пролог – българска и сръбска. Установява се 
липса на общи за двете версии грешки и неточности, а също и наличие на редица 
несинонимни варианти, основани на многозначността на съответните гръцки думи. 
Изнесените факти потвърждават тезата, че налице са два отделни превода на 
проложните двустишия, възникнали в резултат от две независимо протекли 
книжовни инициативи в български и сръбски преводачески центрове през XIV в. 

Ключови думи: Стишен пролог, църковна поезия, средновековни български и 
сръбски преводи от гръцки, преводачески грешки. 

 
Появата на Стишния синаксар във византийската книжнина около втората 

половина на XII в. се свързва с името на дякона на Великата константинополска 
църква Маврикий. За основа са послужили четивата на т.нар. Петров синаксар от 
втората четвърт на XI в., а добавените към тях двустишия в голямата си част 
принадлежат на съставения от Христофор Митиленски ямбически календар за цялата 
църковна година1. Сред балканските славяни тази византийска книга прониква през 
XIV в.2 Предположението на Яцимирский3, че тя се разпространява в две текстови 
разновидности, се доказва от извороведското изследване на Д. Богданович, който ги 
назовава според преписвачите на използваните от него основни кодекси – Лукиева и 
Варлаамова версия4. През последното десетилетие погледът на палеославистите 
неколкократно се фокусира върху Стишния пролог и особено върху неговите 

                                                 
∗ Статията е резултат от проект VO 884/ 1-3, финансиран от DFG за периода октомври 2007– 
септември 2010 г. по предложение на проф. д-р Кристиан Фос от Хумболтовия университет в 
Берлин. 
1 Darrouzes 1958: 62–63; Follieri 1959; Beck 1959: 607. 
2 архим. Сергий. 1901, 334–336; Д. Богдановић отнася появата на Стишния пролог към 
началото на XIV в., ако не и по-рано (Богдановић 1975: 63). 
3 Яцимирский 1916: 36. 
4 Богдановић 1975. Определянето и на двете разновидности като сръбски по произход остава 
необосновано. Всъщност част от текстовете от Стишния пролог имат и трети превод в рамките 
на служебни минейни сборници, в които се поместват и проложни четива, срв. Симић 1974: 74; 
Стойкова 2001: 157–158.  
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стихове.5 Тези от българския превод бяха не само издадени в пълен обем по най-
старите български преписи в Зограф 80 и БАН 736 и по руските във Великите чети-
минеи на митрополит Макарий заедно с гръцки паралели7, но и изследвани с оглед на 
преводаческото майсторство и техника8. На този фон все още непроучена остава 
другата южнославянска версия на Стишния пролог, която по всяка вероятност има 
сръбски произход9. Нейното разпространение е много по-ограничено от това на 
българския превод. Изнесените от Г. Петков археографски данни показват доминира-
не сред балканските преписи на тези, които представят българския превод (Търно-
вски по приетата от автора атрибуция) в неговата Търновска и Лукиева (сръбска – 
бел. моя) редакция, а също безизключителното му присъствие в източнославянската 
традиция под формата на Московската и Новгородската редакция10. Досега 
изследователите са посочили единични представители на сръбския превод 
(Варлаамова версия по въведената от Богданович терминология) – Рс. 16 (Ћор. 13) и 
Рс. 17 (Ћор. 12) от Университетската библиотека в Белград, ръкопис № 54 от 
манастира Високи Дечани и Wuk 29 от Държавната библиотека в Берлин11. Работата 
ми с двадесетина сръбски преписа на Стишния пролог в белградските библиотеки 
можа да добави само още мартенската и априлската част на ръкопис № 149 от Музея 
на Сръбската Православна църква.  

Независимо от слабата популярност на този паралелен южнославянски пре-
вод самото му съществуване е важен факт от рецепционната история на византийски-
те църковни текстове на Балканите през Късното Средновековие. Съпоставителното 
проучване на двете версии би могло да хвърли повече светлина върху изучаването на 
преводаческите школи през XIV в. на Балканите, а настоящата статия представлява 
само начална крачка в тази посока. Нейният обект е сравнително ограничен – 
стиховете за месец март. Като се използват досегашните наблюдения на учените12 по 
отношение на двустишията според Търновската и Московската редакция на 
българския превод, ще се направи съпоставка между двата превода. Акцентът се 
поставя върху несинонимните разночетения и преводаческите грешки, разбирани в 
широк смисъл като семантични несъответствия между оригинала и превода. Изборът 
на тези две категории варианти бе мотивиран от същественото значение, което играят 
те при определянето на разликата между превод и редакция13. Встрани от 
вниманието в статията остават многобройните случаи на свободно предаване на 
византийските стихове, а също и явните преписвачески грешки. Целта е да се 

                                                 
5 Cresci, Skomorochova Venturini 1999; Петков 2000; Стойкова 2001; Cresci, Delponte, 
Skomorochova Venturini 2002; Скоморохова-Вентурини 2003; Стойкова 2006; Тасева 2006a; 
Томова 2006; Петков, Спасова 2008; Taseva 2009. 
6 Петков 2000. 
7 Cresci, Skomorochova Venturini 1999; Cresci, Delponte, Skomorochova Venturini 2002. 
8 Петков 2000: 69–87; Скоморохова-Вентурини 2003. 
9 Тази атрибуция все още не е окончателно доказана. Основава се на факта, че всички засега 
известни преписи са сръбски, при това без данни за връзка с Атон. Яцимирски говори за 
български предшественик на един от свидетелите – Wuk 29, но аргументацията му е недо-
статъчна, защото се свежда до употребата на ³ и неправилната падежна форма в израза ä·àâî 
æå òðüïý çðýòè (Яцимирский 1921: 397). 

10 Петков 2000: 46–47. 
11 Богдановић 1975: 48, 61–63; Петков 2000: 47. 
12 Cresci, Skomorochova Venturini 1999; Петков 2000; Cresci, Delponte, Skomorochova Venturini 
2002; Скоморохова-Вентурини 2003. 
13 Тасева 2006b. 
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установи дали двамата славянски книжовници са работили независимо с гръцките 
образци и дали единият от тях не е използвал вече съществуващия друг превод. 

Наблюденията се основават на следните извори: 
а) за българския превод – основен източник е българският препис Зограф 80 

от 1345-1360 г. (използва се по изданието на Г. Петков14), а разночетенията в 
правоъгълни скоби са по Успенския препис на Великите чети-минеи от 40-те години 
на XVI в. (по фрайбургското му издание15); 

б) за сръбския превод – основен източник е сръбският препис Wuk 29 от 
Държавната библиотека в Берлин, датиран според водните знаци към края на XIV – 
началото на XV в. и края на XV в.16; разночетенията са по Рс. 17 (Ђор. 12) от 
Университетската библиотека в Белград, датиран към 1360–1370 г.17 и по ръкопис № 149 
от Музея на Сръбската Православна църква в Белград (Крушедол Ђ. V 15) от XVI в.18; 

в) за гръцкия текст – основен източник е изданието на Cresci, Delponte, 
Skomorochova Venturini 2002, което възпроизвежда стиховете от изданието на 
ÅõóôñáôéÜäçò, Ó. >Áãéïëüãéïí ô\ò ¼ñèïäüîïõ ¸êêëçóßáò. ¢è\íáé, 1960, а 
разночетенията са по ръкопис Coislin. 223 от Националната библиотека в Париж, 
датиран към 1301 г.19 (по копия). 

Преди да пристъпя към излагане на наблюденията си, е необходимо да бъдат 
пояснени две особености, засягащи поставената задача. Първата се отнася до обекта 
на изследване. Поради същността си на изосилабична мерена реч разглежданите 
календарни двустишия в ямб се отличават съществено от текстовете, с които 
обичайно са се сблъсквали средновековните преводачи – не само от наративните или 
екзегетическите съчинения, но и от типичната за Средновековието култова поезия, 
изградена върху музикално-речеви ритъм. Обилието на стилистични фигури и 
асоциации, съчетани със свободен словоред и елипси, са поставили пред сериозно 
изпитание езиковите познания и преводаческите умения на южнославянските 
книжовници и съответно са създали предпоставки за повече неточности20. Втората 
особеност в изследването на проложните двустишия засяга степента на проученост 
на византийската традиция. Липсата на критическо издание на гръцките двустишия 
от Стишния синаксар затруднява съпоставката между оригинал и превод и в известна 
степен релативира изведените несъответствия или предполагаемите причини за тях. 

                                                 
14 Петков 2000: 357–373. 
15 Die Großen Lesemenäen... Стиховете от ВМЧ са цитирани и в изданието на италианския 
колектив, където обаче не става ясно кой от комплектите е използван. Доколкото първите два 
мартенски тома от Фрайбургската поредица са споменати като допълнение към 
библиографията от Cresci, Delponte, Skomorochova Venturini 2002 и понеже авторките не 
споменават да са работили с ръкописни източници, може да се предположи, че за дните от 1 до 
25 март те възпроизвеждат фрайбургското издание, представящо Успенския препис, в който 
сигнатурата на тома за март е ГИМ Син 992 (П-789). Остава неясно откъде  произхождат 
стиховете за паметите от 26 до 31 март в италианската книга, защото освен в Успенския 
препис томът за месец март е запазен и в Софийския (ГИМ Уваров 201), срв. Серебрякова 
1998, 2006. 
16 Matthes 1990: 36–37. По-подробно описание на ръкописа виж у Яцимирский 1921: 396–401. 
17 Богдановић 1975: 64. 
18 Петковић 1914: 78. Изказвам сърдечна благодарност на колегите от трите споменати 
книгохранилища за възможността да работя с техните ръкописи. 
19 Delehaye 1902: XLI. 
20 Добър поглед върху трудностите, с които са се сблъсквали славянските преводачи, предлага 
статията на Скоморохова-Вентурини 2003. 
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Затова обясненията на грешките, които ще бъдат дадени по-долу, трябва да се 
приемат само като възможни, но не и безуаловни причини за появата на неточността. 
Предлаганите тълкувания по правило се отнасят до обърквания при възприемането 
на гръцкия текст, каквото е възможно не само при акта на превеждане, но и 
тиражирането му в гръцка среда. 

 
А. Грешки, които обединяват двата превода 

  
Прави впечатление, че в българския и сръбския превод почти отсъстват 

общи или сходни грешки. Доколкото изобщо бяха забелязани такива, те водят към 
еднотипно неправилно разчитане или разбиране на гръцкия текст. Ето преглед на 
забелязаните общи неточности. За удобство сгрешената дума или израз са 
подчертани. Ако в същите стихове има и други несъответствия, те не се коментират: 
 

6.03. Намиране на гвоздеите  
 ÖáíÝíôåò eëïé Âáóéëåq, ôï‡ ìSí êñÜôïõò, 
 #Áãáëìá êåqíôáé, ôï‡ ÷áëéíï‡ äS êñÜôïò. 
 Откритите гвоздеи за управлението на Царя  
 са украшение, а за юздите – управление21. 
 Ср22 ÿ£âJëüøåT� ãâîç¥D¬„ ö�ðåâý ¹áî äðüæàâý, 
  âåñåëî‘ñòü ñîyòü, îyçJäý æå âüçäðü‘æàí¶å.“ 
 Б Ïîëîæèøà ãâîçäè2 ö�ðà äðúæàâíàãî• 
  Ðàäîñòíý ëåæàòú íà îyçäý äðúæàâíîìîy. 

Грешката във ВМЧ е забелязана от италианските изследователки и правилно 
обяснена чрез близостта с Bãáëëßáóéò23 ‘восторг, ликование’24. Дали и двамата преводачи 
са направили независимо асоциация със етимологически сродната дума или пък са 
разполагали с вече изменен в тази посока гръцки източник, не може да се прецени. 
 

19.03. Хрисант и Дария  
 ÊFí TêðíÝùóé, æ™íôåò åróäýíôåò âüèñ¥. 
 Æ™óé ×ñýóáíèïò êáp Äáñåßá Tí ðüë¥ [Tí ðüë¥ êáp Äáñåßá] 
 ×™óáí óõæõãßçí äåêÜôf TíÜôf }ìüëåêôñïí.  
 Ако и да издъхват, живи заровени в ямата, 
 живеят Хрисант и Дария на небето. 
 На деветнадесети заровиха съпрузите, съложници. 
 Ср  à¨ùå è áèþùå“ æèâü· âüëàC�þU� âü ðîâü• 
  æ·èâîyòü õð·ñàíüòü íà í�áñè è… äàð·à• 
  æè‘âî ñüïðåæåí·¬, âü äåñ[åòúè]æå è… äåâåò·è âü ðî‘âü çàòâîðèøå. 
 Б Ïîíý àùå è ä¥ø©ùå. æèâè âú ðwâú [tr. â•ð•ä•æ•] âúøåDøå.  
  Æèâ©òú íà í�áñè [-ýõú] Õð·ñàí»ú ñú Äàð·2©•  
  Æèâà ñúïð©ãà âú ðîâú âúâðúãîø© âú »�·•ò¥è [»�·]• 

                                                 
21 Новобългарският превод на стиховете е направен по гръцкия текст от д-р Татяна Илиева, за 
което й изказвам сърдечна благодарност.  
22 Двустишието за тази памет липсва в МСПЦ 149. 
23 Cresci, Delponte, Skomorochova Venturini 2002: 136. 
24 Тук и нататък значенията на гръцките думи се цитират по Дворецкий 1958. 
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Тук причината за грешката в началото на третия стих е вероятно зрителна – 
близостта в начертанието на гр. ÷ и ζ, поради което става объркване на глаголната форма 
÷™óáí от ÷þííõìé ‘3. погребать, хоронить’ с прилагателното æ¥üò (эп. æþò) ‘живой, 
живущий’. Отсъствието на дословно съответствие между превода във ВМЧ и познатия 
гръцки оригинал в края на същия стих е вече отбелязано25, но в случая по-интересно е, че 
и сръбският текст показва сходно отклонение: вместо }ìüëåêôñïò ‘разделяющий ложе’ и 
в него стои синонимен израз за заравянето в гроб на двамата съпрузи. Не е изключено 
този свободен завършек на третия стих да е пренесен от първия стих поради 
недоглеждане на византийския преписвач или на славянските преводачи.   
 
29.03. Йона, Варахисий и тези с тях  
 #Å÷åéò ºùíAí êáp óý, ã\, ðÜíôùò ìÝãáí,  
 Êáô' ï�äSí TíäÝïíôá ôï‡ èáëáôôßïõ. 

 И ти, земьо, имаш действително великия Йона, 
 комуто нищо и от морето не липсва. 
 Ср  èKìàøè è‘w…íîy à‘ùå è ìJëü÷·èòü âýäå’ âåëèêà, 
  àùå è„ ïî å�äèíîìîy õîòåùà�à‘ è ïî ì0ðJñê0‘ì¹, 
 Б Èìàøè Iwí© è ìëú÷àëíèêà âåëèêà• 
  ßêî íè âú ÷òîæå òðýá¹©ùà 0 ñ�ìðòè• 

Очевидно с омофония на гръцка почва трябва да се обясни появата на 
производни от корена за мълчание както в българския26, така и в сръбския превод. 
Вследствие от сходния гласеж и неправилния словораздел е настъпило объркване със 
óéãÞ ‘молчание, безмолвие’ или негови производни. 
 
20.03. Родиан  
 >Ï >Ñïäéáíüò, ›ò Tñõèñ{í óïé …üäïí, 
 ×ñéóôS ðñïóÞ÷èç, ô{ ó™ìá [ô[í ôïì[í] âåâáììÝíïò.  

 Родиан като червена роза Ти  
 бе принесен, Христе, с окървавено тяло. 
 Ср  ðîä¥̈àíü òåáý ÿêî ÷Jðüâë¬íJíî à£áëüêî, 
  õT�å ïðèíåT� ñå òâî¬ìîy ïðýñòwëîy [êðT�òëþ 149] ÷òT�íý•  
 Б Ãîðäüÿíú ÿêî è ø·ïîêü òåáý áàãðü•  
  Õ�å ïðèíåñå ñåáå, òâî2ìîy wëòàðþ ÷òT�íý• 

Неточността в края на двустишието от ВМЧ спрямо гръцкия оригинал е 
отбелязана в италианското издание27. Разночетенето ô[í ôïì[í по Coislin. 223 не 
обяснява разминаването. Различаващият се само по един контекстуален синоним 
израз в сръбския превод насочва или към връзка между двете славянски версии, за 
каквато няма други доказателства, или към сходни гръцки източници. По нататък 
може да се предполага, че ó™ìá е объркано с â\ìá ‘4. судейское кресло’, а 
причастието âåâáììÝíïò със óåâáóÜìåíïò – аористно причастие от óåâÜæïìáé ‘2. 
чтить, поклоняться’, т.е. че промяната е предизвикана от премятане на началните 
букви в съседните думи още във византийската традиция. 

                                                 
25 Cresci, Delponte, Skomorochova Venturini 2002: 155. 
26 Cresci, Delponte, Skomorochova Venturini 2002: 169. 
27 Cresci, Delponte, Skomorochova Venturini 2002: 158. 
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Б. Самостоятелни грешки 
 

В стиховете за месец март бяха установени приблизително равен брой – случаи 
– по около петдесетина, когато единият от двата превода се отклонява съществено от 
смисъла на гръцкия оригинал. Ограниченото място не позволява да бъдат представени и 
анализирани всички, затова ще се спра по-подробно само на някои от тях. 
 

1. В българския превод 
 

Много добър преглед на грешките и неточностите в българския превод може  
да се види в подробните коментари на италианските издателки към стиховете от 
Великите чети-минеи. В голямата си част те не само са посочени, но и са 
разтълкувани с оглед на причината за появата им. По-надолу ще бъдат разгледани 
отделни примери, за които досега не са предложени обяснения. 
 
2.03. Апостол Пармена  

 #Å÷åé óå ôýìâïò Bëë@ ìÝ÷ñé óáñêßïõ.  
 Øõ÷[ ã@ñ ^ óÞ, ÐáñìåíA, ìåô< BããÝëùí. 
 Държи те гробът, но (само) до28 тялото, 
 защото твоята душа, Пармене, е заедно с ангелите. 
 Ср  è¡ìýå [-åò 149] òå ãðîáü è‘ 2¡ùå âü ïëü‘òè ñîy‘ùà• 
  ä�øà áî’ òâîà’ ïàðìåíà ñü à¡ã�ãë¥ ëèê¹åòü• 
 Б ÈìàU� òåáå ãðîáú òàêw è ñú29 òýëåñýìú• 
  Ä�øà áî òâîÿ Ïàðìåíà ñú àã�ãë¥• 

Най-вероятно предлогът ìÝ÷ñé ‘(вплоть) до’ е прочетен като ìåôÜ и предаден 
в българския превод с обичайния социативен предлог, отговарящ на употребата на  
ìåôÜ с генитив. Корелатът âú в сръбската версия също не е буквално съответствие, а 

по-скоро свободна перифраза.   
 
6.03. Аморейските мъченици Теодор, Константин, Калист, Теофил и Васой  
 >Åðôáðëáñßèìùò óõíôåèåéìÝíïí öÝñåé, 
 ô{í Yî Bñéèì{í ^ ôåôìçìÝíç öÜëáãî. 
 ÔåóóáñÜêïíôá êÜñçíá äõïqí Gìá Wêôf TôìÞèç. 

 Принася седмократно съставено/устроено  
 посеченият полк със шестте на брой (воеводи).  
 Четиридесет и две глави вкупом бяха посечени в шестия ден. 
 Ср  ñåäìü ñåäìP÷è‘ñëüíî ñúëî‘æåí¥èa íî‘ñèòü•  
  øåñòî÷è‘ñëüí¥è ¹¡ñýêíîâåíí¥è ïëü‘êü•30 
 Б Ñåäìåðî÷èñëåíàãî [-îðî-] ñúïîæðåí·à31 [.] ïðèíîñèòú 
  øåñòåðî÷èñëåíàãî ïîñý÷åíà ïîëêà [.] 
  ×åò¥ð·äåñ�òå ãëàâ¥ [-ý] è äâý êîyïíî ïîñý÷åíè á¥øà âú øåñò¥è• 

                                                 
28  В смисъл гробът държи само тялото - бел. Т.И. 
29 Несъответствието е отбелязано, срв. Cresci, Delponte, Skomorochova Venturini 2002: 128. 
30 В трите източника на сръбския превод липсва третият стих. 
31 В италианското издание е посочено, че думата предава óõíôåèåéìÝíïí, срв. Cresci, Delponte, 
Skomorochova Venturini 2002: 134. 
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В печатния гръцки текст и Coislin. 223 стои причастието óõíôåèåéìÝíïí от 
глагола óõíôßèçìé ‘1. класть вместе, складывать; 2. складывать (вместе), 
присоединять, собирать и др.’, на което отговаря сръбският превод. Българският 
вариант ñúïîæðåí·à, който всъщност по-добре пасва на контекста, насочва към 
объркване със óõíôåèõìÝíïí от глагола óõíôýù ‘1. вместе совершать 
жертвоприношения; 2. одновременно приносить в жертву’, съчетано с нарушение на 
граматическите отношения в оригинала. Малко вероятно е да се предположи 
преписваческа грешка на славянска почва (ñúëîæåí- > ñúïîæðåí-), защото българският 
източник от XIV в. и руският от XVI в. съвпадат. 
 

6.03. Аркадий  
 ¼óö†í íïçô[í Bñåôáqò TæùóìÝíïò, 
 Å�æùíïò, ¢ñêÜäéå, ðñ{ò ðüëïí ôñÝ÷åéò. 

 Препасал с добродетели чреслата си, 
 бързаш към небето, Аркадие, благоопасан. 
 Ср  ÷ðý‘ñëà ÷þ‘âüñòâüíà äî‘áðîäåòýëìè ïðýïîÿ¡ñàâ ñå• 
  áë�ãîïîÿ¡ñüíü à¡ðêàäèå òå÷åøè êü í�áñ¥• 
 Б ×ðåñëà ì¥ñëåí¥ìè äîáðîäýòåëìè wïî�ñàâú• 
  Ðàñïî�ñàíú Àðêàä·2 êú íåáîy [íåì¹] òåê¥• 

На непълната семантична тъждественост между ε�ζωνος ‘1. красиво 
подпоясанный, изящно стянутый поясом; 3. хорошо подпоясавшийся’ и ðàñïî�ñàíú се 

обръща внимание в италианското издание32. Може да се предположи, че грешката се 
корени в графичната близост на ε�- и Tê- и последвалия поморфемен превод. 
 

6.03. Ефросин  
 ÆÝïí ðåðùê�ò öéÜëf êïßëf ðüìá, 
 >Ï ÌÜñôõò Å�öñüóõíïò å�öñÜíèç ìÜëá. 

 Изпивайки до дъно чашата врящо питие,  
 мъченикът Евфросиний се възрадва много. 
 Ср  âðýí·å è‘ñïèâü w‘ãJíüíÛ “ âüìýñòî ïèò·à  

  ìc�íêü 2£ôJðîñèíü âúçâT�åëèâJ ñå ïà÷å: 
 Б Íîâîþ ÷àøåþ ëýå íàïèâ ñ� äîáðî2 ïèâî• 
  Ì÷�êú Åôðîñèíú [.] ïà÷å âúçâåñåëèâ ñ�• 

Италианските издателки забелязват на три неточности в първия стих: 
объркването на æÝïí (от æÝù ‘кипеть, закипать’) с íÝïí, довело до грешното 
определение íîâîþ, свободното предаване на причастието ðåðùê�ò от ðßíù ‘1. пить, 

выпивать; 2. пить, осушать; 3. впитывать, поглощать’ и смисловото несъответствие 
между äîáðîå и êïßëf <con (coppa) cava>.33 Много вероятно е êïßëf да е било 

разчетено като êÜëf поради графична прилика. 
 

12.03. Финеес  
 #Åóôé ÖéíåÝò, Bëë@ ôï‡ Èåï‡ ðÝëáò,  
 >Çìqí sëáóì© øõ÷éê[í èñá‡óéí ëýùí. 

                                                 
32 Cresci, Delponte, Skomorochova Venturini 2002: 135. 
33 Cresci, Delponte, Skomorochova Venturini 2002: 136. 
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 Но Финеес е близо до Бога, 
 освобождавайки ни чрез умилостивяване от душевната разруха. 
 Ср  Å ôèí¬å‘ñü èíú íü‘ êðîìý á�à34:  
  íàìJ æå ôèí¬åñü 0…öýùåí·å ä�øè õîäàòàèñòâîy¬òü 
 Б Ñòà Ôèíå2ñú áëèçú á�à• 
  Íàìú wöýùåí·2 [î÷èùåí·å] ä�øåâí¥� ïîã©á¥ [ïàãîyáû] ðýø�• 

Поради запазения общ смисъл предаването на битийния глагол årìß чрез 
ñòàòè не е отбелязано в коментара на италианското издание. Условие за прехода е 

създала близостта между Vóôé от Tóôß ‘(в начале предложения, в знач. «существует»’ и 
Vóôç от uóôçìé ‘9. стоять, опираться, покоиться; 10. стоять, вздыматься, выситься’. 
 
24.03. Артемон, епископ на Селевкия и Писидия 

 Ô[í óÜñêá …ßøáò, ›ò Vëõôñïí, ¢ñôÝìùí,  
 Ï� ã\ò V÷ùí ôé óôÝëëåôáé ô[í ðñ{ò ðüëïí.  
 Артемон, захвърлил плътта като одежда, 
 се отправи към небето, без (да вземе) нищо от земята. 
 Ср ïëJòü §âðüãü ÿêîåF� 0‘äåæDîy à…ðåìî‘íü• 
  § çåìJë¬ íè÷åñîæå è‘ì·è ïîñèëà¬ò ñå êü í¬„<á>îy 
 B Òýëî ïîâåðãú ÿêî è [om.] êîæþ Àðòåìîíú•  
  Áýæàâú íè÷òîæå [íè÷òî] èìý� ïðåõîä� êú íáT�í¥ìü• 

Непълното тъждество между гръцкия и славянския текст от ВМЧ е вече 
коментирано35, но без да се определя неговата причина. Според мене тя би могла да 
се крие в неправилно разчитане на израза Ï� ã\ò като ï� öåýãåé и оттук предаване на 
глаголна форма от öåýãù ‘бежать, убегать’. 
 
25.03. Благовещение (3 стих) 
 ÃÞèåï ôi Ìáñßf Vöáô' #Áããåëïò årêÜäé ðÝìðôf.  

 “Радвай се” каза благовестникът на Мария на двадесет и пети. 
 Ср  ðàäîñòú ìàð·è [ìò�ðè 149] âüçâýñò·è àã�ãëü âü äâJàäåñåòè è‘ ïåò·è. 
 Б36  Íà çåìè á�à Ìàð·è ñêàçà àã�ãëú âú ê�å•ò¥è [•ê�å•] 

Предаването с Íà çåìëè на гръцката форма ÃÞèåï явно се дължи на 

възприемането й като съчетание от две думи – ã\ò и èåüò. 
 
27.03. Йоан и Варухий  
 Ï� èÜñóïò eôôïí ºùÜííïõ ðñ{ò îßöïò,  
 Âáñïõ÷ß¥ ‰ð\ñ÷åí, Bëë@ êáp ðëÝïí. 

 Не по-малка смелост от Йоан пред посичането 
 имаше Варухий, но и повече. 
 

                                                 
34 Като цяло сръбският преводач е допуснал по-сериозни отклонения от смисъла. 
35 Cresci, Delponte, Skomorochova Venturini 2002: 164. 
36 Според италианските изследователки във ВМЧ липсват стихове за 25 и 26 март, но те могат 
да се видят във фрайбургското издание, срв. Die Grossen Lesemenäen 1998: 622а4–7 и 2001: 
792а10–16, c6–10, 29–40. 
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 Ср  íå [íà 149] äðüçíîâåí·å òü÷å [òå÷å 149] ·w‘àíü êü ìü÷åâè èìýàøå  
  íü” [òü 149] ÿêîF� âðîyõè¬ è�ëè è… [è om. 149] á0ëJøå: 
 Б Íå ñâåðýïü áýøå Iwàíú êú ìå÷þ• 
  Âðîyõ·2 [â±ð·õ·å] æå èìýøå ïà÷å æå è áîëå2• 

 
Семантичната неточност в първия стих прави впечатление на италианските 

издателки, които обаче не търсят нейните причини37. Появата на ñâåðýïú в славянския 
превод се обяснява с близостта на èÜñóïò ‘1. смелость, отвага; 2. источник бодрости, 
поднимающая отвагу сила; 3. смелый шаг, дерзание; 4. дерзость, наглость’ и èñáóýò 
‘1. смелый, отважный, храбрый; 2. преимущ. дерзкий, высокомерный, наглый’, а 
замяната на сравнителната степен eôôïí от aôôùí / aóóùí ‘1. более слабый, 
уступающий; 4. меньший’ с битиен глагол вероятно се дължи на сходството с форми 
на årìß – напр. имперфекта dí би могъл да се получи при елизия в средисловието.    
 

2. В сръбския превод 
 
Грешките в сръбския превод ще бъдат представени по-подробно, тъй като 

досега не са били обект на научно внимание. 
 
1.03. Домнина нова  
 Ô™í Bñåô™í öÝñïõóá öüñôïõò Äïìíqíá, 
 Èå© ðñïó\ëèåí Vìðïñïò ðáíïëâßá.  

 Домнина (като) търговка, носеща товара на (своите) добродетели,  
 се приближи до Бога щастлива. 
 Ср  äî‘áðîäýòåëè íî‘ñåùè ì¹÷åíèöà äîìíèíà  
  ïðýD ëè‘öåìü á�à ïð·èäå âåñåëå ñå ñëàâíý 
 Б Äîáðîäýòåëí©� ïðèíîñ�ùè áðåìåíà Äîìíèíà. 
  Ïðýäú á�ãîìü ïðèñò©ïëúøè [+ êîyïåöü] âñåñëàâíýèøàà• 

Гръцката дума öüñôïò ‘1. груз, кладь; 2. перен. бремя, тягота’ е разбрана 
правилно от българския преводач, но сръбският ще да е видял ìÜñôõò, което предал с 
обичайното му съответствие ì©÷åíèêú / ì©÷åíèöà38. 

 
1.03. Силвестър и Софроний 
 Ï� êáñôåñ™í Óßëâåóôñå èñçóêåýåéí ðëÜíçí,  
 Ó†í Óùöñïíß¥ ô[í ôïì[í TêáñôÝñåéò. 
 Не понасяйки, Силвестре, да служиш на съблазънта,  

 със Софроний понесе посичането. 
 Ср  è¡äåæå òðü[ïýëèâíý ñèë]üâåñòðå 0¡áëè÷è ïðýëü‘ñòü•  
  ñú [ñîôðîí·å]ìü §òîyD ÷àåøè ÷ü‘ñòü• 
 Б Íå òðúï� Ñèëèâåñòðå ñëyæèòè ëüñòè• 
  È [om.] ñú Ñîôðîí·åìú ñý÷åí·2 òðúïýñòå [ïðåòåð°ïýñòå]• 

                                                 
37 Cresci, Delponte, Skomorochova Venturini 2002: 168. 
38 За редовния характер на този превод в Евангелието, Апостола, Псалтира, Паримейника и 
Триода срв. Аргировски 2003: 298. 
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В първия стих объркването на отрицанието ο� с наречието ï� ‘1. где’, което 
се употребява и като съюзна връзка, има фонетичен или графичен характер, а 
предаването на èñçóêåýåéí (от èñçóêåýù ‘тщательно исполнять религиозные обряды, 
быть строго религиозным’) чрез 0¡áëè÷è може би е проява на преводаческа свобода. 

Чрез подмяна на ôïìÞ ‘2. конец, край; ... 4. разрез(ание), рассечение, отсечение, 
отрубание; 5. удар или рана’ с ôéìÞ ‘7. честь, почет’ може да се обясни ÷ü‘ñòü във 

втория стих. Остава неясно обаче как от TêáñôÝñåéò се е стигнало до §òîyD ÷àåøè.  
 
2.03. мъченик Троадий  
 Ì[ ìÝëëå, Ôñ¥@äéå, èígóêåéí Tê îßöïõò,  
 Ì[ ìÝëëå, êáp ìÝëëçóéí ï�÷ Wîåé óôÝöïò. 

 Не се колебай да умреш от меч, Троадие, 
 не се колебай, и венецът не ще се забави (букв. ‘не ще има забавяне’). 
 Ср  ñíàáäè òðîà¡ä·å îy¡ìðý‘òè [-òü 149] ìü‘÷åìü• 

  ñíàáäè è¡ õî‘ùåøè âý‘íöü ïðèå¡òè• 
 Б  Íå îyêúñíè Òðîàä·2 ìå÷åìú îyìðýòè• 

  ×òî è îyæå íà îyäåñà39 ñúñý÷åíú ìå÷åìú40• 
Двукратното предаване на Ì[ ìÝëëå чрез ñíàáäè може да се обясни като 

свободен превод, а появата на õî‘ùåøè ще да е свързана с възприемането на 
съществителното ìÝëëçóéò ‘1. медлительность, затягивание; 2. задержка, отсрочка, 
промедление’ като форма на глагола ìÝëëù ‘1. намереваться, собираться, быть 
готовым; 2. предстоять, надлежать, быть необходимым; 3. медлить, колебаться, 
тянуть, откладывать’, за която е избрано едно от неговите значения.  
 
3.03. Теодорит презвитер на Антиохия  
 ×ùñåqí V÷åé ðïõ ô\ò ¸äSì ô{ ÷ùñßïí,  
 Êáp ô{í Èåïäþñçôïí Víäïí ô{í ìÝãáí. 

 Някъде в Едем има място да помести  
 вътре и великия Теодорит. 
 Ср  âúìýùàòè è¡ìàòü ëþ‘áüçíý 2¡äåìüñêîå ñå‘ëî•  

  è¡ »åw‘äîðèòà âúíîyòðü âåëèêàC P� 
 Б Âúìýñòèòè [Â°ìýíèòè òè] èìàòú êàêî 2äåìñêî2 ñåëåí·2 [ñåëw] 

  ‹åwDðèòà âúí�òðü âåëèêààãî• 
Наречието ëþáüçíý по всяка вероятност е плод на неправилен словораздел 

при възприемане на гръцкия текст, при който е настъпило объркване с ðïèÞ ‘1. 
томление, тоска, влечение; 2. любовное томление, любовь, страсть’. 
 
3.03. Зинон и Зоил  
 Æù\ò ëýóéò ÆÞíùíé êáp ô© ÆùÀëù  
 Æù\ò ‰ð\ñîå êñåßôôïíïò ðáñáéôßá.  

                                                 
39 За объркването с ìÝëïò ‘член, часть тела’, довело до появата на îyäåñà срв. Cresci, Delponte, 

Skomorochova Venturini 2002: 128. 
40 Този по-свободен завършек в българския превод може да е поради съседството на израза 
„îßöåé ôåëåéï‡ôáé“ от следходната памет. 
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 Освобождаването от живота за Зенон и Зоил 
 се оказа причина за по-хубав живот. 
 Ср  æè‘âîòîy ðàçDðýøåí·å çèíî‘íîy è¡ çîèëîy• 
  æè‘âîò¹ áî‘ëøåìîy á¥T� õî‘äàòàè• 
 Б Æèçíè §ðýøåí·2 Çèíîíîy [sèíwíîy] è Çîèëîy• 
  Æèçíü á¥T� ëîy÷øàà [ëîyòüøàà] ïà÷å âèí¥41• 

Тук вероятно сръбският преводач вместо ðáñáéôßá ‘cause’42 е прочел 
ðáñáßôéïò ‘сопричастный, сопричинный’ или ðáñáéôçôÞò ‘заступник, ходатай’. 
 
5.03. Марко монах  

 ÓéãLò } ÌÜñêïò ô© ôåèíçêüôùí íüì¥ 
 ¢ëë< ï� óéã\ äþóù óå êáp ôåèíçêüôá. 
 Мълчиш по закона на мъртвите, Марко,  
 но не ще те предам на мълчание, дори и мъртъв. 
 Ср  ìëü‘÷èøè ìà‘ðêî ¹ìü‘ðøèa çà‘êîíîìü•  
  íü¡ íå ìëü‘÷åè¡ çåìëè’ ¹¡ìü‘ðøà ïðýäà‘ì òå 
 Б Îyìëú÷à Ìàðêî ïî çàêwíîy îyìåðøèõú• 
  Íî íå ïðåìëú÷àí·þ òåáå âúäàìú [â°äàa] îyìðúøèõú43• 

Не е изключено още в гръцкия оригинал, с който си е случил сръбският 
преводач, да е имало дублиране на последната сричка на óéã\. 
 
8.03. Апостол (Х)Ерми  
 >Åñìi èáíüíôé ô© ìáèçôi Êõñßïõ,  
 >Åñì©ïí Vìðíïõí Tê ëüãùí äéáãëýö¥.  

 На умрелия Хермес, ученика Господен, 
 духовен паметник на Хермес от думи издълбавам. 
 Ср 2£ðìè ¹ìüðJøà“ îy‘÷åí·èêà ã�íÿ,  

  0áðýòåíè¬ ä�õîâJíÛ £ è‘çáðJàâü• íàïèñîy‘þ 
 Б Åðì·îy ¹ìåðøîy îy÷åíèêîy ã�íþ• 
  È ïðàâèëî äúõíîâåííî2 [ä�õîâíîå] § ñëîâåñú ïèø©• 

Италианският колектив обръща внимание на неразбирането от българския 
преводач на Uñì©ïí (оброчна плоча, статуя с изображение на езическия бог Хермес) 
и допускат смесване с Wñìáéïí ‘неожиданная удача’ (а може би с Uñìåíåßá ‘2. 
разъяснение, объяснение, истолкование’ – бел. моя). Очевидно и сръбският 
книжовник се е затруднил с античната реалия, разпознавайки в нея друга дума – 
å‹ñåóéò ‘нахождение, обнаруживание’. Освен това той е осмислил израза Tê ëüãùí 
‘от думи’ като форма на глагола TêëÝãù ‘1. тж. med. выбирать, избирать, отбирать; 
... 3. выбирать, вырывать, удалять’.  
 

                                                 
41 Неправилното разделяне на думата ðáñáéôßá от българския преводач е отбелязано у Cresci, 
Delponte, Skomorochova Venturini 2002: 130.  
42 Lampe 1968: 1017. 
43 Вероятно механично пренесено от първия стих. 
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12.03. Теофан изповедник (3 стих) 
 ÄùäåêÜôf öèéíýèïíôïò Bð\ñå âßïõ ÈåïöÜíçò. 
 На дванадесети от изтерзания живот си отиде Теофан. 
 Ср âú äâà“íàäåñåò·è [â±òîð¥” íà äåT�ò¥” 149] á�æúñòâüíJíý [-âíý 17] ïðýè‘äå §ü 

æèò·à »åw‘ôàíú• 
  Б Âú âòîð¥ íà äåñ�òå èñ [èñ om.] òëý2ìàãî æèò·ÿ èç¥äå ‹åwôàO�• 

Вероятно сръбският книжовник е разчел погрешно причастието от глагола 
öèéíýèù ‘1. губить, разорять; 2. разрывать на части, терзать’ като форма на èåqïò 
‘божественный’. 
 
12.03. Финеес  

 В първия стих от цитираното по-горе двустишие за тази памет сръбският 
преводач предава наречието ðÝëáò ‘близко’ с почти противоположното по значение 
êðîìý, което може би съответства на предлога ðÝñáí ‘4. дальше, за пределы’. Появата 

на èíú може би е вследствие от дублиране на íú при преписването или двукратно 

превеждане на BëëÜ – първо като Dëëïò ‘1. другой, иной’, а после и като съюз. 
 
13.03. Никифор, патриарх на Константинопол  
 Íßêçò Uïñô[í ^ ðüëéò Íéêçöüñå,  
 Äï÷[í Dãåé óïõ ËåéøÜíïõ Íéêçöüñïõ.  

 ×ï‡ò ôñéóêáéäåêÜôf Íéêçöüñïõ Dóôõ åróÞ÷èç.  
 Като празник на победата, Никифоре, градът  
 отпразнува приемането на мощите твои, Никифорови. 
 На тринадесети в столнината бе внесен прахът на Никифор. 
 Ср  ïîáýäý ïðàçDíèêü ö�ðèãJðàäü íèêèôî‘ðå, 
  õâàëîy ïJðèíîñ·èòü äîT�èíî ìîùåN òâîèN� íèêèôîðå• 
  ïðü“ñòü” âü òðåò·è æå è‘ •¶�ò·è íèêèôîðîy êîñòè ïðè¬òü•  
 Б Ïîáýäí¥ ïðàçäíèêú Öð�èãðàäà Íèêèôîðå• 
  Ïðèÿòåëèùå [+ è] ïîáýäîíîñíî2 òâîèìú ìîùåìú ïðèíîñèòú• 
  Âú òðåòè íà äåñ�òü ïðúñòú Íèêèôîðà ïîñ¥ïà• 

Във втория стих äï÷[í от äï÷Þ ‘1. вместилище’ е разчетено от сръбския 
книжовник като акузативна форма на äüîá и преведено в съгласие с едно от 
значенията й ‘6. слава, имя, репутация’ (срв. и äïîÜæù ‘2. славить, прославлять’). 
Добавянето на äîT�èíî вероятно е израз на преводаческа свобода, а появата на êîñòè 
срещу Dóôõ ‘город, преимущ. столичный’ се обяснява с близостта до  |óôÝïí, стяж. 
|óôï‡í ‘кость’. За объркването е спомогнала и употребата в гръцки на Accusativus 
directionis след глагол с представка åró-, при което липсата на предлог е улеснила 
възприемането на формата Dóôõ като обект вместо като обстоятелство. 
 
29.03. Йона, Варахисий и тези с тях (3 и 4 стих) 
 Äéø™í Âáñá÷Þóéïò ¢èëçô™í ôÝëïõò, 
 ×áíä{í æåïýóçò Têðßíåé ðßóóçò óêýöïí.  

 Жаден за края на мъчениците, Варахисий 
 на един дъх изпи бокала с врящата смола. 
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 Ср  æåæåD âàðàõèñè¬’ ñòðàDëü‘öü êîíJ÷èíîy, 
  çè’ÿ’¬ âðåù·è [ñ·à‘¬’ âðîy‘ùè 149] è„ñïèâà”¬òü ñìîëý ã0ðåñòú• 
 Б Æ©æä© [æàæDà] Âàðàõèñ·2 ñòðàDëå÷ñê©© êîí÷èí©• 
  Çèí©âú âð�ù© èñïèâú ñìîë© [tr. ñ• èñï·”] åëèêî ñ [ñåè] ÷ýø� [-þ]• 

Засега не е ясно как гр. óêýöïò ‘чашка, кружка’ се е превърнало в 
славянското ã0ðåñòú. 
 
В. Мними неточности, които се обясняват с варианти в гръцката традиция 

  
Редица от неточностите спрямо печатния гръцки текст имат само привиден 

характер, защото засега не е изследвана византийската ръкописна традиция. 
Включването дори само на един ръкописен източник (Coislin. 223) даде обяснение за 
някои от разминаванията между славянските преводи. 
 
8.03. Дион  
 ÊDí äåîé@ óöÜôôåé óå äåéí[ ôï‡ ðëÜíïõ,  
 >Ç äåîé@ óôÝöåé óå Äåóðüôïõ [ôï‡ ðëÜóôïõ] Äßùí.  

 Макар и страшната десница на лъстивеца да те посича, 
 десницата Господня те венчава, Дионе. 
 Ср  à£ùå äåñíèöà çàêàëà¬òJ òå ëþòàà ëüñòüöà,  
  íü” äåñíèöà âýí÷àâà¬òJ [âýí±÷àåò± 149] òå âë÷Díà äèw‘íå  
 Б Àùå è ëþòàà äåñíèöà ëüñòèâààãî çàêëà òåáå• 
  Í© äåñíèöà âýí÷à òåáå ñúçäàòåëåâà Ä·wíå• 

Без съпоставка с гръцки âëàäè÷üíú и ñúçäàòåëåâú биха могли да се приемат за 
контекстуални синоними, но всъщност всяко от прилагателните точно отговаря на 
едно от разночетенията: âë÷Díà на Äåóðüôïõ от печатния текст, а ñúçäàòåëåâà на ôï‡ 
ðëÜóôïõ от Coislin. 223. 
 
11.03. Епимах  
 Êïìßæåôáß óïé �ëâïò, |ëâßá Ðüëéò [|ëâßJ ðüëåé], 
 ¸ðéìÜ÷ïõ ô{ ó™ìá ôï‡ ôñéóïëâßïõ. 

 Благодат ти носи, блажени граде,  
 тялото на Епимах триблагодатния. 
 Ср  ïJðèíîñ·èò ñå íýêà“ ñëB�à êú ñëàâíîìîy ãðàDy  
  Åïèìàõwâî òðüá�ëæåíJíwå òýëî: 
 Β Ïðè2ìåòú òåáå ãðàD [ðDà”]44 ñëàâíýèø·è• 
  Åï·ìàõîâî òýëî òðèñëàâíààãî• 

Аналогично е съотношението и в този стих – ãðàD ñëàâíýèø·è в българския 
превод съответства по-скоро на обръщението |ëâßá Ðüëéò, засвидетелствано в 
печатното издание, докато дателното отношение от Coislin. 223 е предадено чрез 
предложния израз êú ñëàâíîìîy ãðàDy от сръбския преводач. 
 
 

                                                 
44 Преписваческата грешка във ВМЧ ðàäè е отчетена от италианския колектив, срв. Cresci, 

Delponte, Skomorochova Venturini 2002: 144.  
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21.03. Вирил епископ Катански  
 ÄéðëA èáí�í å‹ñáôï ÂÞñéëëïò óôÝöç,  
 >Ùò êõñéåýóáò êáp ðáè™í êáp äáéìüíùí. 

 Умирайки, Вирил спечели два венеца, 
 преборвайки и страстите, и демоните. 
 Ср  ñîyãîyáè¬ 0‘áJðýòå [-ü 149] âèëèðü45 âýíJöå [-ü 149] 

  ÿêî w…äîëý è‘ ñòðT�òåìü è‘ áýñîìü• 
 Б46   Ñîyãîyáí¥� îyìåðú wáðýòå Êèðèëú âýíöà [tr. â•Ê•]• 
  ßêî wáëàäàâ¥ [-ú] ñòðàñòüìè [-èè] áýñîâ¥• 

Грешката в личното име е отбелязана от италианските изследователки47. Тя би 
могла да се получи лесно както на славянска, така и на гръцка почва, защото 
кирилските начертания на â и ê, но и на минускулните â и ê, са много близки. За 
объркване още във византийската традиция свидетелстват оглавленията в изданието на 
Константинополския синаксар: ÌíÞìç ôï‡ >Ïóßïõ Ðáôñ{ò ^ì™í Âçñßëëïõ, Tðéóêüðïõ 
ÊáôÜíçò в повечето източници срещу Êõñßëëïõ в Mc (= Coislin. 223) и Mv48. 

 
Г. Несинонимни разночетения 

 
Част от многобройните лексикални варианти в двете версии на стиховете за 

месец март не се явяват синоними от славянска гледна точка. Те заслужават по-
специално внимание, защото обяснението им обикновено води към различни 
значения на гръцката дума, а това дава допълнителни аргументи за независимата 
работа с византийските източници на преводачите. Ето някои от тези опозиции. 
 
7.03. Херсонските великомъченици Ефрем, Василий, Евгений, Агатодор, Елпидий, 
Капитон и Етерий (10 и 11  стих - за Етерий) 
 ¸ê ôï‡ ðïôáìï‡ ðñ{ò Èå{í ÷ùñåqò ÐÜôåñ, 
 Ô{í Tí ðïôáì© óáñêéê™ò ëåëïõìÝíïí. 

 От реката отиваш, Отче, към Бога, 
 който в реката се уми по плът. 
 Ср  ðý÷í¶”èìè [âý÷íèìè 149] ñòðîyÿ“ì¥“ êü á�îy âüìýùà¬øè ñå w…÷�å:  
  èæå âü ðýöýè… ïJëüòüñê¥“è èçJìèâåíJíîìîy ñëw‘âîy. 
 Б — ðýê¥ êú á�îy èäåøè w�÷å• 
  Èæå âú ðýöý ïëúò·þ èçì¥âø© ñ� 

Глаголът ÷ùñÝù ‘1. отходить, отступать, уходить; 2. идти, продвигаться, 
направляться; ... 4. содержать (в себе), вмещать’ позволява както българския превод с 
èòè, така и сръбския – с по-неточното за дадения контекст âúìýùàòè. 
 

                                                 
45 В инципита във Wuk 29 се чете правилното: ïàìåU� ïðïîDáíà“ãî w‘ö�à í�øåãî âJèð·ëà 2£ïïT�à 
êàòàíüñêà‘à‘ãî. 
46 Под Кирил Катански в Зогр. 80; 563а → 563а; ред 3 и ВМЧ. Същите стихове са поместени 
във ВМЧ на 21.03 f. 563а и втори път под Иаков епископ с променено име:  Ñîyã¹áí¥à îyìåðú 
wáðåhòå Iàêîâú âýí±öà // ÿL� îáëàäàâúè ñòðàñòüìè è áýñwâ¥. 

47 Cresci, Delponte, Skomorochova Venturini 2002: 158. 
48 Delehaye 1902: 551–552. 
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11.03. Софроний, архиепископ Йерусалимски  
 #Åóðåõäå ôçñåqí êáp êåñáßáí ôï‡ íüìïõ, 
 >Ï Óùöñüíéïò, ï� ðáñ᾽ ï�ñáíïqò êÝñáò.  
 >ÅíäåêÜôf óáüöñùí Väõ Óùöñüíéïò ðáñ@ ôýìâïí. 

 Стараеше се да спази и йотата на закона 
 Софроний, чийто рог е на небето. 
 На единадесетия ден благоразумният Софроний потъна в гроба. 
 Ср  òüùà‘øåT� ñüõJðàíÿòè è äî ÷Jðüòè çàêîíà  
  ñîôðîí·è¬ 2ìîyF� íà í�áñýõü íà÷Jðüòà ñå ñëà‘âà: 
  âú ïðüâ·è æå è‘ äåñåò·è öýëî‘ìîyäð·è çàèäå ñîôðîíè¬ âü ãJðwáü: 
 Б Òúùàøå ñ� áëþñòè è çàêîííàãî ðîãà• 
  Ñîôðîí·2 íåæå ñú íáT�å [í�áñè] ðîãà• 
  Âú ïðúâ¥è íà äåñ�ò¥è [•à�¶•] çàèäå Ñîôðîí·2 âú ãðîáú• 

В този стих българският преводач избира буквалното значение на гръцката дума 
êåñáßá ‘1. досл. рог’, а сръбският – по-подходящото по смисъл ‘7. черточка или значок’. 
 
11.03. Пренасяне на мощите на Епимах в Константинопол  

В първия стих от цитираното по-горе двyстишие глаголът êïìßæù ‘4. med. 
радушно принимать у себя; ... 13. приносить; 14. привозить, доставлять’ дава 
възможност и за двете славянски съответствия – ïðèíîñèòè и ïðèèìàòè. Във втория 

стих всеки от преводачите калкира по своему гръцката дума ôñéóüëâéïò като 
òðüáëàæåíüíú и òðèñëàâüíú49, основавайки се на значенията на �ëâéïò ‘1. счастливый, 

процветающий; 2. блаженный, славный, великий’. 
 
20.03. Акила епарх 
 #Áìùìïí såñåqïí �öèçò ¢êýëá, 
 Ôìçèåpò Bìþì¥ Äåóðüôf äé@ îßöïõò. 

 Непорочен агнец се яви Акила, 
 посечен с меч за непорочния Господ. 
 Ср  íåïîðî÷Jíî¬ w¡âJ÷å ÿ‘â·è ñå àêèëà 
  ïîæðýâJ ñå [ïîæDðýâ ñå 17] ìü÷åìü âëDöý íåïîðî÷íÛ “• 
 Б Íåïîðî÷íî2 [-íw] 0ðåí·å [æðåí·å] ÿâèë ñ� 2ñè Àêèëà [-w]•  

  Ïîæåð ñ� íåïîðî÷íîìîy âëöDý ìå÷åìü• 

За гр. såñåqïí ‘1. жертвенное животное, преимущ. овца; 2. заколотое в пищу 
животное, мясо убитого животного’ единият книжовник предпочита по-частното 
съответствие, а другият – по-обобщеното. 
 
24.03. Артемон, епископ на Селевкия и Писидия  

Разминаване между двата превода се наблюдава и в по-горе цитираното 
двустишие за Артемон, епископ на Селевкия и Писидия (24.03.). В първия стих 
изборът между по-тясна и по-обща семантика на гръцката дума: Vëõôñïí ‘1. футляр, 

                                                 
49 В Декемврийските служебни минеи ðáíüëâéïò редовно се предава със âüñåñëàâüíú, срв. 

Christians 2001: 323.  
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чехол; 2. оболочка, покров; 3. поэт. бренная оболочка, тело; 4. вместилище’ дава 
разночетенията îäåæäà и êîæà.  

 
27.03. Матрона Солунска  
 Ï�ê Dîéïí ëáèåqí óå ÌÜñôõò Ìáôñ™íá,  
 ÊFí Víäïí åsñêô\ò TêðíÝfò êåêñõììÝíç. 

 Не подобава да бъдеш скрита, мъченице Матрона, 
 и вътре в тъмницата тайно да издъхнеш. 
 Ср  íýT� äîñòîèíî çàáèòè òå ìíc�öå ìàòðîíî  
  à�ùå è… âü òüìJíèöè èçä¥̈øå ñüêðJüâåíà, 
 Б Íå äîñòîèíî îyòàèòè òåáå ìîy÷åí·öå• Ìàòðîíà• 
  Ïîíå àùå è â òåìíèöþ âúâåðæåíà èçúõîäèøè [èçäwõ°øè]• 

Макар и не много отдалечени значенията на гр. ëáíèÜíù ‘1. быть скрытым, 
оставаться незамеченным; ... 3. (преимущ. med.-pass.) предавать забвению, забывать’ 
дават основа за несинонимните варианти в двата славянски текста. 
 
30.03. Еввули, майка на св. Пантелеймон  
 ¸í ï�ñáíïqò óýíåóôéí Bèëçôi ÔÝêí¥,  
 ¢èëçôïìÞôùñ êáëëßôåêíïò Å�âïýëç. 

 
 На небето пребивава заедно със страдалеца Текнос  
 доброчедната майка на страдалеца Еввула. 
 Ср  íà íá�ñýõü ñüáðà ñå ñú ñòðàDàëJöåìü ÷åäî‘ìú  
  ñòðàDëJ÷à ì�òè äîáð0÷åäà 2KâJâîyëè’è• 
 Б Íà í�áñè ñúñòàâøè ñ� ñú ñòðàDëöåìú ÷�äîìú• 
  ÑòðàDëå÷úñêàà ì�òè [•] è äîáðw÷�Díàà Åââ¹ëè• 

По всяка вероятност българският преводач е отнесъл формата óýíåóôéí към 
óýíåéìé I ‘1. быть вместе’, а сръбският – към óýíåéìé II ‘3. собираться, скопляться’. 

Въз основа на разгледаните преводачески грешки и неточности може да се 
подкрепи становището, че българската и сръбската версия на стиховете за месец март 
имат независим генезис. Дори общите сгрешени места не са идентични за двата 
превода, което говори за самостоятелната работа на книжовниците. Доказателства за 
това дават и единичните примери, в които двете славянски версии отразяват 
вариативни четения от византийската ръкописна традиция. Ако се вземат предвид и 
немалобройните случаи, когато несинонимните от славянска гледна точка варианти 
възхождат към различни значения на гръцката дума, става ясно, че двата превода на 
проложните двустишия са плод на две независимо протекли книжовни инициативи, 
чиято цел е била да се въведе в употреба сред балканските славяни един от важните 
за църковната практика през XIV в. сборници. Дали също така самостоятелно е 
извършен и преводът на агиографските четива и къде трябва да се търси мястото на 
сръбския Стишен пролог, са въпроси за бъдещи изследвания.     
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Lora Taseva 
 

ERRORS AND NON-SYNONYMOUS VARIANT READINGS IN THE 
BULGARIAN AND THE SERBIAN TRANSLATION OF THE STIŠNOJ PROLOG 

FOR MARCH 
 

The article subjects the text of the Stišnoj prolog for March to a comparative 
analysis. The Stišnoj prolog exists in two South Slavonic versions (translations) that can be 
dated to the 14th century, one being Bulgarian, the other Serbian. Particular attention is paid 
to one aspect of the two versions, viz. errors and non-synonymous variant readings, since 
they are a reliable indicator of the degree of dependence or independence of two translated 
texts. One the one hand, the analysis shows the absence of errors or inaccuracies that would 
link the two versions. One the other hand, there are several non-synonymous variants that 
can easily be explained as a result of polysemy of the corresponding Greek words. On the 
basis of the linguistic facts presented in the article the hypothesis that the two versions of 
the Stišnoj prolog are the result of two independent initiatives and thus represent two 
translations receives additional support. These two initiatives evolved more or less 
simultaneously in the Bulgarian and the Serbian lands. Through them one of the 
miscellanies important for every day use in the church found its way to the Balkan Slavs. 
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О СЕРБСКОМ ПЕРЕВОДЕ ПРАВИЛ С ТОЛКОВАНИЯМИ 

ИОАННА ЗОНАРЫ1 
 
Абстракт: В статье исследуется неизученный перевод правил с толкова-

ниями Иоанна Зонары. Собрание правил находится в Афонском Требнике из собрания 
ГИМ XV в. (ГИМ. Син.307), а также в собрании Петрушевича в Библиотеке 
Стефаника во Львове. В собрании представлены с минимальными сокращениями 
апостольские правила и правила Василия Великого, в то время как соборные правила 
оказывапются значительно сокращены. Язык перевода характеризуется грецизма-
ми, а также рядом редко встречающихся в славянской письменности лексем. Собра-
ние получило распространение и врусской письменности и вошедшие  в него  были 
включены в издание Печатной Кормчей. По своему типу собрание близко к сокра-
щенным  Номоканонам. 

Ключевые слова: правило с толкованиями, Иоанн Зонара, Кормчая, Св. Сава. 
 

В основе Кормчей св. Саввы2 лежат, как об этом уже неоднократно писали 
исследователи, правила в синоптической (краткой) редакции Стефана Эфесского с 
толкованиями Алексея Аристина. Однако редактор включил и ряд полных правил с 
толкованиями Иоанна Зонары. С.В.Троицкий отметил, что толкования Иоанна 
Зонары  имеются к правилам апостольским 49, 50, 52, 53, 55, 59, 66, 73, 75, 78, 82, 84, 
85; I вселенского собора 3, 11, 20; IV вселенского собора 8, Лаодикийского собора 10, 
11, 16, 19, 54; Карфагенского 46, 83; VI Вселенского собора 623. 19 Лаодикийское 
правило помещено в двух редакциях: краткой и полной, и сопровождается указанием 
в Иловицкой Кормчей «èíîãî íîìîêàíîíà òîæäå ïðàâèëî»4. 

Вопрос о том, располагал ли редактор Кормчей славянским переводом 
правил с толкованиями Зонары или сам делал перевод с греческого, остается 
открытым.  

Необходимо отметить, что  уже со второй четверти XV в. известен в 
славянских рукописях перевод правил с толкованиями Иоанна Зонары5. Он не 
привлекал внимания исследователей, хотя  составители описания рукописей 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ грант 07-01-00166а. 
2 В современной российской традиции принято название «Сербская редакция» Кормчей. 
3 Троицки С.  Како треба издати Светосавску Крмчиjу (Номоканон са тумаченьима) // 
Споменик CII. Београд, 1952. С.72. 
4 Законоправило или Номоканона светога Саве. Иловички препис 1262. Година. Дечjе Новине. 
1991.Л. 91.  
5 Необходимо отметить, что в славянской письменности известен еще сборник „Зонара“ или 
„Зинар“, не имеющий ничего общего с данным собранием. Публикация: Архивски Номоканон. 
Български ръкопис от XIV век. Фототипно изд. Шумен, 2007. 
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московской  Синодальной (бывшей патриаршей) библиотеки  К.И. Невоструев и 
А.В.Горский дали  подробное описание данного Афонского сборника (ГИМ. Син. 
307) и отметили, что текст правил в данной рукописи не совпадает с известными 
славянскими переводами правил6. Имя Зонары имеется  в рукописи после 1-го 
апостольского правила: çàêÍr 1à6 åïèñêrïà äà õèðîòíèñîóþòú åï2Ñêïà äâà èëè òðüå6 
ñêàçàíoå ñèð=÷ü ïðîòëúêú oràííà ìríàõà çdíàðå7. Рукопись датируется по 
водяным знакам второй четвертью XV в.8  В ней содержится на последних листах 
текст Пасхалии, начинающийся с 1423 г.  А.В.Горский и К.И.Невоструев считали, 
что молитву об избавлении от врагов на л.250 можно отнести ко времени «краля» 
Стефана, сына Лазаря (1389-1427 г.)9, хотя она и входит в собрание молитв 
Константинопольского патриарха Филофея (1353–1354 и 1364–1376) .  

Первая часть – Требник -  заслуживает особого исследования, потому что 
содержит целый ряд редких чинов, в том числе „чин бываемый на поставление 
епископа или  митрополита или патриарха“10 с молитвой „егда поставлеть 
митрополита и входит первее в град“11, молитву на поставление царя12, чин принятия 
„приходящих от латинскые веры к нашей правой вере“13, молитву о разрешении 
„анафематисания“14, чин на поставление духовника15, молитву над „не 
рассыпавшимися“ после смерти телами и др. 

Собрание правил помещено как вторая часть этого сборника, оно 
начинается на л.267, предыдущий лист – 266 об. оставлен не записанным.  

Рассмотрим состав этой второй, канонической части Афонского Требника. 
Она имеет оглавление, в котором даны не только указания на номер правила, но и 
раскрывается содержание правила, например: 1 апостольское: î ñúñòàâëéíiè 
åïèñêrïü, 2 – î ñüñòàâëéíoè ïîïîâü è äoàêríü, î ñ7ùåííèö=õü èæå ìë=êî èëè 
îëîâèíîó èëè ìåäú èëè ñr÷èâà èëè æèâîòíà âú æðúòüâíèêü ïðèíàøàåòü … 9 - î 
íå÷åêàþùÕè íà ì7ëòâ= è ïðè÷åùåíoè…, 14 «î ïð=ñêàêàþùèìú t ïð=ñòîëà íà 
ïð=ñòËî»16.  

Большего всего в собрании представлены апостольские правила. Собрание 
включает следующие полные апостольские правила с толкованиями Иоанна Зонары: 
1, 2 без толкования, (далее - б.т.), 3, 4 б.т., 8 б.т.,  9–18, 20 б.т., 21 б.т., 22 б.т., 23, 25, 
27–28, 29 б.т., 30–35, 37б.т., 38–39, 40б.т., 41, 45 б.т., 46–47, 50–52, 54, 55 б.т, 56–59, 

                                                 
6 Горский А.В., Невоструев К.И. Описание славянских рукописей Московской Синодальной 
(патриаршей) библиотеки. Отд. III. Ч. I. М., 1869. № 374. С.165–199. 
7 ГИМ. Син. 307. Л.270. 
8 Водяные знаки: звезда Br.602 – 1423 г., три горы – Br. 11725 – 1423–1424 г., лук Br. 793–1424 
г, наковальня Br. 5953 – 1416-1426 г. 
9 Горский А.В., Невоструев К.И. Описание славянских рукописей Московской Синодальной 
(патриаршей)  библиотеки …С. 182. 
10 ГИМ. Син. 307. Лл. 175 об. – 177 об. Об особенностях  чина поставления в епископы и 
публикация по рукописи МДА – в изд.: Мазуринская Кормчая – памятник межславянских 
культурных связей XIV–XVI вв./ Белякова Е.В., Князевская О.А., Старостина И.П., Соколова 
Е.В., Щапов Я.Н. М., 2002. С.62, 673-688.  
11 ГИМ. Син. 307. Там же. Л.177 об. 
12 Там же. Л.179 об. 
13 Там же. Л.191. 
14 Там же. Л. 186 об. 
15 Там же. Л.183. 
16 ГИМ. Син. 307. Л. 268 об. 



 237 

63–66, 67 б.т., 69, 71–75, 76 б.т., 77, 78 б.т., 80, 84.  Совсем незначительное число 
соборных правил: 1 всел 3,9;  4 всел. 6, 9 б.т.,11,13,18, 22, 24–26. 

Правила Василия Великого представлены, как и апостольские, с 
наименьшими сокращениями:  

2-5 б. т.,  7, 10, 11, 13, 14, 22, 26, 27, 29, 31 б.т., 32, 38,39,43,45,49,51,52, 56 
б.т.. ,57 б.т.,  58 б.т., 61 б.т., 62 б.т.,63 б.т., 64 б.т.,  65, 66 б.т., 67б.т. 68 б.т., 69–76 б.т., 
77 б.т., 78, 79б.т., 81, 82, 83, 8417. 

В оглавление включены еще статьи: åïèñòîëoà ñ7òãî âàñèëoà êú ãðoãîðoþ 
ïðåçâèòåðd tëd÷èòè ñå åìd t æåíû 

åïèñòîëoà ãéíàäoà ïàòðèàðõà åæå íå ñúñòàâëfòè ñ7ùåííèêà äàðà ðàäè 
òàêîâàãî 

åïèñòîëoà ñ7òàãî òàðàñoà àðõèåï2Ñïà êríñòàíòíà ãðàäà r òîìæäå 
ïîñÕè æå 7ñòãî iràííà ïrñòíèêà 
Хотя в оглавлении сборника другие статьи не указаны,  этими статьями 

содержание канонической части не исчерпывается. 
В сборнике после статей „Главизна правилна Иоанна Златоустаго“,  „Чин 

собора святаго патриарха Сисиния“, „Правила святаго Никифора“, „Илии митропо-
лита Тирскаго отвещание“ имеется еще один блок правил, не помещенный в 
оглавление: 

л.346 Правила Гангрского собора  (с толкованиями к каждому правилу и в 
конце общее толкование); л.350 об. Собора Неокессарийского 4, 7, 9, 10 б.т., 11 б.т., 
12; л.352 об. - Антиохийского 4, 15 , 14 , 16 , 32 , 40 б.т.; л.355 – Сардикиского собора 
7 , 8 б.т., 9 б.т.  

В составе дополнительных по сравнению с оглавлением канонических статей 
имеются статьи,  входящие в состав Кормчей св. Саввы: Вопросы патриарха Николы,  
Правила Никиты, митрополита Ираклийского. Но есть и ряд статей, отсутствующих в 
составе Кормчей св. Саввы: „Чин собора  святаго патриарха Сисиния о второбрачном 
совокуплении“;  Илии, митрополита Тирского, ответы на вопросы Дионисия, „Глави-
зны правилные“ Иоанна Златоустаго, „О еже о мнисех“, правила Никифора Испове-
дника, Ответы Иоанна Китрошского.  

Постановление патриарха Сисиния  о второбрачных было опубликовано по 
этой рукописи А.С.Павловым, при этом известный исследователь отметил, что этот 
памятник очень редко встречается в рукописях18.  

Особо нужно отметить Правила Никифора Исповедника и Ответы Иоанна 
Китрошского.  Эти главы в этом же переводе пополнили русские списки Сербской 
редакции кормчей „Даниловской подгруппы“19. Так как рукопись этой подгруппы 
была использована при издании Печатной Кормчей в 1649-1653 гг. в Москве20, то 
данные статьи оказались включены в состав Печатной Кормчей. При этом редакторы 

                                                 
17 В тексте ошибочно 24.  
18 Павлов А.С. Синодальное постановление патриарха Сисиния о невенчании второбрачных // 
Византийский Временник. 1895. № 7. . Вып. 1-2. С. 152-159. 
19 „Даниловской“  данная группа называется потому, что в двух списках имеется запись „а се 
собрание и припись Даниила митрополита“, См о рукописях этой подгруппы – Щапов Я.Н. 
Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI-XIII вв. М., 1978. С. 266–267. 
20 Белякова Е.В. К вопросу о первом издании Кормчей Книги // Вестник церковной истории. 
М., 2006. № 1. С.131–150. Белякова Е.В.  Источники Печатной Кормчей // Вестник церковной 
истории. 3(11) 2008. С. 99–115. 
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Печатной Кормчей поместили не все главы данных статей. Из данного перевода в 
текст Печатной Кормчей попал глагол „освенятися“21. 

Интерес представляет и блок антилатинских статей, включенных в состав 
собрания, связанных с полемикой Домника, архиепископа «Венецкого» (Аквилейско-
го) и Петра Антиохийского.  В него вошли послания с двух сторон с сохранением 
самого любезного обращения. В посланиях помимо догматических вопросов 
обсуждается и вопрос о титуле и власти Аквилейского патриарха, игравшего особую 
роль в славянском мире. Отрывок из этой статьи Петра Антиохийского (ок. 1040 г.), в 
котором сформулированы принципы пентархии, был включен и в Кормчую св. Саввы 
(гл. 43). В сборнике из собрания ГИМ в этот блок включены и послания патриарха  
Михаила Кирулария (1043–1058) и патриарха Константинопольского Германа (1222–
1240). К этому блоку примыкают и статьи О вере, авторами которых являются 
Михаил Синкелл, Григорий Солунский, Иоанн Дамаскин и ряд других. Одна из 
последних статей - краткий Хронограф со счетом лет от Адама до Стефана Душана, 
„ö7ðà ïðúâàãî ñðüáëéìü“22. 

Обращает на себя внимание лексика памятника, отличающаяся от перевода 
как Кормчей св. Саввы, так и Древнеславянской редакции. Так, употребляются слова, 
встретившиеся нам только в этой редакции:  „ïðîòëúêú“ (толкование), «посадница» 
(наложница), „ìðúöèííî“ (мертвечина). Широко употребляются греческие слова: 
„епистолия“, „хиротония“ - õèðîòîíoå íàðèöàåò ñå åæå ñüñòàâèòè ïîïà - и 
производные от этого корня глаголы, а также ñôðàããèñàííîó, àíàãíîñòú). Сохране-
ние греческих терминов не характерно для ранних славянских переводов, но  начиная 
с XIV в. появляется ряд памятников, оставляющих греческие термины непереве-
денными, по-видимому как общеизвестные в греко-славянской среде. К таким 
текстам относится славянская редакция Скитского устава, созданная не позднее 
середины XIV в.23 Вместо термина „клирики“, характерного для  Древнеславянской 
редакции, и соответствующего ему  „причетники“ в Сербской редакции,  появляется 
новое – „ö7ðêâíèöè“.  Употребляется как слово «поп», характерное для Древне-
славянской и Русской редакций Кормчих, так и „ïðåçâèòåðú“  и „ñ7ùåííèêú“. 

Требник был привезен в Россию Арсением Сухановым с Афона. Он хранился 
в келейной библиотеке патриарха Никона, о чем свидетельствует запись на 
внутренней стороне переплета рукописи. Интерес к Требнику был вызван тем, что в 
нем содержались чины и молитвы, бывшие актуальными для русского общества 17 в. 
Так,  вопрос о принятия латин в православие, а также чины поставления митрополита 
и патриарха были предметом обсуждения во времена патриарха Никона. 

Но есть основания считать, что тексты Требника и перевод правил с 
толкованиями Зонары были известны  в России до  поездки Арсения Суханова. Мы 
уже упомянули о том, что в состав Даниловской группы Кормчих в XVI в. включены 
Правила Никифора Исповедника и ответы Иоанна Китрошского в том же переводе, 
что и в данном собрании. Отсылки к «Иоанну Зонаросу» имеются в целом ряде 
рукописей: так, в Сводной Кормчей митрополита Даниила (1522-1539, ум. 1547)  есть 

                                                 
21 ГИМ. Син. 307. Л. 169 ср. Кормчая. М., 1653. Л. 598 об: „О еже освенятися своих жен в 
неделю и в четыредесятницу“. 
22 ГИМ. Син. 307. Л. 415–415 об.  
23 Публикация текста: Белякова Е.В. Скитский устав по ркп. РНБ. Погод. 876. // Древняя Русь. 
Вопросы медиевистики. М., 2003. № 1. С.63-95 
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отсылки к „Иоанну Зонаросу“ на лл. 118 (Карафгенского собора правила 3,4),  130, 
193, 54524. Небольшая статья Иоанна Дамаскина „Блажен град …“ из последнего 
раздела афонской рукописи  имеется на первых листах Кормчей Нифонта Корми-
лицына25.  

В собрании А.С.Петрушевича в библиотеке им.В.Стефаника имеется 
рукопись второй четверти XV столетия на 152 лл, содержание которой почти 
полностью (насколько позволяет судить подробное описание26) соответствует 
канонической части рукописи из Синодального собрания. Рукопись из собрания 
Петрушевича сохранилась не целиком, она начинается, согласно описанию, с 6 листа 
40-й тетради, в ней утрачено оглавление канонической части и 1 апостольское 
правило, после которого содержалось указание на автора толкований – Иоанна 
Зонары.  По-видимому, отсутствие указания и стало причиной того, что составители 
охарактеризовали ее как „Кормчую сербской редакции“, что не соответствует 
принятой в исторической науке терминологии. В рукописи пропущен ряд листов, но 
состав правил и канонических статей совпадает с рукописью, хранящейся в ГИМ.  

В сербских и македонских собраниях также имеется  ряд Требников с 
„Номоканоном сокращенной Зонариной редакции“27. Сопровождает собрание под 
этим названием  и Законник Стефана Душана28. Однако краткие описания не дают 
возможности представить состав этого собрания. Только после изучения рукописной 
традиции данного собрания можно сделать окончательные выводы о месте и времени 
его создания. 

Важно отметить, что собрание правил Иоанна Зонары  в составе Требника 
относится к типу сокращенных канонических сборников, характерных для 
славянской письменной традиции с начального периода ее существования. Наряду с 
полными собраниями правил, примером которых является Древнеславянская 
Кормчая29 и Кормчая св. Саввы30  существовали и сокращенные собрания. Сокраще-
нию была подвергнута  Синтагма в 50 титулах, перевод которой историки относят к 
кирилло-мефодиевской традиции31.  Уже в этом сокращении был выдержан принцип 
-  максимально оставить апостольские правила и правила Василия Великого, в то 
время как соборные и отческие правила были подвергнуты значительному сокра-
щению. Было сделано и сокращение Древнеславянской редакции. Оно дошло как  в 
составе Уваровского списка, так и в виде помет с указанием „зде писать“, „досуда“, 

                                                 
24 РГБ. Унд. 27. 
25 ГИМ. Син. 307. Л. 421 об ср. РГБ. Егоров 98 № 156. Л.3. 
26 Рукопись не была нам доступна, мы пользовались новым описанием: Кириличнi рукописнi 
книги у фондах Львiвськоi науковоi бiблiотеки iм. В.Стефаника НАН Украiни. Каталог. Т. I.XI–
XVI ст. Львiв. 2007.-№ 43. «Кормча сербськоi редакцii. Друга ч. XV ст. АСП 55». С. 40–44. 
27 Мы пользовались указателем Д.Богдановича: Богдановић Д. Интвентар ћиридских рукописа 
у Jугословиjа XI-XVII в. Београд, 1982. № 1576 – первая треть XV в. из собрания Народного 
музея в Охриде и № 1620 (Архив Jугославенске Академиjу знатности и умjетности, собрание 
Кукулевича)  – последняя треть XVI в. 
28 Там же. №№ 253, 255. 
29 Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкований./ Труд В.Н.Бенешевича Т.1. СПб., 
1906. 
30 Законоправило или Номоканон светога Саве. Иловички препис 1262. Година. / Миодраг 
М.Петровиħ. Дечjе Новине. Горњи Милановац. 1991 
31 Публикация: Magnae Moraviae Fontes Historici. ШМ. Brno, 1971. 
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сохранившихся в древнейшем Ефремовском списке32 и воспроизведенных в Соло-
вецком33 и Рогожском34 списках. Принципы сокращения этого собрания были 
изучены Я. Н. Щаповым35.  

Кормчая св. Саввы известна также в нескольких сокращенных редакциях. Так, 
пергаменная часть Хлудовского Номоканона представляет собой список XIV в., в 
котором правила Сербской редакции также подверглись значительным сокращениям., 
при этом из 85 апостольских правил оставлены  в собрании 59, из всех соборных 
правил включены всего 52 (но часть листов в рукописи утрачена), Василия Великого 
оставлены 73 в одном собрании и 26 в другом36. Сокращенной является и Мазуринская 
редакция37. Ее особенностью является также то, что правила расположены в порядке 
Указателя XIV титулов.  Во всех этих редакциях заметен тот же принцип: сохранение 
апостольских правил и правил Василия Великого. „Апостольские правила“ 
пользовались у славян большим авторитетом, полемика о правильности их атрибуции 
не была известна славянским книжникам, повторение их содержания в правилах 
других соборов только усиливало авторитет этих правил.  „Правила“ Василия Великого 
(точнее выдержки из его посланий) имели особое значение в силу их практического 
применения. Они могли непосредственно использоваться для наложения епитимий, так 
как определяли, на сколько отлучается человек в случае совершения греха. Именно 
правила Василия Великого и его статьи, относящиеся к исповеди и покаянию 
составляют связующее звено между Номоканоном и Требником. Требник как вид 
сборника, содержащий и тексты, относящиеся к таинству покаяния, в славянской 
традиции приобрел уже  в ранней печатной традиции два вида: Малый Требник с 
ограниченным набором прежде всего молитв  и Большой Требник, включающий в себя 
различные чины и в том числе набор текстов, необходимый для совершения таинства 
исповеди. Помимо чинов исповеди, Требник включал и епитимийный Номоканон. В 
рукописной традиции существуют разные типы этих Номоканонов. Как правила, они 
включали  и Номоканон Иоанна Постника в разных редакциях. В данном собрании 
Номоканон Иоанна Постника является последней статьей, указанной в оглавлении. 
Номоканон Иоанна Постника входит и в состав наиболее раннего  списка Кормчей 
Мазуринской редакции.  

Можно  предположить, что создание данного собрания имело целью 
создание доступного сокращенного собрания правил. Однако составитель обратился 
не к синоптическому тексту правил, а использовал правила в полной редакции.  
Между переводом правил с толкованиями Зонары в Кормчей св. Саввы и 
рассматриваемым переводом, по-видимому, нет прямой связи. Хотя и существует 
определенная близость между переводом толкований Иоанна Зонары в Кормчей 
св.Саввы и переводом правил Требника. 

 

                                                 
32 ГИМ. Син. 227. 
33 РНБ. Солов. 1056/1165. 
34 РГБ. Рогож. 268. 
35 Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие... С. 44–45. 
36 О Хлудовском Номоканоне - О составе Хлудовского Номоканона (К истории сборника 
„Зинар“) //Старобългарска Литература. Кн. 37-38. / Българска Академия на Науките. Институт 
за литература. София. 2007. С. 114–131. 
37 Эта редакция опубликована -  
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Покажем это на толковании к 56 апостольскому правилу: 
 

Требник ГИМ. Син. 307. Л. 287 об. -288 Рашская Кормчая (текст воспроизводится 
по изданию: Законоправило светога Саве/ 
Петровиħ М., Штављанин-Ђорђевић Љ. 
Беолград, 2005. Т.1.С.142.  

åï(è)ñ(êî)ïû îóár ïî ráðàçîó 
ã(îñïîä)à íàøåãî i7ó  7õà ñîóòü è ãëàâà 
öð(ü)ê(î)âíàãî ò=ëà íàðèöàþòå6  
ñåãî ðàäè è ìíræàèøîè ÷üñòè 
ä(î)ñ(òî)rèíû ñîóòü6 ñåãî ðàäè è 
äîñàæäàå åïiñêrïîó èçâðúæåíú 
áûâàåòü6 ïîïrâå æå è äoàêîíû@ fêî 
ðîóö= ò=ëîó ñîóòü6  
fêî ò=ìè öð(ü)êîâíàà îóñòðàfíoà@ 
åï(è)ñ(êî)ïîó ñúâðúøàþùîó6 
ïî÷èòàòè áî rí=õú ä(î)ñ(ò)rèíî 
åñòú6 íú íå fêî æå åïoñêîïû6 íå 
ðàâíîó áî ÷üñòü ãëàâà è ðîóö= 
èìdò(ü)6 ò=ì æå áî è äîñàæäàåè 
ïîïrâîìú@ õîóä=èøoè ìîó÷èìú 
áûâàåòú6 òúêìî tëîó÷åíoåìú6 
åïiñêîïîó æå ärñàäèâøoè@ ãîð÷å 
ìîó÷åíoå ïðiåìëþòú èçâðúæåíoåìú6 

åï(è)ñ(êîó)ïè îóáî ïî ráðàçîó ñîóùå 
ã(îñïîä)à íàøåãî iñ(îóñà) õ(ðè)ñ(òà)6 
è ãëàâà öð(ü)êîâ(ü)íàãî òåëåñè 
èìåíîóéìè6 
è áîëøèé ÷üñòè äîñòîèíè ñóòü6 
ò=ì æå àùå êòî äîñàäèòü èìü 
èçìåùåòü ñå6 
ïðîçâîóòåðè æå è äèfêîíè ïî ráðàçîó 
ñîóùå ðîóêü6  
fêî ò=ìè öð(ü)êîâ(ü)íîé ïðàâëåíèé 
ñüä=âàéòü éï(è)ñ(êîó)ïü6 ÷üñòè îóáî 
è òèè äîñòîèíè ñîóòü6 íå òàêîæå fêîæå 
éï(è)ñ(êîó)ïè6 ãëàâà áî rò(ü) ðîóêîó 
÷(ü)ñòí=èøè éñòü6 ò=ìü æå àùå êòî 
ñèìü äîñàäèòü@ ìåíøå ìîó÷èò ñå6 
òúêìî rò(ü)ëîó÷åò ñå6 

 
При всей близости переводов, дающей возможность говорить и о 

редактировании, а не о новом переводе, необходимо отметить, что нет совпадения в 
составе вошедших правил: так, в Кормчей св. Саввы толкования Зонары даны к 49, 
53, 82, 85 апостольским правилам, которых нет в данном собрании. Однако 
несомненно, что афонские книжники не могли не знать более ранних славянских 
переводов правил и канонических посланий.  

Возможно, что они обращались к одним и тем же греческим рукописям, если 
перевод делался в славянских монастырях на Афоне.  

Появление новой редакции можно предварительно датировать временем от 
правления Стефана Душана до датировки рукописи первой четвертью XV в. Это 
эпоха подъема сербской культуры, когда переводились и создавались новые 
памятники. Перевод правил с толкованиями Иоанна Зонара оказался востребован и 
на Руси, где в XVI в. церковные правила сделались объектом как полемики, так и 
значительной культурной работы, приведшей к появлению новых редакций и 
текстов. 
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Јелена Владимировна Белјакова 
 

О СРПСКОМ ПРЕВОДУ ПРАВИЛА С ТУМАЧЕЊИМА ЈОВАНА ЗОНАРЕ 
 

Рад истражује непроучен превод правила с тумачењима Јована Зонаре. 
Зборник правила налази се у Атонском требнику ГИМ из 15. века (ГИМ. Син. 307), 
као и у зборнику Петрушевича, који се налази у библиотеци Стефаника у Лавову. У 
зборнику су представљена, уз минимална скраћења, апостолска правила и правила 
светог Василија Великог, док су саборна правила значајно смањена. Језик превода 
одликују грцизми. По свом типу зборник је сличан скраћеном Номоканону. 
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СЛЕДЫ БЫТОВАНИЯ РУССКИХ РЕДАКЦИЙ КОРМЧИХ 

КНИГ В XIV В. 
 
Апстракт: В статье рассматриваются отсылки к кормчим книгам в 

поучениях, посланиях и грамотах русских иерархов XIV в. Автор выявил цитаты и 
упоминания канонических правил и других текстов, входивших в состав кормчих 
книг. Опираясь на анализ состава разных редакций кормчих, автор делает выводы о 
том, откуда могли быть выписаны цитировавшиеся в XIV в. правила. Проведенное 
исследование показывает, что в большинстве случаев источником является 
кормчая, близкая по составу к Чудовской редакции (кормчей в соединении с Мерилом 
праведным. Это позволяет предположить, что Чудовская редакция возникла не 
позже конца XIV века.  

Ключевые слова: канонические правила, кормчая книга, поучения и послания 
русских иерархов. 

 
Основным источником для управления церковью в России вплоть до 

новейшего времени оставались кормчие книги. Они дошли до нас в большом 
количестве списков, принадлежащих разным редакциям, но вопрос о времени и 
обстоятельствах возникновения редакций в XIV-XV вв. по-прежнему остается 
нерешенным. Большинство списков даиируется XV- первой половиной XVII вв. 
Например, Чудовская редакция, в которой кормчая соединена с Мерилом праведным, 
известная в нескольких десятках списков, составлена на основе источников, 
появившихся не позже начала XIV в.; между тем наиболее ранние полные списки 
этой редакции относятся ко второй половине XV в. Тем самым образуется широкий 
временной разрыв между верхней и нижней границей создания редакции, и решить 
вопрос о времени ее появления можно лишь по косвенным данным. Один из путей – 
поиск следов обращения к кормчим книгам в XIV – первой половине XV вв.: 
упоминаний их в других источниках, ссылок на тексты из кормчих в посланиях и 
правилах русских иерархов. 

Благодаря исследованию Я.Н. Щапова1 известно, что в 1262 г. при митр. 
Кирилле на Русь была прислана так называемая Сербская редакция кормчей, и вскоре 
после этого началась работа по переработке ее и дополнению русскими статьями. 
Новая компиляция, дошедшая до нас в Новгородском Синодальном списке 1282 г. 
(ГИМ, Синод. 132), легла в основу всех последующих русских редакций кормчих. 
Однако каковы же рукописи, которыми могли пользоваться русские иерархи в XIV 
в.? Помимо Новгородского Синодального списка, вероятно, должен был сохраняться 

                                                 
1 Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. М., 
1978. 
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недошедший до нас список Сербской редакции, присланный митр. Кириллу, с 
которого в 1284 г. был изготовлен Рязанский список (РНБ, F п II.1). К концу XIV в. 
относится Варсонофьевский список (ГИМ, Чуд. 4), сходный по составу с 
Новгородским Синодальным; тем же временем датируется рукопись ГИМ, Синод. 
131, в которой выписаны тексты как из русской, так и из Сербской редакции 
кормчей. Наконец, продолжали сохраняться списки Древнеславянской (докирилло-
вской) редакции: Ефремовский XII в. (ГИМ, Синод. 227) и Уваровский XIII в. (ГИМ, 
Увар. 124) и еще одной древней канонической компиляции, Номоканона в 50 титулах 
Иоанна Схоластика (Устюжский сборник, РГБ, Рум. 230).  

Как видим, к русской редакции до начала XV в. принадлежат лишь две 
рукописи (список Синод. 131 сохранился фрагментарно, и мы не знаем, какие тексты 
входили в недошедшую часть). Между тем, есть свидетельства, что русская редакция 
кормчей использовалась на протяжении XIV в. Возникает предположение, не 
появились ли еще в XIV в. некоторые из тех редакций, которые известны нам по 
спискам XV-XVII вв.?2 

В разных русских источниках XIV – начала XV вв. мы находим упоминания, 
отсылки или цитаты канонических текстов, заимствованных из кормчих. Так, инок 
Акиндин, бывший монахом Тверского Отроча монастыря, вся деятельность которого 
была связана с Тверью, в своем послании Тверскому кн. Михаилу Ярославичу 
(бывшему в то время великим князем) цитирует правила в русском переводе. Вряд ли 
Акиндину был доступен Новгородский список, и это значит, что он обращался к 
другому списку, хранившемуся в Твери или во Владимире, где в первой четверти 
XIV в. располагалась резиденция великого князя и русского митрополита. Таким 
образом, послание инока Акиндина заставляет нас предполагать существование 
другого раннего недошедшего списка кормчей русской редакции, помимо Новгоро-
дского. 

Правила из русской редакции кормчей  (в меньшей степени – из Сербской) 
были широко использованы в Мериле праведном, самый ранний список которого 
(РГБ, ТСЛ 15) датируется второй половиной XIV в. Троицкий список Мерила имеет 
дефекты в тексте: в некоторых местах текст прерывается и часть строки оставлена 
пустой, в Эклоге пропущено несколько глав, и для них первоначально даже было 
оставлено чистое место, но вскоре после написания рукописи оно было заполнено 
другими статьями.3 Более поздние списки Мерила не восходят к Троицкому (что 
доказывается наличием более правильных чтений в поздних списках), но имеют те 
же дефекты в тексте. Следовательно, все списки Мерила праведного восходят к 
дефектной рукописи, возможно, бывшей непосредственным протографом Троицкого 
списка. М.Н. Тихомиров предполагал, что первоначальная редакция Мерила, 

                                                 
2 Такое предположение было сделано давно. М.Н. Тихомиров предположил, что Чудовскую 
редакцию составил Суздальский еп. Дионисий (Тихомиров М.Н. Исследование о Русской 
Правде. М.-Л., 1941. С. 108, 113), однако толчком к этому предположению послужила 
подложная запись в рукописи последней четверти XVI в. (РНБ, Погод. 235). Я.Н. Щапов 
датировал Чудовскую редакцию серединой 14 в. (Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское 
правовое наследие. С. 217). М.В. Андропова считала инициатором составления Чудовской 
редакции митр. Алексия (Андропова М.В. К истории Кормчей в соединении с Мерилом 
Праведным в XV веке (Погодинская редакция) // Byzantinorossica. 1994. № 1. М., 1994. С. 112). 
Однако в условиях неизученности Чудовской редакции эти датировки опираются в основном 
на общие соображения. 
3 Милов Л.В. К истории древнерусского права XIII–XIV веков // Археографический ежегодник 
за 1962 год. М., 1963. С. 55–59. 
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включая и открывающее сборник поучение епископа к великому князю, появилась 
еще в XI в., а в конце XIII в. Мерило было дополнено отдельными статьями и 
приобрело известный нам вид.4 Однако сейчас приходится отказаться от этого 
предположения, поскольку Мерило на протяжении всего своего текста содержит 
многочисленные цитаты и заимствования из русской редакции кормчей, и поэтому не 
могло появиться ранее кон. XIII в.5 Где бы и в какое именно время ни создавалось 
Мерило, можно уверенно сказать, что в распоряжении его составителя был список 
Сербской редакции кормчей и русской редакции. Анализ текстов, вошедших в 
Мерило из русской редакции кормчей показывает, что по составу она была близка к 
редакции, созданной при митр. Кирилле и известной нам по Новгородско-
Синодальному и Варсонофьевскому спискам. 

К сожалению, известные в настоящее время источники не позволяют судить 
об использовании канонических сборников во второй-третьей четверти XIV в., – 
сведений об учительной деятельности митр. Феогноста и Алексея не сохранилось. 
Однако с конца 1370-х гг. появляется целый ряд посланий русских церковных 
иерархов, в которых авторы обращаются к каноническим правилам. В подобных 
посланиях правила обычно не цитировались, а пересказывались, что затрудняет 
определение их источника. К кормчей книге обращался Суздальский еп. Дионисий в 
послании в Снетогорский монастырь (1382 г.).6 Отмечая древность и преимущества 
монашеского общежительства, еп. Дионисий говорит: „уставиша святии и 
богоноснии отци общее житие по Великому Пахомию, еже ангелъ Божии [предаде]“. 
Статья под названием „Великому Пахомию ангелом преданный устав“, встречается в 
книгах разного типа: в скитском уставе, в псалтыри следованной и в кормчих 
Чудовской редакции. В скитском уставе и в псалтыри эта статья описывает только 
молитвы, читаемые монахами в течение дня. Лишь в кормчей заголовок имеет 
прибавление: „Великому Пахомию ангелом преданный устав и чин мнишеский“, а 
сам текст значительно расширен за счет правил о строении монашеской жизни в 
общежительном монастыре.  

В том же послании еп. Дионисий упоминает два монастырских устава 
Василия Великого: „пустынный и общее житие“. До сих пор не вполне ясно, что в 
древнерусской традиции называлось уставом Василия Великого. Возможно, под 
общежительным уставом подразумевался отрывок 133-й новеллы Юстиниана, 
который был включен в русскую редакцию кормчей еще в конце XIII в. и тогда же 
ошибочно приписан Василию Великому.7 Этот текст в разных редакциях кормчей 

                                                 
4 Тихомиров М. Н. Исследование о Русской Правде. Происхождение текстов. М., 1941. С. 88-
99. 
5 В состав Мерила Праведного входит Наказание Тверского епископа Симеона Плоцкому 
князю Константину Безрукому (см. Кучкин В.А. Особая редакция „Наказания“ Симеона 
Тверского // Изучение русского языка и источниковедение: Сб. ст. /Отв. ред. В.Ф. Дубровина. 
М., 1969. С. 243-251; Кузьмин А.В. Опыт комментария к актам Полоцкой земли второй 
половины XIII – начала XV в. // Древняя Русь. № 28. М., 2007. С. 33–42). Присутствие 
Наказания позволяло исследователям видеть в Симеоне создателя окончательной редакции 
Мерила; однако поучение, написанное в третьем лице явно значительно позже происходивших 
событий, могло быть записано и внесено в Мерило уже после смерти Симеона. 
6 РИБ. Т. 6. С. 205-210. 
7 Белякова Е.В. Кормчие: Проблема источниковедческого изучения // Восточная Европа в 
древности и средневековье: Проблемы источниковедения. XVII Чтения памяти чл.-кор. АН 
СССР В.Т. Пашуто, IV Чтения памяти д.и.н. А.А. Зимина. М., 19-22 апреля 2005 г. Тезисы 
докладов. Ч. I. М., 2005. С. 175-178; Белякова Е.В., Щапов Я.Н. Новеллы императора 
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называется „уставом“: в Волынской редакции – «устав и завет святаго мнишескаго 
житья»; в Мясниковской редакции – „устав манастырьскии“.8 Наконец, в некоторых 
списках кормчих Чудовской редакции текст имеет подзаголовок: „устав общежите-
лнаго жития“.9 Под „пустынным“ уставом могла подразумеваться статья „Мнишеско-
го житиа завет уным черньцам в кельях“, также входившая в состав Чудовской 
редакции и Варсонофьевского списка кормчей (ГИМ, Чуд. 4). 

К кормчей обращается и Стефан Пермский в поучении против стригольни-
ков (1386 г.), говоря: „не боитеся ли в Манакануне писаного:  “всяк,  иже учит 
приобидене быти церкви Божии, да будет проклят”“.10 Эти слова являются реми-
нисценцией из „Слова 165 отец на обидящих святые Божии церкви“. Это Слово, по 
всей видимости, имело достаточно широкое хождение в последней четверти XIV в.: 
оно вошло в состав так называемой „Власфимии“ (сборника против еретиков, 
сохранившегося в списке 1370-х гг., РНБ, Соф. 1262) и двух сборниках одинакового 
состава, датируемых рубежом XIV-XV вв. (ГИМ, Чуд. 21; РГАДА, ф. 357, собр. 
Саровской пустыни, № 2). Однако в кормчих (а Стефан Пермский ссылается на 
„манаканун“) Слово 165 св. отец известно только по Чудовской редакции.  

Митр. Киприан в послании иг. Афанасию11 близко к тексту приводит 
различные правила, вошедшие в русские редакции кормчих. В числе прочего митр. 
Киприан порицает „арменскую“ ересь, Сказание о которой входило в состав 
Чудовской и Мясниковской редакций кормчих. В этом же послании митр. Киприан 
цитирует правила Тимофея Александрийского. Это заставляет нас отказаться от 
предположения, что митрополит обращался к Мясниковской редакции кормчей 
(наиболее ранние списки которой относятся к началу XV в.), поскольку в эту 
сокращенную редакцию правила Тимофея Александрийского не вошли. Поэтому 
наиболее вероятно, что митр. Киприан цитирует Чудовскую редакцию кормчей, где 
было и Сказание об арменской ереси, и правила Тимофея Александрийского. 

Наконец, в 1402 г. митр. Киприан вместе с вел. кн. Василием Дмитровичем 
дали грамоту, утверждающую управление церковью на основе сборника княжеских 
уставов, взятого ими из „великого старого номоканона“.12 Эта грамота сохранилась в 
нескольких списках, в которых она завершает комплекс княжеских уставов: Устав 
князя Владимира, Правило о церковных людях, Устав князя Ярослава, Правило 165 
святых отец. Тот же комплекс княжеских уставов, но, как показал Я.Н. Щапов, в 
первоначальном виде сохранился в составе Чудовской редакции кормчей.13 
Вероятно, Чудовская редакция кормчей или очень близкая к ней по составу и была 
тем самым «номоканоном, в котором великий князь и митрополит нашли список 
княжеских уставов. Название книги „великой старой“ может свидетельствовать не 
столько о ее древности, сколько о состоянии (ветхости) и о том, что митр. Киприан и 
вел. кн. Василий Дмитреевич не знали, когда и при ком рукопись была написана. 
Есмли происхождение книги было известно, то оно, как правило, указывалось, 

                                                                                                                            
Юстиниана в русской письменной традиции: К истории рецепции римского права в России. 
М., 2005. 
8 Белякова Е.В. „Той же василий Иоанну“ или сколько существует славянских редакций 133–
ей новеллы Юстиниана? // Религии мира: История и современность. Сб. ст. (в печати). 
9 ГИМ, Муз. 798; БАН, 21.5.4.  
10 РИБ. Т. 6. С. 222. 
11 РИБ. Т. 6. С. 244-270. 
12 Щапов Я. Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси. XI–XIV вв. М., 1972. 
13 Щапов Я.Н. Древнерусские княжеские уставы. М., 1976. С. 24–45. 
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поскольку это придавало ей авторитет. По всей видимости, „великий старый номо-
канон“ был написан еще до митр. Киприана, то есть до 1381 г. 

Конечно, в посланиях русских иерархов отсылок к каноническим правилам, 
входившим в состав кормчих книг, намного больше, чем перечислено здесь. Однако, 
как уже говорилось, в большинстве случаев правило не цитируется, а переска-
зывается со значительными пропусками, что не позволяет надежно определить его 
источник. В некоторых случаях, по всей видимости, иерархи ссылались на правила, 
известные им по греческим каноническим сборникам, делая собственный вольный 
перевод. Но приведенные выше примеры, думается, позволяют говорить о том, что 
Чудовская редакция кормчей уже существовала в XIV в., хотя, возможно, не в 
окончательном виде. Постоянное компилирование, перекомпоновка кормчих и до-
полнение их новыми текстами, прослеживающееся на примере дошедших рукописей, 
является характерной чертой отношения к каноническим сборникам в XIV в.  
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Марија Владимировна Корогодина 
 

ТРАГОВИ НАСТАНКА РУСКЕ РЕДАКЦИЈЕ КРМЧИЈА У 14. ВЕКУ 
 

Рад говори о номоканонским књигама у поукама, посланицама и граматама 
руских јерарха 14. века. Аутор је пронашао цитате и спомињања канонских правила и 
других текстова који су били део крмчија. Ослањајући се на анализе различитих 
преписа ових књига, аутор износи закључке о томе одакле су могли бити узети 
цитати правила у 14. веку. Истраживање показује да је у већини случајева извор 
крмчије близак по саставу Чудовској редакцији, која се појавила не касније од краја 
14. века. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 249 

Crkvene studije, Ni{ / Church Studies, Nis                                           6-2009, 249-269 

         UDK 316.77::2–274.4 

 
 
 

Ксения Кончаревич 
Православный богословский факультет 
Белградского Государственного Университета, 
Белград – Сербия 

 
СВЯЩЕННЫЕ КАНОНЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ КАК 

ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ САКРАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Апстракт: Предлагаемая статья представляет попытку рассмотрения 

нормативистики православного канонического права, относящейся к разным 
аспектам коммуникативного поведения клириков и мирян, по схеме ситуативного 
анализа. Исследование  базируется на полном каноническом корпусе Православной 
Церкви и на церковно-правовом материале, зафиксированном в полном своде доку-
ментов церковного законодательства, а его цель – выявить, систематизировать и 
проанализировать коммуникативные нормы, принятые по отношению к священно-
служителям, церковнослужителям, монахам и мирянам, а также санкции, преду-
смотренные в случае их нарушения. 

Ключевые слова: Каноны Православной Церкви, церковное законодате-
льство, сакральная коммуникативная культура, вербальное коммуникативное пове-
дение,  невербальное коммуникативное поведение, социальный символизм. 

 
Канонами (правилами) называются те письменные определения, которые 

церковная законодательная власть издала в течение нескольких веков и которые до 
сегодняшнего дня имеют силу в Православной Церкви, как положительные и 
обязательные законы для всех и каждого, кто есть член этой Церкви. О высоком 
значении канонов как постановлений, относящихся к устройству Церкви, ее 
управлению, учреждениям, дисциплине и жизни клириков и мирян, авторитетный 
богослов ХХ в. архимандрит Иустин Попович писал: „Святые каноны – это святые 
догматы веры, применяемые к жизни христианина. Они побуждают членов Церкви к 
воплощению в повседневной жизни святых догматов“ (Поповић 1978, 257). 

В состав канонического корпуса, своего рода „свода законов“ Православной 
Церкви, входят правила святых апостолов1, семи Вселенских2 и десяти поместных 
соборов3 и двенадцати святых Отцов4. Рядом с этими основными правилами имеют 

                                                 
1 Во всех канонических сборниках Православной Церкви на первом месте находится 85 
правил св. Апостолов (АП). В первый раз они ясно упоминаются на Первом вселенском 
соборе, следовательно в начале IV в., а в VI в. эти правила появляются уже в виде особого 
сборника. 
2 Православная Церковь признает семь вселенских соборов, которые собирались от 325 до 787 
года: Никейский (1 ВС), Константинопольский (2 ВС), Ефесский (3 ВС), Халкидонский (4 ВС), 
Трулльский, пято-шестой (6 ВС) и Никейский второй (7 ВС). 
3 Для всей священной полноты Восточной Церкви обязательные только правила тех 
поместных соборов, за коими такое значение признала Вселенская Церковь. Таковых соборов 
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еще силу, как дополнительные правила, несколько канонических сочинений Иоанна 
Постника, Никифора Исповедника, Николая Грамматика, Василия Великого, Иоанна 
Златоустаго и Анастасия. Исключительно высокий авторитет канонов в Церкви 
объясяняется тем, что одни из них изданы Вселенскими соборами, которые, по 
православному догматическому учению, являются непогрешимыми органами 
высшей церковной власти (ср. Зизиулас 2001, 96-101; Јанарас 2000, 205-211), другие 
же – правила поместных соборов и святых Отцов – были утверждены Вселенскими 
соборами.  

Нормы канонического права в Православной Церкви являются универса-
льными, сверхнациональными и в принципе неизменными в веках. Церковное право-
сознание, основанное на догматическом и нравственном учении Церкви, на 
Священном Писании и Предании, в глубине своей остается одним и тем же, 
неподвластным времени (Јевтић 2005, 9-29), ибо, по изречению апостола Павла, 
„Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же“ (Евр. 13, 8). Состав канонического 
корпуса Восточной Церкви, создавшийся в древности, не подлежит пересмотру, как 
не подлежит пересмотру само Священное Предание Церкви. Правда, потребности 
церковной жизни, протекающей в исторически изменяющихся условиях, вызывают 
необходимость и в изменениях некоторых действующих церковно-правовых норм, в 
издании новых церковно-законодательных актов. В самом каноническом корпусе 
есть правила, действие которых, по соображениям икономии (пастырского снисхо-
ждения) или же вследствие изменений в самой эмпирической действительности, 
было изменено или даже отменено позднейшими правилами. Изменяются обстояте-
льства, и в результате этих изменений из церковной жизни могут исчезать самые 
институты, предусматриваемые теми или иными правилами, как, например, древний 
институт диаконисс, но неизменяемым остается экклисиологический или нравстве-
нный принцип, лежащий в основе правила, регулирующего существование исчезну-
вшего церковного института. И всегда остается возможность использовать правила, в 
буквальном смысле уже не применяемые, по аналогии с встречающимся казусом 
(подробнее см. Милаш 1902, 60-79; Милаш 1911, 9-22) . 

Если в Церкви существуют законы, которым всякий член Церкви обязан 
повиноваться, то, естественно, имеются и внешние санкции для нарушающих их или 
противящихся им. Наука о церковном праве подразделяет все виды церковных нака-
заний на карательные и исправительные: цель первых – отмщение за причиненное 
зло, цель вторых – исправление виновного (Милаш 1911, 173-342). В канонах упоми-
наются такие церковные наказания для мирян, как епитимия, бесславие (лишение 

                                                                                                                            
десять: Анкирский (Анкир.), Неокесарийский (Неокес.), Гангрский (Гангр.), Антиохийский 
(Антиох.), Лаодикийский (Лаод.), Сардикский (Сард.), Константинопольский (Конст.), 
Карфагенский (Карф.), Константинопольский собор в храме св. Апостолов (Конст. 1), 
Константинопольский собор в храме св. Софии (Конст. 2). 
4 Правила св. Дионисия, архиепископа александрийского (Дион.), св. Григория, архиепископа 
неокесарийского (Григ. Неокес.), св. Петра, архиепископа александрийского (Петр. Ал.), св. 
Афанасия Великого, архиепископа александрийского (Афан. Вел.), св. Василия Великого, 
архиепископа Кесарии каппадокийской (Вас. Вел.), Тимофея, епископа александрийского 
(Тим.), св. Григория Назианзина, Богослова (Григ. Богос.), св. Амфилохия (Амф.), св, 
Григория, епископа нисского (Григ. Нис.), Феофила, епископа александрийского (Феоф.), св. 
Кирилла, архиепископа александрийского (Кир.), св. Геннадия, патриарха константино-
польского (Ген. 1), окружное послание  св. Геннадия, патриарха константинопольского (Ген. 2) 
и послание св. Тарасия, патриарха константинопольского, к папе римскому Адриану Первому 
(Тарас.). 
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церковных преимуществ и прав), отлучение (лишение права причащения на некото-
рое время), совершенное исключение из Церкви и лишение црковного погребения. 
Для членов клира (церковно- и священнослужителей) существуют особые наказания, 
применяющиеся в случае нарушения ими известных канонических предписаний: 
замечание, выговор, отрешение от места службы на некоторое время, временное 
запрещение священнослужения, запрещение совершения некоторых священно-
действий, отрешение от места служения навсегда, лишение навсегда права совершать 
какое-либо священнодействие, лишение имени и чести священства, извержение 
вместе с отлучением. 

В данной статье мы попытаемся рассмотреть нормативистику православного 
канонического права, относящуюся к разным аспектам коммуникативного поведения 
клириков и мирян. Наше исследование, построенное по схеме ситуативного анализа, 
разработанной в Воронежской школе коммуникативной лингвистики (подробнее см. 
Стернин 2000, Стернин 2008), базируется на полном каноническом корпусе Право-
славной Церкви5 и на церковно-правовом материале, зафиксированном в полном сво-
де документов церковного законодательства (см. Источники), а его цель – выявить, 
систематизировать и проанализировать коммуникативные нормы, принятые по 
отношению к священнослужителям, церковнослужителям, монахам и мирянам, а 
также санкции, предусмотренные в случае их нарушения. 

 
Oписание коммуникативного  поведения клириков и мирян в стандартных 
коммуникативных ситуациях и коммуникативных сферах на основании 

канонического корпуса Восточной Церкви 
 

Вербальное коммуникативное поведение 
 

1. Стандартные коммуникативные ситуации 
 
О формулах, рекомендуемых для использования в стандартных коммуника-

тивных ситуациях (встреча, приветствие, установление контакта; обращение; 
знакомство; прощание, расставание; извинение; поздравление; запрещение, отказ; 
замечание, побуждение; соболезнование), в канонических документах, входящих в 
корпус для нашего исследования, прямых указаний не имеется. По этому признаку 
они резко отличаются от иноческих уставов, в которых данная область 
коммуникативного поведения регулируется рядом нормативных предписаний (см. 
Кончаревић 2007, 350-362). Однако, это отнюдь не подразумевает отсутствие в кано-
нических предписаниях какой бы то ни было юридической регулятивы вербального 
коммуникативного повведения, особенно вербальных деликтов клириков, таких, как 
богохульство (бласфемия), оскорбление, насмехание, клятвопреступление, заговор, 
сговор, сквернословие и даже нерадение о вверенной им службе учительства 
(поучения народа Божия христианской вере и нравственности). Начнем с последнего. 
Нерадящий о христианской проповеди и назидании пасомых, еще с апостольских 
времен, подпадает строгому наказанию церковной власти: «Епископ, или пресвитер, 

                                                 
5 Правила святых Апостол, вселенских и поместных соборов и святых Отцов, входящие в 
канонический корпус Восточной Церкви, в данной работе приводятся на церковнославянском 
(русскославянском) языке, по тексту, заимствованному из русского синодального издания 
Книги правил 1901 года, тогда как в Сербской Церкви они приводятся по авторитетным 
переводам на современный сербский литературный язык, сделанным еп. Никодимом Милашем 
(1895) и еп. Афанасием Евтичем (2005). 
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нерадящий о причте и о людех, и не учащий их благочестию, да будет отлучен» (АП 
58). Тот же древнейший канонический сборник предусматривает серьезные санкции 
за оскорбление епископов, клириков, представителей светской власти: „Аще кто из 
клира досадит (=причинит обиду) епископу: да будет извержен“. (АП 56). „Аще кто 
из причта (=клира) досадит пресвитеру, или диакону: да будет отлучен от общения 
церковнаго“ (АП 57). Под словом „досадить“ (= оскорбить, обидеть), согласно еп. 
Никодиму Милашу, следует разуметь „дурные слова, брань, но не оскорбление, 
нанесенное действием или чем-либо другим“ (Милаш 1895, 162). Отлучение 
мирянину и извержение из духовного сана клирику назначается и за оскорбление 
царя или народного старейшины (князя) (АП 84). Клирики и монахи подлежат 
извержению за заговор („соумышление“) и сговор („составление скопища“) против 
епископов или своих сопричетчиков (4 ВС 18). О том, что речь идет именно о 
вербальных деликтах, говорит толкование Зонарой этого правила. Согласно 
известному византийскому канонисту, „соумышление – когда несколько лиц 
сговорятся против кого-либо и под присягой обяжутся, что от своего неуместного 
предприятия не откажутся, пока совсем не осуществят его [...]. А скопище есть 
злонамеренное совещание и соглашение нескольких лиц на злые дела“ (цит. по: 
Милаш 1895, 372). Санкционирование клятвопреступления и насмехания мотивиро-
вано прежде всего нравственными причинами. В первом случае речь идет о дерзости 
и об отсутствии страха Божия, благоговения перед святым именем Его, и поэтому, 
если какое-либо духовное лицо нарушит клятву, произнесенную по какому-либо 
важному вопросу и подтвержденную именем Бога, то это преступление строго 
наказывается: „Епископ, или пресвитер, или диакон, [...] в клятвопреступлении [...] 
обличенный, да будет извержен от священного чина, но да не будет отлучен от 
общения церковнаго“ (АП 25). Во втором случае в основе санкционируемого 
вербального деликта лежит неуважение к ближнему, жестокосердие, гордость. 
Насмехаться над немощными телом еще с апостольских времен, вслед за этикой 
Священного Писания, считалось грехом, за который миряне отлучались от святого 
причащения, а у духовных лиц это считалось преступлением против священного 
сана. „Аще кто из клира хромому, или глухому, или слепому, или ногами 
болезненному посмеется: да будет отлучен. Такожде и мирянин“ (АП 57). Крупне-
йшим вербальным деликтом считается, вне всякого сомнения, богохульство (бласфе-
мия) - „волзложение хулы на славимого в единосущной Троице Бога, на Пречистую 
Владычицу нашу Богородицу и Присно-Деву Марию, на Бесполотныя Силы 
Небесныя или на Святых Угодников Божиих“, „поругание действием или поношение 
Святых Таинств, Святаго Креста, Святых мощей, Святых икон или других предме-
тов, почитаемых Православною Церковию“, „поношение Священного Писания, или 
Церкви Православной и ея догматов, или вообще веры православной“, которое 
строжайшим образом наказывается по церковному уголовному праву (Милаш 1911, 
390-391); о юридическом статусе других вербальных деликтов („преступлений 
против чести других“ - iniuria in dignitatem, iniuria in existimationem, contumelia, 
calumnia) - в церковном законодательстве см. Милаш 1911, 446-451. 

 
2. Комуникативные сферы 

 
Общение в храме 

 
Основная обязанность христианина – регулярно посещать дом Божий. 

Отсутствие со служб (а имеется в виду прежде всего Литургия как средоточие 
церковной жизни) влечет за собой строгие наказательные меры: „Аще кто, епископ, 
или презвитер, или диакон, или кто-либо из сопричисленных к клиру, или мирянин, 
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не имея никакой настоятельной нужды, или препятствия, которым бы надолго был 
устранен от своея Церкви, но пребывая во граде, в три воскресные дни в 
продолжении трех седмиц, не приидет в церковное собрание: то клирик да будет 
извержен из клира, а мирянин да будет удален от общения“ (6 ВС 80). При этом 
следует иметь в виду, что присутствовать на Литургии ни в коем случае не значило 
„отстоять службу“, как в понимании христиан нашего времени, а именно принять 
святые Таинства Тела и Крови Христовых. Об этом свидетельствуют древнейшие 
канонические правила – каноны св. Апостолов: „Всех верных входящих в церковь, и 
Писания слушающих, но не пребывающих в молитве и святом причащении до конца, 
яко бесчиние в церкви производящих, отлучати подобает от общения церковного“ 
(АП 9). То же самое подтверждают и антиохийские Отцы, повелевая: „Все входящие 
в церковь, и слушающие Священные Писания, но по некоему уклонению от порядка, 
не участвующие в молитве с народом, или уклоняющиеся от причащения святыя 
Евхаристии, да будет отлучены от Церкви дотоле, как исповедуются, окажут плоды 
покаяния, и будут просити прощения, и таким образом возмогут получить оное» 
(Антиох. 2). В древней Церкви верные не только должны были оставаться в храме до 
окончания божественной Литургии, но и обязаны были причащаться святых Таин 
Тела и Крови Христовых (полный свод канонов, относящихся к совершению 
Евхаристии и причащению, с толкованиями еп. Афанасия Евтича, см.: Канони 2005, 
151–189;  подробнее о дисциплине на евхаристических собраниях Древней Церкви 
см.: Афанасјев 2001 б, 9–36; Безобразов 2001, 173–192; Јевтић 2007а, 35–229; Керн 
2001, 22–37; Никодим Светогорац 2006, 450–606; Шмеман 2001, 13–31). Позднее, для 
тех, которые по тем или иным внешним причинам или соображениям совести не 
могли причаститься, заведена была раздача антидора, который каждый должен был 
принять из рук священника для своего собственного освящения. И в теперешней 
практике совершения Литургии выходить из церкви до окончания службы и раздачи 
антидора считается оскорблением благоговейных чувств верных и произведением 
беспорядка в самой церкви. 

О регулярности принятия святых Таин всеми верующими (не только клири-
ками, как сегодня), безотносительно к периодам постов, убедительно свидетельству-
ет следующее правило: „От святаго дня Воскресения Христа Бога нашего до недели 
новыя, во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упражнятися, 
во псалмех и пениях и песнех духовных, радуяся и торжествуя во Христе, и чтению 
Божественных Писаний внимая, и святыми Тайнами наслаждаяся. Ибо таким 
образом со Христом купно воскреснем, и вознесемся“ (6 ВС 66). Правило имеет в 
виду Светлую седмицу, которая в Церкви считалась как один день Господень и 
праздновалась одинаковым образом, как и первый день Пасхи. Согласно данному 
правилу, верующие должны ежедневно, в течение всей Светлой седмицы, посещать 
храм и принимать участие в церковном богослужении, тесно соединяясь со Христом 
в ежедневном принятии святых Таин. Правило, таким образом, показывает, что 
между пощением и принятием святых Таин не было обязательной связи, ибо на 
Светлой седмице, представляющей „праздников праздник и торжество торжеств“ (8-
й ирмос Канона св. Пасхи), воздерживаться от скоромной пищи запрещалось, но тем 
не менее, все присутствующие на евхаристическом собрании регулярно причаща-
лись; так это, по церковному уставу, должно быть и ныне, однако, на практике, 
особенно приходской, причащение мирян обуславливается предварительным, как 
минимум трехдневным постом и исповедью. Что же касается священнослужителей, 
их уклонение от принятия святых Таин тем более считалось соблазном для 
верующих и подвергалось строгому наказанию: „Аще епископ, или пресвитер, или 
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диакон, или кто-либо из священного списка, при совершении приношения, не 
причастится; да представит причину, и аще есть благословна, да будет извинен. Аще 
же не представит: да будет отлучен от общения церковнаго, яко соделавшийся виною 
вреда народу, и на совершавшего приношение наведший подозрение, акибы 
неправильно совершал“ (АП 8). 

Интересно упомянуть особые канонические ограничения, связанные с 
участием женщин в публичном вероучительстве в храме, в толкованиях священных 
книг на молитвенных собраниях и в произнесении церковных проповедей. „Не 
позволительно женам, во время Божественныя Литургии глаголати, но по слову 
апостола Павла, да молчат. Не повелеся бо им глаголати, но повиноватися, якоже и 
закон глаголет. Аще же чесому научитися хотят: в дому своих мужей да вопрошают 
(1 Кор. 14, 34-35)“ (6 ВС 70). Предписание, что женщины должны молчать в церкви, 
основанное на словах апостола Павла, очевидно, направлено против женщин, 
которые выступали явно с притязаниями учить в храмах, говорить во время св. 
Литургии, т. е. проповедовать и исполнять службу учительства, приличествующую 
только мужчинам. тем более, что на этом же Соборе, 64 правилом, такая 
деятельность воспрещена была и мужчинам-мирянам (о службе учительства в 
Древней Церкви см.: Афанасјев 2001а, 84–96; Афанасјев 2003, 233–238; Шмеман 
2001, 80–99). По Вальсамону,  в его толковании этого правила, которое приводится 
еп. Никодимом, некоторые женщины стремились публично толковать чтения из 
Священного Писания в храме и давать публично ответы по догматичеким вопросам 
(Милаш 1895, 555). Однако, как не было воспрещено мужчинам-мирянам учите-
льствовать вне церкви о вере и христианской нравственности, так не было запрещено 
это и благочестивым женщинам. На это заключение наводит нас самый текст 
вышеприведенного правила, в котором эксплицитно указывается, что женщинам 
воспрещается говорить только „во время Божественныя Литургии“, а о каком-либо 
ином запрещении ничего не говорится. 

В храмах Божиих было воспрещено устраивание агап (трапез братолюбия, 
вечерей любви): „Не должно в местах, посвященных Господу, или в церквах 
совершати так называемые трапезы братолюбия, и внутри храма ясти, и ложе 
постилати. Сие же творити дерзающие, или да престанут, или да будут отлучены“ (6 
ВС 74) (подробнее об агапах см.: Керн 2001, 37-43). А в правиле 76 того же Собора 
предписывается, что „никто не должен внутри священных оград корчемницу, или 
различныя снеди поставляти, или иныя купли производити, сохраняя благоговение к 
церквам“. Цель этого правила, как и предыдущего, - сохранить храм Божий от 
профанации.  

Некоторые предписывания священных Соборов касаются храмового пения, 
которое, согласно канонам, должно быть благоговейным и чинным. Так, в 6 ВС 75 
говорится: „Желаем, чтобы приходящие в церковь для пения не употребляли 
бесчинных воплей, не вынуждали из себя неестественнаго крика, и не вводили 
ничего несообразнаго и несвойственнаго церкви: но с великим вниманием и 
умилением приносили псалмопения Богу, назирающему сокровенное. Ибо священное 
слово поучало сынов Израилевых быть благоговейными“. Разнузданные крики, 
искуственные выкрики несогласны с духом христианского благоговения и не 
приличествуют дому Божию. В намерении сохранить в церкви во всем необходимое 
благочиние и порядок, лаодикийские Отцы вдобавок постановляют: „Кроме певцов, 
состоящих в клире, на амвон входящих и по книге поющих, не должно иным 
некоторым петь в церкви“ (Лаод. 15). Другими словами, петь в храмах разрешалось 
только каноническим певцам, тогда как мирянам предоставлялось свободно вторить 
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им. Порядок псалмопения регулируется следующим правилом: „Не должно в 
церковных собраниях псалмы совокуплять непрерывно един к другому, но чрез 
промежуток по псалме быти чтению“ (Лаод. 17) – очевидно, во избежание 
переутомления и ухода верных из церкви прежде окончания службы. 
 

Общение клириков  между собой 
 
Отношения между членами иерархии точно и строго определены (об 

устройстве и управлении Древней Церкви см: Тальберг 2001, 85–90), и каждый, кто 
нарушает эти отношения, создает беспорядок в Церкви и причиняет ущерб 
достижению ее задач в мире. Средоточием иерархической власти является 
епископство (Афанасјев 2003, 308-390; Лебедев 2002, 157-188), и от епископской 
власти зависят все члены клира без различия. „Пресвитеры и диаконы, без воли 
епископа, ничего да не совершают. Ибо ему вверены людие Господни, и он воздаст 
ответ о душах их“ (АП 39). В ряде правил четко определены отношения епископа к 
митрополиту (АП 34, 35; Антиох. 9; Лаод. 42; Сард. 3; Конст. 14), к равным 
епископам (АП 13, 16, 32, 35; Анкир. 18; Антиох. 6, 13, 21, 22; Сард. 11, 13, 16, 18; 
Карф. 8, 53, 86, 120), к клирикам (АП 27, 39, 55; 3 ВС 3; 4 ВС 8, 19, 20, 23; 6 ВС 31; 7 
ВС 14; Антиох. 5, 41), к монастырям и монахам (4 ВС 4, 8, 19, 24; 6 ВС 41; 7 ВС 12; 
Конст. 1); четко регулируются и канонические отношения клириков к епископу и 
друг к другу, а также устройство и управление монастырями. Приведем некоторые 
примеры. 

Клирик не имеет право ничего делать без ведома своего епископа. Любое 
противление епископу или отделение от него разрушает установившийся порядок 
церковной жизни и является проявлением человеческой гордости, вследствие чего 
подлежит строгим наказательным мерам. „Аще который пресвитер, или диакон, 
презрев своего епископа, начнет творити особыя собрания [...]: таковый да будет 
совершенно извержен из своего чина, и отнюдь не может до служения допущен быти, 
ниже паки восприяти прежнюю свою честь“ (Антиох. 5). Ни один епископ не может 
освобождать от наказания пресвитера или диакона, находящегося в юрисдикции 
другого архиерея – такую власть имеет лишь собор епископов: „Аще кто своим 
епископом отлучен от общения церковнаго: таковаго другим епископам не прежде 
приимати в общение, разве когда своим епископом принят будет, или когда 
составится собор, и он представ принесет оправдание, и убедив собор, получит от 
него иное о себе решение“ (Антиох. 6). 

Подчиненность клириков своему епископу имеет свое выражение и в жестах 
и позах, которыми оказывается приличествующая его сану честь. Так, согласно Лаод. 
56, «не подобает пресвитерам прежде входа епископа входити и сидети в олтаре, но с 
епископом входити, кроме случая, когда епископ немощен или в отсутствии» (ср. 
параллельные места в АП 2, 31, 39, 55; 4 ВС 8, 23; Трул. 17). 

Каждый монах, в соответствии с канонами, находится в безусловной 
зависимости от игумена и в совершенном послушании его воле. Поэтому никейские 
Отцы постановили, что один только игумен полновластен отпускать из своего 
монастыря какого-либо брата или принимать в монастырь собрата другой обители: 
„Не долженствует монах, или монахиня оставляти свой монастырь, и отходити во 
иный. Аще же случится сие, то страннориимство явити ему необходимо, а приимати 
его без воли игумена его не подобает“ (7 ВС 21). 
 

 



 256 

Общение с отлученными,  иноверными и еретиками 
 
По учению Церкви, каждый еретик, а тем более иноверный или отлученный, 

находится вне Церкви, а вне Церкви не может быть ни истинного крещения, ни 
истинной евхаристической жертвы, ни каких-либо истинных святых Таинств, как и 
вообще никакой благодати Божией и, соответственно, спасения. Поэтому христианам 
– и мирянам, и клирикам – рекомендуется не вступать с еретиками, иноверными и 
отлученными в общение, особенно молитвенное.  

 „Аще кто с отлученным от общения церковнаго помолится, хотя бы то было 
в доме; таковый да будет отлучен“ (АП 10). Правило воспрещает молиться даже и 
дома с отлученным от церковного общения или с еретиком. Тем строже молитвенное 
общение воспрещается духовным лицам: „Епископ, или пресвитер, или диакон, с 
еретиками молившийся токмо, да будет отлучен“ (АП 45).  Согласно толкованию еп. 
Никодима Милаша, такое отношение не противоречит духу христианской любви и 
терпимости, отличающей Православную Церковь, так как „большая разница – жить с 
иноверными во внешнем гражданском общении, терпеть у себя заблудших в вере, 
ожидая их добровольного обращения“, или „вступать с ними без разбора в 
религиозное соприкосновение“, так как последнее означает, что мы „не только не 
стараемся об их обращении в православие, но и сами в нем колеблемся“ (Милаш 
1895, 110-111). То же самое относится и к лицам, изверженным из клира: „Аще кто, 
принадлежа к клиру, с изверженным от клира молитися будет: да будет извержен и 
сам“ (АП 11). Данные постановления подтверждаются рядом правил, усвоенных на 
позднейших Соборах (1 ВС 5; 4 ВС 11, 13; Трул. 17, 66, 80; Антиох. 2, 4, 6, 7, 8, 11; 
Лаод. 41, 42; Сардик. 9, 11; Карф. 9, 10, 23, 106). 

Правило 72 VI Вселенского собора воспрещает православным брак с 
еретиками: „Недостоит мужу православному с женою еретическою браком 
совокуплятися, ни православной жене с мужем еретиком сочетаватися. Аще же 
усмотрено будет нечто таковое, соделанное кем-либо: брак почитати не твердым, и 
незаконное житие расторгати“. Однако, согласно тому же правилу, если двое, до 
вступления в лоно Православной Церкви, сочетались узами брака по гражданским 
законам, и одно из них обратится в православную веру, в таком случае 
позволительно им не разлучаться, соответственно 1 Кор. 7, 14. 

 
Общение с неофитами 

 
Новообращенные (неофиты) всегда являлись предметом особого пастырско-

го душепопечения и духовного окормления. Однако, их следовало постепенно 
вводить в жизнь Церкви, для того, чтобы они с течением времени усвоили ее 
ценности, в отличие от ценностей и обычаев той среды, которой они принадлежали 
раньше. Поэтому они не могли рассчитывать на получение особо ответственных 
служб в Церкви: „От языческаго жития пришедшаго и крещеннаго, или от порочнаго 
образа жизни обратившагося, несть праведно вдруг производити во епископа. Ибо не 
справедливо еще не испытанному быти учителем других: разве только по благодати 
Божией сие устроится“ (АП 80). 

  
Общение со светскими властями 

 
В своих канонических документах Церковь осуждала незаконное влияние 

светской власти при поставлении епископов и наказывала тех, которые не стыдились 
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обращаться за помощью к властям, чтобы только получить епископство. Так, 
например, в Апостольских правилах читаем: „Аще который епископ, мирских 
начальников употребив, чрез них получит епископскую в церкви власть: да будет 
извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним“ (АП 30).  

Некоторыми канонами регулируется отношение клириков к гражданским 
судам. „Аще который клирик с клириком имеет судное дело: да [...] не перебегает к 
светским судилищам“ (4 ВС 9). Обращаться в суд гражданский клирикам не следует. 
Главная мысль, побудившая Отцов Халикдонского собора издать настоящее правило, 
была – „сохранить прежде всего на должной высоте авторитет церковной власти и ее 
влияние на священнослужителей, а затем предохранить священнослужителей от 
унижения, которыми они могли подвергнуться, если бы гражданский суд 
рассматривал их дела“ (Милаш 1985, 347). Следует подчеркнуть, что светская власть 
не может подвергать наказанию ни одного пресвитера или диакона, пока он в сане, а 
это может делать лишь Церковь своими средствами (АП 5, Антиох. 5). 
 

Общение с родственниками 
 
Предметом канонической регулятивы является и отношение клириков к 

родственникам, вызванное, по-видимому, необходимостью ограничить злоупотребле-
ния в указанной области и поставить эту проблематику на прочный фундамент 
христианской веры и нравственности. Так, 38 АП воспрещает епископу присваивать 
себе или раздавать своим родственникам что-либо, принадлежащее Церкви, однако, 
если у епископа имеются бедные родные, правило позволяет ему помогать им, как 
бедным, поскольку церковное имущество, или, как говорит правило, „то, что есть 
Божие“, должно служить, между прочим, для помощи бедным и немощным. 

„Сродство по духу есть важнее союза по телу“, определяет 6 ВС 53, причем 
имеется в виду связь между восприемником и младенцем, которого он воспринимал 
при крещении. Однако, для мирян, которые обзавелись семьей, забота о ее членах 
считается важной обязанностью, от которой ни под каким предлогом нельзя 
устраняться. Так, Отцы Гангрского собора учат, что непозволительно расторгать 
брачную связь ради духовной жизни: „Аще которая жена оставит мужа, и отъити 
восхощет, гнушаяся браком: да будет под клятвою“ (Гангр. 14). О долге родителей 
заботиться о своих детях, об их содержании, воспитании и образовании, говорит 
следующее правило того же поместного собора: „Аще кто детей своих оставляет и не 
питает, и не приводит, по возможности, к подобающему благочестию, но, под 
предлогом отшельничества, нерадит о них: да будет под клятвою“ (Гангр. 15). 
Насколько, по оценке гангрских Отцов, противно христианской нравственности, 
чтобы родители оставляли своих детей под предлогом ложно понимаемого 
благочестия, настолько противно ей, чтобы дети под тем же предлогом оставляли 
своих родителей: „Аще которыя дети, под предлогом благочестия, оставят своих 
родителей, наипаче верных, и не воздадут подобающия чести родителям, да будут 
под клятвою“ (Гангр. 16). Безусловное почтение к своим родителям, как явствует из 
вышеприведенного канона, дети должны свято блюсти не только тогда, когда 
родители их православно веруют, но и когда они веруют иначе, или же являются 
агностиками, атеистами и под. 

Церковная власть в своих священных канонах заботилась не только о самих 
духовных лицах, но и об их детях и вообще обо всех родственниках их. Так, 
епископам и остальным членам клира Отцы Карфагенского собора рекомендуют не 
предоставлять им свободу до тех пор, пока последние не приобретут полной 
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выдержки и не сумеют вести себя сообразно своему положению: „Епископы и 
клирики да не позволяют детям своим отходити на свою волю, чрез отделение их от 
себя, аще не совершенно полагаются на их нравы и возраст: дабы в последствии 
грехи их не пали на самих родителей“ (Карф. 34). О поведении детей духовенства, 
которые так же, как и их родители, должны служить примером веры и благочестия, 
говорится, между прочим, и в Карф 15, где повелевается „детям священников не 
представляти мирских позорищ, и не зрети оных“; по той же причине дети состоящих 
в клире не должны „совокуплятися браком с язычниками или с еретиками“ (Карф. 
21). Женам священников предписывается быть верными и чистыми, согласно 1 Тим. 
3, 11; в своей жизни они должны вести себя столь же мудро и осмотрительно, как и 
священникам, потому что, „связав себя браком со своим мужем, получившим 
благодатное посвящение, она через брак и сама становится соучастницей этого 
посвящения“ (Милаш 1895, 51). В силу этого вполне логично и приемлемо как с 
нравственной, так и с канонической точки зрения определение Неокесарийского 
собора, предписывающее мужу-священнику немедленно разойтись с прелюбодейной 
женой (Неокес. 8) (о нормах семейной жизни священников с точки зрения 
пастырского богословия и христианской этики подробнее см. Керн 1997, 125–133). 

 
Общение с женщинами 

 
Общение с лицами другого пола (для клириков – с женщинами) всегда 

являлось объектом пристального рассмотрения с точки зрения христианкой этики. Во 
избежание грехопадений духовенства и вытекающих отсюда соблазнов данная 
область регулируется также канонами и нормами уголовного церковного права. 

Каноны особенно предостерегают не только священно- и церковнослужи-
телей, ни и мирян от общения с женщинами дурного или сомнительного поведения. 
„Вземший в супружество вдову, или отверженную от супружества, или блудницу, или 
рабыню, или позорищную (=актрису), не может быть епископ, ни пресвитер, ни 
диакон, ниже вообще в списке священнаго чина“ (АП 18)  

Если Церковь запрещает верным простое общение с еретиками и 
раскольниками (Лаод. 33), то тем более она должна была запрещать православным 
вступать в брак с таковыми (ср. Лаод. 31, Карф. 21). Запрещая всем верным вступать 
в брак с иноверными, Церковь тем более должна была запретить это тем, которые 
уже принадлежат к клиру, а могут, согласно правилам, вступать в брак. Так, 
признавая за церковнослужителями право совободного вступления в брак, Отцы 
Халкидонского собора определяют, чтобы они брали себе в жены только девиц 
православной веры, отнюдь не иноверных (4 ВС 15). 

Правило 13 Трулльского собора предписывает под угрозой извержения, 
чтобы иподиаконы, диаконы и пресвитеры, как женатые, воздерживались от общения 
со своими женами в определенные времена, а именно, когда приступают к святыне и 
во время постов, ибо тогда они должны быть „во всем воздержными“ (6 ВС 13).  

Со всею строгостью каноны запрещают общение с лицами другого пола тем, 
кто дал невозвратные обеты целомудрия – монашествующим. „Ни жена в мужеском 
монастыре, ни муж в женском монастыре не спит. Ибо верные должны быти чужды 
всякаго преткновения и соблазна, и благоучреждати жизнь свою сообразно с 
благоприличием и благоприступанием ко Господу (1 Кор. 7, 35). Аще же кто сие 
учинит, клирик ли, или мирянин: да будет отлучен“ (6 ВС 47). Правило это ясно; 
смысл его – сохранить священные обители от всякаго подозрения. Никейские Отцы, 
в том же духе, запрещают существование двойных монастырей, в которых монахи 
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жили вместе с монахинями, ибо это служило соблазном и претконовением для 
многих: „Определяем не быти отныне монастырям двойным [...]. Аще же восхотят 
некие со сродниками отрещися от мира, и монашескому житию последовати, то 
мужам сходити в мужеский монастырь, а женам входити в женский монастырь“ (7 
ВС 20). Относительно контактов между монахами и монахинями упомянутое 
правило определяет: „Да не спит монах в женском монастыре, и да не яст монахиня 
вместе с монахом наедине. И когда вещи потребные для жизни, со стороны мужеской 
приносятся к монахиням: за вратами оныя да приемлют женского монастыря 
игумениа с некоею старою монахинею. Аще же случится, что монах пожелает видети 
некую родственницу: то в присутствии игумении с нею да беседует, не многими и 
краткими словами, и вскоре от нея да отходит“ (7 ВС 20). 

Общение с лицами другого пола особенно в публичных местах может 
послужить поводом для соблазна. Поэтому в священных канонах мы находим и такое 
определение: „Не должно священнослужителям или причетчикам, или инокам 
мытися в бане, вместе с женами, ни даже всякому христианину мирянину. Ибо сие 
есть первое нарекание со стороны язычников“ (6 ВС 77). Ослушники этого 
предписания, состоящие в клире, подвергались извержению, а миряне отлучению. 

Во многих правилах говорится о том, что духовные лица не должны держать 
при себе женщин, так же, как и монахи не смеют иметь никакого общения с 
женщинами (АП 5, 26; 1 ВС 3; Трул. 5, 12, 13, 47, 48; 7 ВС 18, 20, 22; Анкир. 19; 
Карф. 3, 4, 25, 38, 70; Василия Вел. 88). Отцы Никейского собора повелевают, что не 
только в епископиях и монастырях не смеют быть ни под каким видом никакие 
женщины, поскольку это есть „вина всякаго соблазна“, но определяют и то, что 
епископам и монахам нельзя встречаться с женщинами и тогда, когда во время 
путешествий остановятся где-либо за городом, добавляя и то, что в присутствии 
епископа или игумена (и вообще монахов) ни одна женщина не должна служить, но 
должна удаляться из дома, пока они не отбудут, „да не будет нарекания“ (7 ВС 18). 

Для предупреждения какого то бы ни было подозрения и соблазна, 
неженатым клирикам и так наз. воздержникам (монахам и лицам, давшим обет не 
вступать в брак) запрещается ходить к девицам и вдовам, „разве с разрешения и 
согласия епископа своего или пресвитеров“ (Карф. 38). Но и получив разрешение, 
эти клирики и воздержники могут входить к упомянутым женщинам не иначе, как в 
сопровождении других клириков „или неких почтенных христиан“ (там же). 

 
Общение в праздники 

 
Принимая во внимание святость брака, некоторые правила категорически 

требуют, чтобы христианские свадьбы проводились скромно и благоговейно, воспрещая 
потому как духовным лицам, так и мирянам участвовать на свадьбах, на которых 
происходят вещи, приличествующие только язычникам: „Не подобает христианам, на 
браки ходящим, скакати или плясати, но скромно вечеряти и обедати, как прилично 
христианам“ (Лаод. 53; ср. Трул. 24). „Не подобает освященным, или причетчикам зрети 
позорищныя представления на браках или на пиршествах; но прежде вхождения 
позорищных лиц воставати им и отходити“ (Лаод. 54). Стремясь к тому, чтобы 
христианская жизнь согласовалась с учением Священного Писания, святые Отцы требо-
вали, чтобы каждый, независимо от своего положения в Церкви, жил скромно и благо-
честиво. Так, в Лаод. 55 предписывается: „Не подобает освященным, или причетчикам, 
слагаяся, делати пиршества, ни даже мирянам“ (ср. также Карф. 60) (о развлечениях в 
жизни современного пастыря см. Керн 1997, 134-140).  
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Общение в публичных местах 
 
Общение в публичных местах регулируется рядом канонических предписа-

ний, потребность в которых была вызвана желением оградить клириков от 
возможных соблазнов и грехопадений, а тем самым и от попрания священного сана. 
Так, трулльские Отцы постановили: „Никому из числящихся в священном чине, ни 
монаху, не позволяется ходить на конския ристалища (=скачки), или присутствовати 
на позорищных (=театральных) играх. И аще кто из клира зван будет на брак 
(=свадьбу): то при появлении игр, служащих к обольщению, да восстанет, и тотчас да 
удалится [...]. Аще же кто обличен будет в сем: или да престанет, или да будет 
извержен“ (6 ВС 24). По строгости наказания видно, насколько отцы Трулльского 
собора считали несогласным со священным саном и с монашескими обетами 
увеселения, о которых упоминает правило. В толковании этого правила еп. Никодим, 
вслед за знаменитым византийским канонистом Вальсамоном, подчеркивает, что 
скачки и театральные представления того времени вели свое происхождение от 
языческих увеселений, вызывая „лишь душевное беспокойство и отвращение, ввиду 
бесцеремонных выражений, сопровождавших их“ (Милаш 1895, 505). По этой 
причине посещение подобных игр и театров Церковь, разумеется, должна была 
воспретить окончательно не только духовенству, но и верующим мирянам. 
Трулльские Отцы воспрещают христианам посещать комические, цирковые и 
балетные представления, как возбуждающие у зрителей страсти и похоть, а в 
некоторых случаях (цирковые представления) еще и жестокость и наслаждение 
несчастьем других: „Святый вселенский собор сей совершенно возбраняет быти 
смехотворцам, и их зрелищам, такожде и зрелища звериныя творити и плясания на 
позорищи“ (6 ВС 51). За прегрешение против этого правила клирику угрожало 
низвержение, а мирянину отлучение. О юридическом статусе других „преступлений 
против публичной морали“ и соответствующих санкций для клириков, предусмо-
тренных церковным карательным правом, см. Милаш 1911, 510–515. 

Из IV века сохранилось правило, воспрещающее также и детям духовенства 
посещать мирские зрелища, в котором упоминается, что это воспрещено также и 
всем христианам, ибо в театрах сплошное богохульство (Карф. 15). 

Для монахов и монахинь с самого начала монастырской жизни было 
установлено, что они не должны самовольно появляться в публичных местах и 
особенно, что им нельзя ночевать вне монастыря. В этом духе трулльские Отцы 
повелевают: „Избравшия подвижническое житие, и определенныя в монастыри, 
отнюдь да не исходят. Аще же неизбежная некая нужда побудит их к сему, да делают 
сие по благословению и соизволению настоятельницы: но и тогда исходити должны 
не одне сами по себе, а с некоторыми старицами, и с первенствующими в монастыре, 
по повелению игумении. Обнощевати же вне монастыря совсем не позволяется им. 
Такожде и мужи, проходящие житие монашеское, да исходят,  когда настоит нужда, 
по благословению того, кому вверено начальство“ (6 ВС 46). 

 
Еда и общение 

 
Об отношении клириков и мирян к пище и условиях ее принятия в обществе 

других людей подробно говорится в 7 ВС 22. В начале этого обширного правила 
Отцы Никейского собора высказывают два положения. Во-первых, нужно все 
посвятить Богу и не быть рабом своих желаний, ибо Священное Писание учит, что 
едим ли, пьем ли, все делаем во славу Божию (1 Кор. 10, 31). Во-вторых, поскольку 
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нечистые и превратные мысли обыкновенно возникают в общении мужчин с 
женщинами, особенно при еде и питье, то Отцы Собора на этом в особенности и 
останавливаются и говорят прежде всего о мирянах, христианах вообще, затем о 
монахах и наконец о священниках. Относительно мирян, правило предусматривает, 
что тем, которые живут в браке и имеют детей, не предосудительно есть вместе с 
лицами другого пола, только при условии, чтобы при этом возносили благодарение 
Богу, Дающему пищу всякой твари, а поэтому настоящим правилом Отцы запрещают 
есть в какой-либо театральной обстановке, или с сатанинскими песнями, или „с 
певницами и блуническими гласованиями“, поскольку при таких пиршествах 
возбуждаются страсти. Относительно монахов, которые избрали тихий и уединенный 
образ жизни и дали невозвратные обеты Богу, правило определяет, чтобы они 
пребывали в своих монастырях в священном безмолвии, воздержании и молитве и 
уклонялись от мирского общения. Наконец, правило обращается и к священникам, 
которые должны во всем подавать добрый пример мирянам, подчеркивая, что не 
целесообразно и им есть наедине с женщинами, „а разве купно с некоторыми 
богобоязненными и благоговейными мужами и женами, дабы и сие общение трапезы 
вело к назиданию духовному“. Отцы Собора предвидели и случай, когда монах или 
священник, находясь в пути, вынуждены отдохнуть в гостинице или каком-либо 
доме: настоящим правилом Отцы разрешают это делать свободно, „поелику нужда 
(того) требует“, но, подчеркивается, всегда должно хранить им благочестие и свое 
достоинство (чин). Однако, христианам, согласно Гангр. 11, нельзя ради мнимого 
подвижничества избегать вечерей любви (агап), устраиваемых в память о тайной 
вечери Христовой: „Аще кто презирает творящих вечери любви по вере, и 
созывающих братию в честь Господа, и не хощет имети общение в приглашениях, 
низким почитая творимое: да будет под клятвою“. О священном почитании агап 
имеются упоминания еще в апостольских посланиях (1, Кор. 11, 21, 22; Иуды Иаковл. 
1, 12). Агапы являлись следствием любви и ее символом, они служили не только 
воспоминанием о последней вечери Господа Иисуса Христа с Его учениками, но и 
средством достижения как можно более тесного общения между верными, при 
котором стиралась разница между богатыми и бедными, и имущество каждой 
отдельной личности становилось общим достоянием.  

Уже в самом начале существования Церкви Христовой появились разные 
еретики, проповедовавшие, что грешно и не угодно Богу жениться, есть мясо и пить 
вино, и воспрещали это свом последователям. Таковых, согласно АП 51, следует не 
только извергать из иерархической степени, но и совсем исключать из Церкви.   

Правила поста определяются типиконом; предметом канонического 
законодательства являются лишь некоторые аспекты постов, имеющие отношение к 
священным догматам Церкви. „Аще кто из клира усмотрен будет постящимся в день 
Господень, или в субботу, кроме единыя только (Великия субботы): да будет 
извержен. Аще же мирянин, да будет отлучен“ (АП 66). Согласно толкованиям еп. 
Никодима Милаша, следует иметь в виду, что здесь говорится о сухом посте 
(сухоядении), когда воспрещается есть весь день до вечера, а вечером разрешается 
принимать только строго постную пищу без рыбы (Милаш 1895, 136). 

Каждому члену Церкви, как клирику, так и мирянину, за исключением 
случаев физической слабости („кроме препятствия от немощи телесныя“), 
предписывается поститься в великий пост (перед Пасхой), а также по средам и 
пятницам, причем за нарушение этого предписания угрожает первому извержением 
из сана, а второму – отлучением (АП 69).  

Религиозное общение с иудеями, совместное с ними пощение, празднование 
их праздников осуждается АП 70 по причине «какой-то неоправданной терпимости 
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по отношению к иудейским религиозным установлениям и в то же время 
индифферентизма по отношению к христианским религиозным предписаниям» 
(Милаш 1895, 144). „Аще который христианин принесет елей в капище языческое, 
или в синагогу иудейскую, в их праздники, или вожжет свещу: да будет отлучен от 
общения церковнаго“ (АП 71). 

 
Алкоголь и общение 

 
Чрезмерное употребление спиртных напитков клирикам в канонах Церкви 

строжайшим образом воспрещается. „Епископ, или пресвитер, или диакон, игре 
(азартной, прим. наше) и пиянству преданный, или да престанет, или да будет 
извержен“ (АП 42). Церковнослужители (ипидиаконы, чтецы, певцы) и миряне за тот 
же проступок отлучаются от святого причащения (АП 43). Умеренное употребление 
вина духовному лицу не возбраняется (АП 51), но строго воспрещается употреблять 
вино и крепкие напитки „свыше меры“, до опьянения. Каноны своими предписа-
ниями настолько стремятся охранять духовных лиц от этого порока, что воспрещают 
и посещение без особой нужды корчмы: „Аще кто из клира в корчемнице ядущий 
усмотрен будет: да отлучится, кроме случая, когда на пути по нужде в гостиннице 
отдыхает“ (АП 54). Под корчмой подразумевались гостиницы низшего сорта, где 
торговали вином и где допускались всякие непристойности (Милаш 1895, 122–123).  

 
Невербальное коммуникативное поведение 

 
Позы и жесты в общении 

 
По учению христианской Церкви, нет греха, который превысил бы 

милосердие Божие. Поэтому каждого, кто искренне кается и обещает оставить свой 
грех, Церковь принимает и удостаивает своего пастырского попечения – не столько 
из-за усердия самого грешника в его покаянии, сколько для того, чтобы проявить 
милосердие и благость Божию. Так, правило 2 Лаодикийского поместного собора 
предписывает удостоить причащения каждого, кто принес искреннее покаяние: 
„Впадающих в различные согрешения, и пребывающих в молитве, исповедании и 
покаянии, и от злых дел совершенно обращающихся, после того как по мере 
согрешения дано им время покаяния ради милосердия и благости Божией, вводити в 
общение“, В ряде правил (1 ВС 11, Трул. 51, 62, 65, Карф. 15, 45, 53, Григ. Неокес. 11, 
Вас. Вел. 22, 75) говорится о коммуникативных нормах, связанных с выражением 
покаяния определенными позами. Так, согласно 1 ВС 11, «которые искренно 
покаются (в отступлении от веры – прим. наше): те три лета проведут между 
слушающими чтение писаний, яко верные; и седмь лет да припадают в церкви, прося 
прощения; два же лета будут участвовать с народом в молитвах, кроме причащения 
святых Таин». Итак, мы видим, что данное правило предписывает три степени 
покаяния и соответственно три разновидности норм их вербального и невербального 
коммуникативного поведения, хотя в сущности, как показывают другие упомянутые 
правила, их было четыре, причем четвертая, или, лучше сказать, первая – самая 
строгая степень покаяния – не налагается вышеприведенным правилом на тех 
кающихся, о которых в нем говорится (отпадших по причине малодушия, без всякого 
внешнего принуждения), для того, чтобы показать им милость Церкви на пути их 
повторного принятия в литургическое общение (о покаянной дисциплине в ранней 
Церкви см. Тальберг 2001, 105–108). Первая по строгости степень покаяния 
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называлась плачем, а лица, находящиеся на этой степени покаяния, назывались 
плачущими. Они стояли вне церковного входа и с плачем умоляли верных, входящих 
в храм, помолиться о них. Вторая степень покаяния называлась слушанием, а лица, 
на которых она налагалась, назывались слушающими. Они стояли в притворе храма, 
т. е. у самых дверей главного входа в храм, и оставались там до молитвы об 
оглашенных, после чего должны были выйти из церкви (другими словами, им 
воспрещалось присутствовать на литургии верных, суть которой – освящение св. 
Даров и причащение верных). Третья степень - припадание, и лица, подвергшиеся 
этой степени наказания, назывались припадающими. Они могли стоять вместе с 
верными с западной стороны амвона и при этом все время должны были оставаться 
на коленях, в покаянной позе. Они тоже выходили из церкви после молитвы об 
оглашенных, поскольку, как и слушающие, не имели права присутствовать при 
освящении Даров, а тем более причащаться. Четвертая и последняя степень покаяния 
называлась вместестоянием: лица, пребывающие в ней, стояли в храме вместе с 
верными, с северной и с южной стороны амвона и не могли только принимать святых 
Таин. Названы они вместестоящими оттого, что не должны были коленнопреклонно 
молиться, как находившиеся на третьей ступени покаяния, но стояли как и остальные 
верные (о поведении лиц, свидетельствующих свое покаяние перед Церковью, ср. 
также Григ. Неокес. 11). Свидетельством, но вместе с тем и средством достижения 
покаяния, служат и некоторые специальные телодвижения (жесты), практикуемые на 
общественной и домашней (келейной) молитве. Так, св. Иоанн Постник в своем 4 
правиле предписывает творение земных поклонов в качестве епитимии за допущение 
нечистых помыслов: „Сочувствие сердца с помыслами очищается двенадцатью 
поклонами“. Определения о числе поклонов, творимых за разные вольные и 
невольные прегрешения, позднее разработаны во многих епитимийниках и 
монастырских уставах (ср., напр., Кончаревић 2007, 362). 

В ряде канонов говорится о допустимости / недопустимости некоторых 
молитвенных поз в определенные времена богослужебного круга в связи с их 
глубинным, символическим смыслом. Так, в АП 66, 1 ВС 20, 6 ВС 89, Трул. 66, 
Гангр. 18, Лаод. 26, Петра Алекс. 15, Василия Вел. 91, Феофила Алекс. 1 
повелевается, что в храме не следует становиться на колени по воскресеньям, и с 
какого часа субботы по какой час воскресенья надлежит молиться стоя. Приведем 
ради иллюстрации 6 ВС 90: „От богоносных Отец наших канонически предано нам 
не преклоняти колен во дни воскресные, ради чести воскресения Христова. Посему, 
да не пребываем в неведении, како соблюдати сие, мы явственно показуем верным, 
яко в субботу, по вечернем входе священнослужителей в олтарь, по принятому 
обычаю, никто не преклоняет колен до следующаго в воскресный день вечера, в 
который, по входе в светильничное время, паки колена преклоняя, сим образом 
воссылаем молитвы ко Господу. Ибо нощь по субботе приемля предтечею, отселе 
духовно начинаем песни, и праздник из тьмы во свет преводим, так что с сего 
времени всецелую нощь и день торжествуем воскресение“. 

 
Социальный символизм 

 
Символика одежды 

 
Вопрос об одежде, достойной христианина, а особенно священно-и 

церковнослужителя, урегулирован священными канонами. „Никто из числящихся в 
клире да не одевается в неприличную одежду, ни пребывая во граде, ни находясь в 
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пути: но всякий из них да употребляет одежды, уже определенныя для состоящих в 
клире“, повелевают Отцы Трулльского собора (6 ВС 27). В связи с допущением среди 
епископов и других клириков роскоши в одежде, противной священническому чину, 
7 ВС 16 определяет так: „Всякая роскошь и украшение тела чужды священническаго 
чина и состояния. Сего ради епископы, или клирики, украшающие себя светлыми и 
пышными одеждами, да исправляются. Аще же в том пребудут, подвергати их 
епитимии [...]. Аще обрящутся некие, посмеивающиеся носящим простое и скромное 
одеяние, епитимиею да исправляются. Понеже, от древних времен, всякий 
священный муж довольствовался нероскошным и скромным одеянием [...], и 
разноцветныя из шелковых тканей одежды не были носимы, и на края одежд не 
налагалися воскрилия инаго цвета“. Однако, несмотря на чуждость всякой роскоши в 
одежде и телесных украшений каноническим предписаниям и общему духу 
христианского благочестия, древние Отцы не допускали и противоположной 
крайности – ношения грубого одеяния поверх другой одежды с целью проявить 
презрение к роскоши, а также осуждения тех епископов и священников, которые, 
обыкновенно в торжественных случаях, с подобающим благоговением носили 
шелковые или даже общепринятые одежды: „Аще кто из мужей, ради мнимаго 
подвижничества, употребляет суровую верхнюю одежду, и, аки бы от сего получая 
праведность, осуждает тех, которые с благоговением носят шелковыя одеяния, и 
употребляют общую и обыкновением принятую одежду: да будет под клятвою“ 
(Гангр. 12, 21). Не позволительно также женщинам, под предлогом подвижничества, 
переодеваться в мужскую одежду: „Аще некая жена, ради мнимаго подвижничества, 
пременит одеяние, и, вместо обыкновенныя женския одежды, облечется в мужскую: 
да будет под клятвою“ (Гангр. 13). 

В правиле 45 VI Вселенского собора речь идет о девах, посвящающих себя 
монашеской жизни, и о самом обряде пострижения их в монашество. В то время 
существовал на практике обычай, чтобы перед пострижением девушек сначала 
облекали шелковыми разноцветными одеждами, еще и украшениями, испещренными 
золотом и драгоценными камнями; в момент, когда они приступят к алтарю, с них 
снимали такое одеяние, и в тот час над ними совершалось благословение образа 
монашеского, причем их облекали в черное. Правило осуждает этот обычай, считая 
необоснованным перед самим пострижением еще раз будущей монахине напоминать 
„великолепным одеянием“ о прежнем образе жизни и житейских благах, поскольку 
она уже прошла искус и утвердилась в своем намерении удалиться от многомятежно-
го мира сего: „Ибо не благоприлично, чтобы, по собственному произволению, 
отложившая уже всякую приятность житейскую, возлюбившая жизнь по Бозе, 
утвердившаяся в оной непреклонными мыслями, и тако к монастырю приступившая, 
чрез воспоминание о том, что уже предала забвению, и от сего явилась бы 
колеблющеюся, и возмутилася в душе [...] не толико от усердия к подвигу 
монашескому, колико от разлучения с миром, и с тем, что в мире“. Отцами 
Карфагенского собора 418 г. было постановлено, что недопустимо принять девицу и 
облечь ее в иноческую одежду прежде, чем ей исполнится 25 лет (прав. 18). 
Отступление от упомянутого правила допускалось в том случае, когда целомудре-
нности какой-либо девицы угрожала опасность или когда, находясь при смерти, она 
сама, или ее родители, или опекуны, умоляли удостоить ее принятия ангельского 
образа (Карф. 126). 
 

Символика внешности (волос и бороды) 
 

В первые века христианства клирики не отличались внешностью от мирян и 
особенно в эпоху гонений, чтобы не бросались в глаза гонителям, а постригали 
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волосы и бороду подобно мирянам. Лишь в VI в. находим на Западе первые следы 
выстригания волос на темени у клириков, так, чтобы на нижней части головы волосы 
оставались в виде венка (цсл. гуменце, греч. папалитра, лат. тонзура). Во время 
заседания Трулльского собора все члены клира, и на Востоке и на Западе, имели 
папалитру. Священнослужители, совершившие тяжкое каноническое преступление, 
за которое окончательно и навсегда были лишены сана, так что низведены в разряд 
мирян и лишены благодати, имели право, при условии принесения покаяния в 
содеянном грехе, сохранять внешний облик священнослужителя: „Оказавшиеся 
виновными в преступлениях, противных правилам, и за сие подвергнутые 
совершенному и всегдашнему извержению из своего чина, и в состояние мирян 
изгнанные, аще, приходя добровольно в раскаяние, отвергают грех, за который 
лишилися благодати, и от онаго совершенно устраняют себя: да стригутся по образу 
клира» (6 ВС 21). Если не покается, возбраняется ему и это, дабы прежний 
священник или диакон почувстовал стыд, что изгнан в разряд мирян: «Аще же 
самопроизвольно не пожелают этого: да растят власы подобно мирянам, яко 
предпочетшие обращение в мире жизни небесной“ (6 ВС 21). 

Во время Трулльского вселенского собора немало обольстителей ходило по 
городам в черных одеждах и с распущенными волосами, лицемерно выставляя 
напоказ свою неопрятность и называя себя пустынниками. Эти лжепустынники 
делали вид, будто они молятся за народ и проповедуют покаяние, или же объявляют 
людям об имеющих наступить событиях. О таких проповедниках говорит 42 правило 
Собора, предписывая отсылать их в монастыри, чтобы они проводили в них 
монашескую жизнь. Правило также подчеркивает, что внешность их – средство 
обманывать простой народ и оскорблять монашеский обет. Приведем текст 
указанного правила: „О именуемых пустынниках, которые, в черных одеждах и с 
отращенными власами, обходят грады, обращаясь посреди мирских мужей и жен, и 
бесславят обет свой, определяем: аще восхотят, постригши власы, прияти образ 
прочих монашествующих, то определяти их в монастырь, и причисляти к братиям. 
Аще же не пожелают сего, то совсем изгоняти из градов, и жити им в пустынях, от 
коих и именование себе составили“.  

Что же касается женщин, в христианстве, в отличие от иудаизма, издавна 
считалось, что женщины не должны стричь своих волос, являющихся знаком их 
подчиненности мужу. Так учит и апостол Павел в своем первом послании к 
Коринфянам (11,8 и сл.). Нарушить это предписание не позволялось даже по 
аскетическим причинам. Отцы Гангрского поместного собора в этом духе 
повелевают: „Аще которая жена, ради мнимаго подвижничества, острижет власы, 
которыя дал ей Бог в напоминание подчиненности: таковая, яко нарушающая 
заповедь подчиненности, да будет под клятвою“ (Гангр. 17). 

   
Выводы 

 
 Нравственный, литургический и подвижнический опыт Церкви, указанный 

Божественным Откровением – Священным Писанием и Священным Преданием, 
находит свое яркое выражение в священных канонах Церкви и в церковном 
законодательстве. Каноны, исходящие из этического созерцания и практики в их 
двуединстве, охватывают всю полноту нравственного бытия, осуществляемого 
человеческой личностью во всем жизненном строе ее отношений к Богу, к миру, к 
общинному единению людей в самой Церкви, к жизни народной и семейной, к 
Божественному и человеческому творчеству, к ценностному переживанию всякого 
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проявления добра (включающему и отвращение от всякого зла). Их отличительной 
особенностью по сравнению с другими юридическими документами является 
направленность на урегулирование общинной жизни христиан в единстве веры и 
любви, осуществляемой в их сотелесности в мистическом организме Церкви. 
Потребность в таком урегулировании вытекает из самой природы Церкви, так как 
она есть сообщество людей, в котором не должно быть разделения, чтобы „все члены 
одинаково заботились друг о друге. Посему, страдет ли один член, страдают с ним 
все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены“ (1 Кор. 12, 25–26). 
Церкви свойственна мировоззренческая и вытекающая отсюда этическая 
целостность; в ней не дольно быть ни одного гнилого члена – он или вылечивается, 
или отмирает. И излечение, и отмирание в значительной степени осуществляются 
силою священных канонов. И по отношению к „внешним“, к миру, каноны Церкви не 
остаются чуждыми и невнимательными, но осуществляют функцию закваски: свет 
христианской нравственной жизни должен светиться перед людьми, чтобы они 
видели добрые дела христиан (Мф. 5, 16).  

В данной работе мы попытались предложить комплексное и системное 
описание норм коммуникативного поведения клириков и мирян на основании 
священных канонов Церкви и других источников церковного законодательства. Эти 
нормы, как мы показали, распространяются на многие стороны жизни и 
взаимоотношений членов Церкви, а также на их отношения к внешнему миру, 
отличаясь высокой степенью разработки и обязательностью для всех христиан – 
членов Православной Восточной Церкви всех времен и народов.  
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Ксенија Кончаревић 
 

СВЕШТЕНИ КАНОНИ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 
КАО ИЗВОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ 

САКРАЛНЕ КОМУНИКАТИВНЕ КУЛТУРЕ 
 
Рад представља покушај разматрања нормативистике православног кано-

нског права везане за разне аспекте вербалног и невербалног комуникативног пона-
шања клирика и лаика по схеми ситуационе анализе, разрађеној у Вороњешкој школи 
комуникативне лингвистике (Русија). Истраживање се базира на целокупном 
канонском корпусу Православне Цркве и на црквеноправном материјалу фиксираном 
у интегралном своду докумената црквеног законодавства, а његов циљ јесте иденти-
фиковање, систематизација и анализа комуникативних норми прописаних у односу 
на свештенослужитеље, црквенослужитеље, монахе и лаике, као и санкција предви-
ђених у случају њиховог нарушавања.  
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СЕМАНТИЧКО-ФРАЗЕОЛОШКА АНАЛИЗА НЕКИХ ЛЕКСЕМА 
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Апстракт: Циљ овог истраживања јесте да се кроз анализу лексема 

ангел/анђео и бес/демон укаже на присуство православно-културне информације у 
описним речницима савременог српског језика. Осим анализе појединачних значења 
ових лексема, њихове полисемантичке структуре и фразеологизама које творе, 
наводе се и коментаришу дефиниције и уочене проблематичне нијансе при њиховој 
лексикографској обради. 

Кључне речи: православно-културна информација, лексикографска обрада, 
фразеологизам, анђео, ангел, демон, бес (бијес). 

 
0. Када говоримо о семантичко-фразеолошкој анализи наведних лексема, 

најпре бисмо подсетили на чињеницу, одавно примећену у лингвистичкој 
литератури: да речи могу да буду носиоци национално-културне информације. У вези 
с тим, у монографији Језик и култура, аутори Верещагин и Костомаров говоре о 
национално-културноj семантици која је својствена језику и кроз коју се реализују 
две функције језика: културоносна (у језику су наталожена, тј. језик садржи 
сведочанства о култури) (рус. культуронакопительная) и она која упознаје са 
културом (рус. культуроприобщающая) – када сам језик упознаје своје носитеље са 
националном културом (в. Верещагин-Костомаров 2005: 26). Несумњиво је да 
лексеме које су овде узете за анализу носе културну информацију. Нас занимају 
њихови лексикографски описи у данас најрелевантнијим речницима савременог 
српског језика различитог обима – великом, незавршеном Речнику српскохрватског 
књижевног и народног језика САНУ (РСАНУ), средњем, шестотомном Речнику 
српскохрватскога књижевног језика (РМС) и једнотомном Речнику српскога језика 
(РСЈ) и заступљеност културне информације у њима. Акценат стављамо на 
православну културу као преовладавајућу, те полазимо од питања: у којој мери 
семантички опис, тј. дефиниција у лексикографској обради ових лексема садржи 
сведочанства о православној култури; колико су ове лексеме у наведеним речницима 
носиоци православно-културне информације? Након одговора на ово питање, после 
семантичко-фразеолошке анализе, указујемо на то шта би требало изменити у оним 
дефиницијама ових лексема које се тичу православне културе, како би оне могле 
адекватно да остварују другу од наведених функција, тј. да упознају кориснике 
речника (који су и сами чувари културног блага) са оним делом ове културе 
повезаним са семантичким садржајем антонимних лексема анђео, ангел на једној и 
демон и бес (бијес) на другој страни.  
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0. 1. О анђелима као посебној врсти створених бића најподробније је написао 
св. Дионисије Ареопагит. Он на једном месту каже да „наше речи, које стварамо ... 
језиком и које се састоје од звукова, постају савршено мале да би ... описале 
узвишеност (како их назива) бестелесних умова“ (Ареопагит 2007: 108–109). Ипак, из 
његовог списа сазнајемо, између осталог, да је анђеле Бог створио пре људи, да их 
има неизбројиво много, да су подељени у тростепену јерархију, да пребивају на небу 
и имају способност, а и задатак од Бога да долазе међу људе, да су они бића, по 
неким Светим Оцима бестелесна, а по некима створена од веома тананог, духовног 
вештаства, па имају неко, етерно тело (в. Ареопагит 2007: 101–141). Када говори о 
бестелесности, односно телесности ове врсте Богом створених бића, архимандрит др 
Јустин Поповић, у српском народу поштован као светитељ, користи речи св. Јована 
Дамаскина, који каже да се анђели „бестелесним или невештаственим ... називају у 
сравњењу с нама, јер у сравњењу са Богом, јединим несравњивим, све изгледа грубо 
и вештаствено ... једино је Божанство истински невештаствено и бестелесно“ (в. 
Поповић 2003: 259). Сама реч ангел, анђео (ангелос) грчког је порекла и значи 
„гласник, весник“. Сведочанства о постојању анђелског света имамо у Светом Писму, 
како Старог, тако и Новог Завета, код многих Светих Отаца (осим св. Дионисија 
Ареопагитa још и код св. Григорија Ниског, св. Василија Великог, св. Јована 
Златоустог, св. Јована Дамаскина и других), а и у многим житијима светитеља. Они 
пребивају у савршеној послушности вољи Божијој и извршавају Његов промисао у 
свим деловима васељене. Зато се и зову анђели, тј. весници. Један део анђела који су 
се погордили и, злоупотребивши своју слободу, остали упорни у противљењу Богу, 
пали су са неба, нису више у непосредној близини Божијој као многи из редова 
светлих Анђела и њихово пребивалиште је поднебесје. Њихов пак вођа Сатана, 
некада Анђео Деница, пребива у самом центру пакла у садашње време, а пред Други 
Христов долазак биће му допуштено од Бога да дође међу људе и чини зла и сам, а не 
преко својих слугу као што то чини сада. Слуге његове, према сведочењу св. Јустина 
Поповића, називају се у Светом Писму још и: нечисти духови, духови зла, зли 
духови, беси, демони, анђели Сатане (Поповић 2003: 266–267).  

1. Већ из овог кратког увода примећујемо да је реч анђео употребљена у два 
значења. У првом значењу то је род, врста, особито бестелесно биће које има вољу и 
разум. У другом значењу, то је бестелесно биће, обдарено од Бога свим врлинама, 
које посредује између Бога и људи као весник преко кога Бог оглашава људима Своју 
вољу. Постоји и треће значење које ова реч има у Православној цркви, а то је: 
последњи чин небесне јерархије. Наиме, тростепена јерархија светих небесних сила 
бестелесних завшава се Анђелима. У првом, Богу најближем степену јерархије, налазе 
се Серафими, Херувими и Престоли, затим, у средњој јерархији су Господства, Силе 
и Власти, а на крају, изнад Анђела, у нижој јерархији налазе се још чинови Начала и 
Арханђели. Св. Дионисије Ареопагит у поменутом спису бави се и семантиком речи 
анђео. Један део списа посвећен је питању зашто се и сва небеска бића називају 
анђелима. Светитељ се пита зашто је то тако, када знамо да је то име својствено само 
за последњи чин, који закључује божанствену небеску јерархију. И каже да 
„богослови ... анђелима називају и чинове виших сила јер су они ти који нама 
откривају и саопштавају првоначалну божанску светлост“ (в. Ареопагит 2007: 116). 
Дакле, у свом првом значењу анђео је хипероним, а у трећем хипоним. 

1. 1.  Ниједан од наведених једнојезичних речника савременог српског језика 
не садржи комплетно, овако дефинисану лексему анђео, дакле ону која би садржала 
објашњење сва три наведена значења. Дефинисано је само једно значење у РСАНУ. 
У РМС наведена су још два блиска значења одвојена тачком и зарезом, а у РСЈ још 
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једно. Информација у свим речницима своди се на то да је анђео натприродно, 
замишљено, бестелесно, крилато небеско биће у људском облику. У РМС наводи се и 
то да је анђео гласник смрти и др. Оба мања речника као посебно значење, у оквиру 
првог, наводе и дефиницију чувар, избавитељ. Следи кратак коментар оваквих 
дефиниција.  

Већ смо видели са су анђели весници, гласници. Међутим, они нису гласници 
на првом месту смрти, као што се истиче у шестотомнику. Свето Писмо, на пример, 
сведочи о многим јављањима анђела, од којих ниједно, према подацима архимандри-
та Јустина Поповића, који ова јављања у својој Догматици набраја, није било 
јављање због оглашавања смрти (в. Поповић 2003: 253–254). Затим, чувари су само 
поједини анђели, они које добија сваки човек приликом свог крштења1 и, када 
мислимо на њих, користимо у већини случајева фразеологизам Анђео чувар, а не само 
анђео. У речницима нису наведени примери потврде овог значења. Ми сматрамо да у 
савременом српском језику, када се у одговарајућем контексту каже анђео за онога ко 
је сачувао или избавио од нечег – мисли се на човека, а не на бестелесно биће чувара. 
Дакле, то је метафором добијено посебно значење, које је потребно одвојити у 
потпуности од примарног. И у Светом Писму некада се људи називају анђелима, нпр. 
Св. Јован Крститељ; то се објашњава тиме што су и они весници, тј. обављају исту 
службу као анђели. „Ово изједначавање анђела и људи по називу потекло је због исте 
службе коју анђели и Божији изабраници врше међу људима“ (Поповић 2003: 252). 
Такође, и сам Христос назива се анђелом (Мал. 2, 7; Откр. 2. глава) , зато што и Он, 
попут анђела, људима казује о вољи Божијој (в. Ареопагит 2007: 130).  

Док се атрибут бестелесни, ма како био услован (пошто видели смо да неки 
Свети Оци приписију не сасвим одређено, етерно тело анђелима), може прихватити у 
дефиницији (у већини богослужбених текстова анђели се и називају бестелесним 
силама), дотле се атрибут замишљен (у синтагми замишљено биће) не може 
прихватити. Иако већином ова бића нама нису видљива, то не значи да нису стварна. 
Такође, спорно је да ли анђели заиста имају крила. Они се само тако изображавају на 
иконама зато што се тиме наглашава брзина њиховог кретања која омогућава да се, 
када је потребно, веома брзо нађу на земљи иако пребивају на небу. Иначе, како каже 
св. Јован Дамаскин, „само Творац зна облик и дефиницију ... анђелске суштине“ 
(према: Поповић 2003: 258). 

Као друго значење у сва три речника наводи се фигуративно: оличење доброте, 
љупкости, узвишености и свих врлина; утеловљење нечег савршеног, узвишеног. У 
дефиницијама два већа речника наводе се и антоними лексеме анђео: у РСАНУ то је 
ђаво, у РМС ђаво и демон. Иако у менталном лексикону говорника српског језика ђаво и 
анђео јесу антоними више него анђео и демон или анђео и бес (бијес), ми сматрамо да су 
само лексеме демон и бес (бијес) прави антоними лексеме анђео. Наиме, ђаво је у свом 
примарном значењу пали анђео Деница, поглавар свих осталих палих анђела, Сатана и то 
његово значење треба одвојити од секундарног, оног које је синонимно примарним 
значењима лексема бес (бијес) и демон, о којима ће касније бити речи. По нашем 
мишљењу, оваква непрецизност у значењу настала је услед различитог превођења 
лексеме бïсã у богослужбеним текстовима на црквенословенском. Наиме, као преводни 
еквивалент ове лексеме у савременом српском језику јављају се и демон и ђаво, а у 
многим случајевима је и остала лексема бес (бијес).  

1. 2. Познато је да фразеолошке јединице у једном језику садрже богат 
лингвокултуролошки потенцијал и да се у њима изражавају и одражавају обичаји и 

                                                 
1 И држава може имати свог Анђела чувара као и освештано возило нпр.  
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веровања, стереотипи појединих народа, као и њихове традиционалне и националне 
културе. Као вишелексемни спојеви и експресивне јединице, фразеологизми садрже 
културне чињенице наталожене и сачуване у колективном сећању једног народа.  

Две лексеме које су предмет анализе нашег рада улазе у састав фразеолошких 
јединица (и као компоненте носе своје лексичко значење, учествујући у формирању 
општег значења одређеног фразеологизма). Лексема анђео јесте лексема с богатим 
фразеолошким потенцијалом, који је у речницима представљен фразеолошким 
јединицама: анђео му душом; анђео љубави; анђео мира; анђео хранитељ (чувар, 
стражар); даровати мирнога анђела; живети с анђелом; носити, осећати анђела у 
срцу; с анђелом. У РСАНУ нису ушли поредбени фразеологизми као: леп као анђео и 
добар као анђео, односно адјективни фразеологизми: црни анђео, добри анђео, пали 
анђео и прави анђео, који се наводе у Фразеолошком рјечнику хрватскога или српскога 
језика Јосипа Матешића (в. Матешић 1982). Придевска фразеолошка поређења леп као 
анђео и добар као анђео спадају у семантички провидна, с устаљеним и препознатљи-
вим културним стереотипом, а сам анђеоски стереотип постоји у културама многих 
народа, те је интернационалан (в. Мршевић-Радовић 2008: 194). 

Фразеолошко поређење добар као анђео семантички је провидно у смислу да 
је мотивисано фигуративном употребом речи анђео (оличење лепоте, љупкости, 
доброте и свих врлина), односно семом добар, те је његово значење – изузетно добар 
– семантички јасно.  

Поредбени фразеологизам леп као анђео такође је мотивисан фигуративним 
значењем речи анђео, с тим што су у мотивацији учествовале две семе: добар и леп. 
За реализацију овог модела важне су, дакле, особине попут доброте, чистоте, 
благости и сл. и конотативни садржај лепог одређен је у корелацији са добрим, што и 
указује на јасно библијско, хришћанско порекло овог поређења. Није реч само о 
телесној лепоти као анђеоској већ и о оној унутрашњој, лепоти душе која 
подразумева човекољубље, племенитост и склад моралне и интелектуалне лепоте 
(детаљније о овоме в. Мршевић-Радовић 2008: 202–203). Наведено би значило да се у 
оба примера потпуно потврђује хришћанска интерпретација2.  

Примарно значење лексеме анђео учествовало је у формирању именичког 
фразеологизма анђео чувар (хранитељ), што је номинација врсте анђела кога човек 
добија на св. тајни крштења као сапутника, помоћника и заштитника.  

Према народном веровању, потеклом из периода пре хришћанства, анђели 
су, према подацима из Српског митолошког речника, као „добри духови, симболи 
мира и љубави међу људима“, те сматрамо да су фразеолошке јединице анђео мира и 
анђео љубави настале из овог симболичког значења, пре митолошког него 
хришћанског порекла (детаљније в. Кулишић-Петровић-Пантелић 1998).  

Семантика адјективних фразеологизама пали анђео и црни анђео у оба 
значења (1. демон, бес (бијес); 2. ђаво, враг) садржи православно-културну 
информацију која говори о томе да се се значења ових фразеолошких јединица 
односе на врсту анђела која је отпала од Бога.  

У колективној свести већине говорника српског језика анђео је увек оличење 
врлина, те се у разговорном стилу савременог српског језика врло ретко лексеме 

                                                 
2 У разговорном стилу савременог српског језика, код говорника који припадају тзв. млађој 
популацији, може се чути констатација, нпр. за девојку да је лепа као анђео, при чему значење 
тог поређења има тендецију да изражава искључиво појам телесно леп, за који су у српском 
језику резервисани други модели (лепа као вила, леп као сан, слика и сл.) (више о томе в. 
Мршевић-Радовић 2008:202–205). 
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демон или бес (бијес) замењују фразеологизмима пали анђео и црни анђео, иако су 
синоними.   

Значење придевског фразеологизма прави анђео мотивисано је фигура-
тивним значењем и подразумева особине моралне савршености, према чему стоји у 
потпуном складу са представом анђела у народној свести и има значење које се 
односи на човека: добричина, веома добро, поштено биће. 

Фразеологизам с анђелом у вези је с примарним значењем лексеме анђео, али 
у две дефиниције овог фразеологизма у РСАНУ3, у којем је он једино и наведен, није 
прозирно православно веровање у то да анђели помажу при сваком добром делу, 
нарочито Анђео чувар, што сматрамо да јесте семантичко порекло овог 
фразеологизма. У руском језику ово веровање сачувано је као прозирно у поздраву 
које верујући православни хришћани упућују једни другима при растанку: Ангела 
Хранителя, тј. нека те Анђео чувар прати4.   

2. Што се тиче лексеме ангел, као једне од варијанти лексеме анђео, она је у 
двама већим речницима оквалификована као застарела (у једнотомнику није ни 
забележена) и дефинисана је упућивањем на лексему анђео. С једне стране, то није 
оправдано, а с друге стране, непрецизно је. Коришћење овог квалификатора није 
оправдано у примарном значењу лексеме којим се овде првенствено и бавимо. 
Наиме, иако је варијанта анђео ближа данашњим, чак и верујућим, говорницима 
српског језика са којима смо спровели мини-анкету у вези са овим, ретки су они који 
варијанту ангел квалификују као застарелу, а ако то и чине, немају у виду примарно, 
већ секундарно, фигуративно значење ове речи. У овом последњем садржи се и 
непрецизност: дакле, квалификатор застарело може се употребити само за 
секундарно значење лексеме. У духовној литератури пак ангел се користи подједнако 
као и анђео. Св. владика Николај Велимировић у свом делу Охридски пролог који је 
свакодневна литература већине верујућих Срба, користи прву варијанту много чешће 
него другу (в. Велимировић 2007). Осим тога, ова варијанта је и дериватолошки 
продуктивна, па имамо деривате од којих ћемо набројати оне који нису ни 
забележене у речницима; нпр.: ангеловидан, ангелолик, ангелоподобан, ангелоимени, 
ангелологија, равноангелни, ангелопоклоњење, Првоангел, сличноангелан. Поред ове, 
емпиријске продуктивности, сматрамо да ова лексема има и системску 
продуктивност, тј. могућност стварања нових, потенцијалних значења и твореница. 
Дериват Архангел део је еортонима као што су: Сабор св. Архангела Михаила, Сабор 
св. Архангела Гаврила и др. У Календару Српске Православне Цркве чак се и не 
појављује фонетско-фонолошки адаптирана варијанта Арханђел. Ово су само неки од 
доказа зашто варијанту ангел не би требало квалификовати као застарелу.  

3. Лексема демон потиче из грчког језика (грч. daimon) и, према П. Скоку, 
њено значење јесте зао дух. Наведено се у потпуности поклапа са значењем ове 
лексеме у православној литератури. РСАНУ за ову лексему као примарно значење 
наводи, са квалификаторима мит. (митолошки) и рлг. (религиозно) натприродно 
биће које се замишља као носилац зла уопште, враг, ђаво; зло божанство нечега, дух 
који изазива одређене негативне појаве. У дефиницији се, дакле, спајају митолошки и 
религиозни слој. Затим постоје и три секундарна, фигуративна значења, настала 
механизмом лексичке метафоре. Навођење лексема враг, ђаво у дефиницији као 

                                                 
3 а) са срећом, са благословом; б) како ваља, како се само пожелети може. 
4 Значење фразеологизма с анђелом блиско је значењу поздрава при растанку у српском 
језику: збогом (насталог од: с Богом), у којем се садржи жеља да особу којој се поздрав упућује 
чува Бог, а тиме и Анђео чувар.   
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синонима лексеме демон није сасвим оправдано. Овде се, између осталог, раздвајају 
митолошко и хришћанско значење лексеме демон. У овом другом, хришћанском, 
значењу, прави синоним лексеме демон јесте лексема бес (бијес). Стога сматрамо да 
се митолошки и религиозни слој у овом случају морају раздвојити. У једнотомнику је 
поклоњена пажња само митолошком значењу, док се религиозно, хришћанско и не 
наводи, што је, по нашем мишљењу, пропуст. Дефиниција примарног значења слична 
је оној у РМС (зао дух, ђаво, сотоне), осим што ова друга нема квалификатора. 
Такође, није прецизна, пошто сотона није једини зао дух. Злих духова, тј. демона, 
бесова, има много више. Ту се, дакле, садрже два значења: прво се односи на вођу 
демона, сатану, а према Српском митолошком речнику демон то и јесте (в. Кулишић–
Петровић–Пантелић 1998), а друго значење односи се на зле духове, нечисте силе, 
бесове – што би била православно-културно информативна дефиниција. Као 
интернационализам, лексема демон, према РСАНУ, остварује велики деривациони 
потенцијал и има 13 деривата: демонизам, демонија, демонијак, демонијачки, демони-
стички, демонички, демонов, демонологија, демономанија, демонски (као придев и 
прилог), демонство, демонче5. Није забележена ниједна фразеолошка јединица која у 
свој састав укључује ову лексичку компоненту, како у описним речницима тако и у 
Фразеолошком рјечнику хрватскога или српскога језика. И сам Скок је ову лексему 
окарактерисао као „интернационалну учену ријеч“, што би могао бити одговор на 
питање зашто ова лексема не твори фразеологизме. Као интернационална реч, ушла 
је у српски језик посредством књижевних текстова, односно превођењем разнородне 
литературе, углавном са грчког језика, те је, као компонента страног порекла, 
захтевала и већи степен компетенције и образовања читалаца, говорника и 
корисника. С обзиром на то да је у народу већ егзистирао постојани еквивалент, 
прави синоним ове лексеме – бес (бијес), лексема демон остала је као део књижевног 
и књишког језичког израза у српском језику уопште.     

4. У савременом српском језику доминантно значење лексеме бес (бијес) није 
и њено примарно значење, иако је од њега настало. То, доминантно, а не примарно 
значење, у једнотомнику и у РМС ставља се на прво место, са својих пет подзначења:  

1. а. гнев, јарост. – Кад је видим, у мени све кључа од бијеса. Бен. б. беснило. 
– Говорио је о томе како баварски свештеници, кад им се плати, истерају бес из 
стоке. Нен. Љ. в. страст, разбеснелост, помама. – Већ отприје ме је био неки бијес 
за читање спопао. Шен. Хоће да се деле јер је женски бес запалио кућу и хоће да је 
растури. Скерл. г. прохтев, ћеф. – Добићеш само толико колико ти треба да можеш 
водити живот, а не и твоје бесове. Нед. д. обест. – Бијес и насиља њина до гвозденог 
досежу неба. М-И.  

То није случај са РСАНУ, где се као примарно значење наводи (са 
квалификатором празноверно): 1. празн. злодух, нечастива сила, враг, ђаво. Већ 
знамо да ова дефиниција није прецизна, да враг и ђаво нису синоними лексеме бес 
(бијес) у својим примарним значењима. Осим тога, квалификатор празноверно није 
потребан у дефиницији, јер смо видели да је учење о бесовима, демонима, засновано 
како на Светом Писму тако и на Светом Предању, те би требало да се у речницима 
српског језика поклони већа пажња преношењу православног учења на коме се 
углавном и заснива семантика како богате полисемантичке структуре тако и мноштва 
фразеолошких јединица и деривата ове лексеме. Бесомучан је, нпр., онај који је 
обузет бесом, демоном. Бесови, према православном учењу, у човеку могу да изази-
вају мноштво грехова, међу којима и јарост, гнев, страст, помаму, распомамље-

                                                 
5 У РСАНУ нема деминутива демончић. 
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ност, осионост, расипништво, раскош, ћеф, прохтев, љутину, обест, осионост, 
разметљивост – а ово су све лексеме које се наводе у разним дефиницијама лексеме 
бес (бијес). Према етимолошком речнику П. Скока, ова лексема води порекло још из 
прасловенског, тачније, она је балтословенског порекла и њом се у доба паганизма 
означавало некакво демонско божанство. Са становишта словенске семантике, 
занимљиво је да је очувала демонолошко значење, коме је накнадно додељена 
хришћанска квалификација демона (П. Скок). Стога није необично што је ова 
лексема компонента, у РСАНУ, 18 фразеолошких јединица, од којих већина садржи 
православно-културну информацију. Многе форме и(ли) значења фразеологизама 
поклапају се са онима чија је компонента лексема враг, ђаво, и као варијантни 
фразеологизми имају и иста значења. Такви су: беса (бијеса)/врага; до беса/бијеса 
(ђавола)/до врага; бес (бијес)/враг (ђаво) би га знао; бес/бијес (га, те и др.) појела / 
ђаво те однео; бес (бијес)/враг у те; који бес (бијес) / ђаво (враг); који му (ти) је бес 
(бијес) / ђаво (враг); некога беса (бијеса)/врага (ђавола); отићи до беса (бијеса) 
/ђавола (врага); терати бесове (бијесове) / ђавола; ушао бес/бијес (сто бесо-
ва/бијесова) / ђаво у њега. Осим ових фразеологизама, у Матешићевом речнику 
постоји још и фразеологизам ујео бес (бијес) врага, у значењу ником ништа; ништа 
не смета; било, па прошло.    

5. Да се вратимо на почетак: да би ове лексеме у речницима могле адекватно 
да остварују другу од наведених функција (рус. культуроприобщающую), тј. да 
упознају кориснике речника, као чуваре културног блага, са оним делом православне 
културе повезаним са антонимним појмовима анђео, ангел на једној и демон и бес 
(бијес) на другој страни – потребно је да семантички описи ових лексема у речници-
ма садрже културно-православну информацију. Да би се то постигло, требало би:  

- у вези са лексемом анђео разлучити њена 3 значења у оквиру првог, а 
значење бестелесно биће, обдарено од Бога свим врлинама, које посредује између 
Бога и људи као весник преко кога Бог оглашава људима Своју вољу – сматрати 
примарним; 

- у вези са лексемом ангел, само једно од њених значења, фигуративно, 
квалификовати као застарело, али не и оно које се поклапа са првим значењем 
лексеме анђео; 

- у вези са лексемом демон, одвајати митолошко од православног; 
- у вези са лексемом бес (бијес), избацити квалификатор празноверно и 

размислити да ли лексеме враг и ђаво у дефиницијама треба наводити као 
синонимне, јер се њихово примарно значење односи на поглавара бесова (бијесова), 
палог анђела Деницу, Сатану, а не на било ког палог анђела, тј. демона, беса 
(бијеса)6. Такође, имати у виду да је данашње доминантно значење настало од 
примарног, те размислити о чувању и у мањим речницима примарног значења и 
ненавођењу доминантног на првом месту. 

Као што је већ речено, од четири посматране лексеме, завидан фразеолошки 
потенцијал остварују лексеме анђео и бес (бијес), док за лексеме ангел и демон нема 
забележених фразеологизама у чији састав оне улазе. Сматрамо да је то стога што 
последње две лексеме припадају књижевно-уметничком и научном функционалном 
стилу и употребљавају се првенствено у теолошкој литератури.  

Такође, видели смо да се лексеме бес (бијес) и ђаво у свести просечно 
образованог говорника српског језика сматрају синонимима, што потврђују готово 

                                                 
6 Проблем је у томе што су и саме лексеме враг и ђаво непрецизно дефинисане. У њиховим 
примарним дефиницијама ова два значења се не разлучују.  
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истоветне фразеолошке јединице које творе ове лексеме. У вези са анализом 
фразеолошких јединица чије су компоненте лексеме анђео и бес (бијес) требало би 
покушати, колико се може, раздвојити православно-хришћанско културну информа-
цију од митолошке. То, наравно, није свуда и увек лако одредити, разгрнути натало-
жене разнородне културне информације различитог порекла и, у складу с тим, 
формулисати њихова значења.       
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СЕМАНТИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ЛЕКСЕМ С 

САКРАЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ 
(АНЂЕО, АНГЕЛ / ДЕМОН, БЕС) 

 
В предлагаемой работе рассматриваются лексикографические описания 

лексем анђео, ангел, демон и бес (бијес) в словарях современного сербского литера-
турного языка разного объема: большой - Речник српскохрватског књижевног и 
народног језика САНУ (РСАНУ), средний, шеститомный - Речник српскохрватскога 
књижевног језика (РМС) и однотомный - Речник српскогa језика (РСЈ), а также 
присутствие и качество культурной информации в этих описаниях. Цель работы - 
ответить на вопрос: в какой мере эти лексикографические описания содержат 
свидетельства о православной культуре; в какой мере эты лексемы в упомянутых 
словарьях являются носителями православно-культурной информации? В заключе-
нии предлагаются изменения в определении лексем, связанных с православной 
культурой, направленные на то, чтобы они вполне могли выполнять культуроприо-
бщающую функцию: познакомить пользователей словарей (являющи-мися тоже 
носителями культурного наследия) с этой частью православной культуры, связанной 
с семантическими содержаниями антонимических лексем анђео, ангел, с одной и 
демон, бес (бијес), с другой стороны. 
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БЛАЖЕНИ СОТАС АНХИАЛСКИ И ЕРЕСТА 
НА МОНТАНИСТИТЕ 

 
Апстракт: Раннохристиянският период от живота на Църквата (І-ІV в.) е 

един от най-интересните, но за съжаление най-слабо проучени периоди от 
развитието на Църквата. Научните изследвания върху живота на ранната Църква 
по днешните български земи са малко и не са систематични. Настоящата статия е 
един скромен принос към осветляването на този богат на събития период от 
живота на Църквата – опит, който се надява да провокира по-нататъшен интерес 
към времето, когато са се поставяли основите на църковната организация на 
вселенско равнище. 

Авторът допуска, че превръщането на Анхиало (дн. Поморие, в югоизточна 
България) в епископски център е станало около столетие по-рано в сравнение с вече 
възприетата хронология. Той предприема и първи по рода си опит в научната 
литература да хвърли повече светлина върху личността на първия епископ на този 
град, чието име е достигнало до нас, светецът на Църквата – бл. Сотас Анхиалски. 
Статията спира вниманието върху поместния събор в Анхиало (между 140 и 150 
г.), свикан против монтанистите. Според Libellus Synodicus, Анхиалският събор е 
третият събор в историята на Църквата въобще. Преди него са проведени само 
още два: Йерусалимският Апостолски събор (през 49 или 51 г.) и съборът, свикан от 
Аполинарий, епископ на гр. Йерапол (днес в Турция). 

Ключови думи: Анхиало, Черно море, Балкани, Тракия, България, ап. Андрей, 
ап. Павел, свмчца Севастиана, еп. Сотас Анхиалски, Приска (Присцила), Църква, 
епископия, ерес, монтанизъм, ранно християнство, поместен събор, Анхиалски 
събор. 

 
Древният Анхиало, днешното Поморие, има дълга и богата история. И до 

днес точната възраст на града не е известна, но за първи път името му се споменава в 
V-ІV в. пр. Хр. от географа Скилакс, който по заповед на персийския цар Дарий І 
предприема географско пътешествие, достигайки устието на р. Инд. В географското 
описание на Средиземно и Черно море, което му се приписва, за първи път се 
споменава името на града Анхиало.1 Според Плиний Стари, на мястото на днешно 

                                                 
1 Описанието е включено в Geographi Graeci minores (Hudson, vol. I, Oxford, 1698; Gail, vol. I, 
Paris, 1826). Всъщност това описание на Средиземно и Черно море, поместено в Geographi 
Graeci minores на Хъдсън и Гайл, не принадлежи на Скилакс и му се приписва по погрешка. 
Самото съчинение обаче със сигурност е от V-ІV в. пр. Хр. Виж по-подробно: Nieburg, B. 
“Ueber das Alter des Küstenbeschreibers Skylax von Karyanda” – In: Kleine historische und 
philologische Schriften, Bonn, 1828. 
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Поморие до идването на гръцките колонисти е съществувало тракийско селище.2 
Твърде вероятно е – с нарастване влиянието на съседна Аполония – тук да се 
преселват гръцки търговци, които, установили мирни отношения с траките, да са 
създали гръцката колония Анхиало. Каквото и да е било началото, през І-ІІ в. сл. Хр. 
Анхиало се превръща в голям град и вероятно най-голямото пристанище по нашите 
земи. Повод за това твърдение ни дава една изключително рядка анхиалска монета на 
имп. Гордиан (238-244), на която той е стъпил на кораб в пълно бойно снаряжение.3 
Заедно с няколкото медальона с подобна тематика, произхождащи от Анхиало, 
въпросната монета дава основание да се мисли, че именно от анхиалското 
пристанище започва походът на този император през 242 г. срещу персите, при който 
армията на Шапур І е напълно разбита. Като се има предвид числеността на римската 
армия 70-100 хиляди души, в това число и готските наемници, можем да съдим за 
големината на града, който трябва да поддържа тази армия до началото на военната 
експедиция, както и за флотилията, необходима да ги превози, в това число и за 
размера на пристанището, където тя може да акостира. 

Произходът на името Анхиало е също спорно. Опитът то да се изведе от 
грьцките думи ἄγχι – „край нещо” и ἅλας – „сол”, тоест „край солище”, трудно 
издържа критика. Древните извори не съобщават тук да се е добивала сол, а солта в 
древността е имала цената на злато. Неслучайно войниците в римските легиони са 
получавали част от заплатата си в сол. По-удачен изглежда опитът за извеждане на 
етимологията от ἄγχι и ἕλος – „плитко море”, но лингвистите трудно ще се съгласят с 
него. Според едно предание Анхиало е основано от преселници от малоазийския град 
Милет, край който течала река Ахело. Според друго предание, тук идва троянският 
герой, тракиецът Еней, който довежда баща си, Анхисес, на лечение край 
Поморийските (Бургаските) минерални бани, но не успява да го излекува и той 
умира. В негова памет новооснованото селище е наречено на името му.4 Самото име 
търпи фонетични промени през вековете, което говори за политическите промени, 
както и за промени в етническия състав на населението. В летописите градът се 
среща също и под името Анхиоли, Анхилия. По време на римското господство 
градът е известен като Улпия Анхиало. През византийската епоха става Ахело, а 
турците по-късно ще го нарекат Ахелу. От 1934 г. градът носи настоящето си име 
Поморие. 

Богата е историята на това място от днешна България. Не по-малко богата е и 
църковната му история, която за съжаление досега не е била обект на специални 
изследвания. Градът е един от най-древните епископски центрове по българските земи. 
Не е изключено той да е станал такъв още в І в. сл. Хр. Преданието говори, че 
християнството тук се е зародило с проповедта на св. ап. Андрей, който посещава тези 
места. В историографията отдавна се е наложило мнението, че сведенията за 
мисионерското дело на Първозвания апостол имат легендарен характер.5 Въпреки 
аргументираната критика обаче ми се струва, че няма достатъчно основание за тяхното 
отхвърляне. Още повече, че критиката на Дворник, например, е насочена преди всичко 
към руската версия за проповедта на ап. Андрей, според която той проповядва в Киев, а 

                                                 
2 G. Plinii Secundi, Naturalis Historia, ed. L. Ian, C. Mayhoff: Lipsiae, 1906, V, 11. 
3 Монетата се намира в Историческия музей на гр. Поморие. 
4 Според по-популярната легенда, баща му е починал в Сицилия. Виж: Rose, H. J. “Anchises 
and Aphrodite” – In: The Classical Quarterly, Vol. 18, No. 1, Jan., 1924, p. 11–16. 
5 Dvornik, F. The idea of apostolicity in Byzantium and the legend of the apostle Andrew. Cambridge, 
1958. 
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на север достига дори до разположения в Ладожкото езеро остров Валаам и 
крайбрежието на Балтийско море.6 Прецизността на настоящото изследване изисква 
споменаване на древните исторически сведения за проповедта на ап. Андрей. Според 
св. Симеон Метафраст, апостол Андрей е проповядвал по цяла Витиния, 
Черноморското крайбрежие и Халкидон, както и сред народите, обитаващи Тракия и 
Македония.7 Това сведение се среща и при по-ранни автори. Иполит Портуенски, в 
своето съчинение за 12-те апостоли, изрично споменава, че апостол Андрей е 
проповядвал на скити и траки8, а Доротей – че е обходил цяла Византия, Тракия и 
Скития, проповядвайки Евангелието.9 Трябва да се отбележи, че информацията, която 
дават тези сведения относно дейността на ап. Андрей в Тракия и Македония, е твърде 
обща, без да се конкретизират местата на неговата проповед. Следвайки логиката на 
пътешествията на този апостол, може да се заключи, че крайбрежните области на 
Черно море попадат със сигурност сред посетените от него места. 

В Анхиалското предание споменът за ап. Андрей е твърде избледнял, но е 
съхранен разказът за равноапостолната свмчца Севастиана, която е проповядвала 
Евангелието в Анхиало и неговите околности. Няма причини да се съмняваме, че 
това е било така, тъй като свмчца Севастиана, която е обърната за Христа от св. ап. 
Павел и е учила при него,10 действително се подвизава в Анхиало, Марцианопол, 
Одесос, Аркадиопол, Хераклея и други места.11 Според Синаксара на Вселенската 
патриаршия св. Севастиана е родена в Севастия Фригийска,12 но много по-вероятно 
изглежда предположението тя да е родена в Хераклея Тракийска13– древен 
епископски център на Мраморно море, отстоящ на около 50 км. от Константинопол, 
днес малкото градче Marmara Ereğlisi в Турция. Всъщност краткото, но твърде 
интересно житие на равноапостолната мъченица е за съжаление непознато на 
българския читател, а нейната памет, пряко свързана със земите на днешна България, 
липсва от църковния ни календар. По времето на имп. Домициан (81-96) започва 
преследване на християните. Св. Севастиана, която по време на гонението 
проповядва Христа в Марцианопол (днешният град Девня) и околностите, е заловена. 
Управител на града е някой си Сергий,14 (някои кратки синаксари посочват като 
управител Георги), който изисква от светицата да се откаже от Христа. Разгневен от 
твърдостта ѝ, той се опитва да я ослепи, нарежда тя да бъде бичувана с бич с оловни 
наконечници и накрая, като вижда нейната несломимост, я хвърля в огнената жарава 
на нажежена пещ. По молитвите на светицата обаче огънят загасва и тя остава 
невредима.15 Тук, по време на мъченията в Марцианопол (Девня) на светицата се 
явява нейният учител, св. ап. Павел, който я утешава с думите: „Радвай се и не тъжи, 

                                                 
6 За тази част от проповедта на ап. Андрей виж по-подробно: Карташев, В. „Был ли ап. Андрей 
на Руси” – В: Християнское чтение, Июль, 1907. 
7 Simeon Metaphrastes, “Commemoratio S. Andreae” – In: Menaia Novembris, Venice, 1843, p. 
235–245; препечатано в: Μηναιον του Νοεμβριον. Αθηναι, 1926, σ. 318–325. 
8 Maxima Bibliotheca Veterum Patrum, Londini, t. III, 1677, p. 265. 
9 Corpus scriptorum historiae Byzantinae, Wenet, t. IV, 1729, p. 329. 
10 Жизнь и труды апостолов, Киев, Киево- Печерская Успенская Лавра, 2008, с. 412. 
11 Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, Mensis September, ed. H. Delehaye, Bollandianos: 
Bruxellis, 1902, р. 50. 
12 Ibid. 
13 Жизнь и труды..., с. 412. Виж също частта от житието, където ѝ се явява св. ап. Павел и я 
утешава с думите, че ще се върне в града си. 
14 Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, p. 50. 
15 Ibid. 
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защото от тук ще отидеш в твоя град да изповядаш вярата си в Христа”.16 
Действително, не след дълго хегемонът Сергий е принуден да признае поражението 
си и да изпрати светицата при управителя на Хераклея Тракийска Помпиан. Тя е 
отведена първо в Одесос, след това в Анхиало, Аркадиопол и накрая е изправена 
пред съда на Помпиан в Хераклея.17 Тук отново е съдена и измъчвана, привързвана е 
към дърво, а от тялото ѝ са рязани парчета плът, хвърляна на дивите зверове, но Бог 
по чудесен начин я запазва докрай. Вбесен от непоколебимостта на св. Севастиана, 
Помпиан издава заповед тя да бъде обезглавена. Тялото на светицата е хвърлено в 
морето, но по чудесен начин се оказва пренесено на о-в Родос, където е намерено и 
погребано от Амиа – съпругата на тогавашния местен управител. Главата на 
светицата става източник на множество чудеса и благоуханно миро. Според 
Синаксара, това се случва през 82 г., по времето на император Домициан.18 Паметта 
на св. Севастиана се чества на 16 септември. 

Проповедта на св. ап Андрей и на свмчца Севастиана не остава без резултат. 
Много скоро тя дава обилни плодове. Ние не знаем нито кога точно Анхиало става 
епископски център, нито името на неговия първи епископ. Твърде възможно е това 
да е станало през първите години след проповедта на св. Андрей – още повече, че 
църковната организация на ранната Църква се различава съществено от 
организацията, която виждаме днес.19 Известно е, че християнската проповед на 
апостолите и техните последователи в ранната Църква е завършвала почти винаги със 
създаване на църковна община, за чието обгрижване много често апостолите сами 
ръкополагат епископи и клирици.20 Твърде е възможно точно така да е възникнала и 
църковната община в Анхиало, но сведения за това на този етап не са открити. Има 
обаче едно изключително интересно кратко сведение от бащата на църковната 
история, Евсевий Кесарийски, което за съжаление досега не е било обект на 
специално изследване в българската историография. Във връзка с придобилата 
широки размери през ІІ и ІІІ век ерес на монтанизма21 в ранната Църква, Евсевий 
Кесарийски се позовава на едно писмо на св. Серапион, епископ Антиохийски, в 
което се цитират подписите на различни епископи.22 В писмото епископът на 

                                                 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 По въпроса виж по-специално: Болотов, В. Лекции по истории древней Церкви, т. ІІ, СПб., 
1910, с. 452-466, както и Афанасиев, Н. Церковь Духа Святого. Париж, 1971. Виж още: Hall, S. 
G. Doctrine and Practice in the Early Church, SPCK: London, 1991. 
20 Едно интересно изследване по въпроса: Chadwick, H. The Church in ancient society, Oxford 
University Press: Oxford, 2001. 
21 Въпросът за ереста на Монтан е задълбочено изследван от редица автори. Целта на 
настоящия текст не е да прави основен преглед на най-важните публикации, затова ще спомена 
само няколко, които смятам, че достатъчно добре осветляват проблема с ереста, както и че са 
по-лесно достъпни за интересуващите се от въпроса: Болотов, В. Лекции..., т. ІІ, с. 348–367; 
Soyres, J. Montanism and the Primitive Church. Cambridge, 1877; The Cambridge History of 
Christianity: Origins to Constantine, Vol. I, Cambridge, 2008, p. 230-238. 
22 Eusebius Pamphilius, Historia Ecclesiae, V, 19–3. За нуждите на настоящето изследване 
използвам гръцкия текст ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ в онлайн 
изданието на адрес: http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/history/eysebios_ecclesia_historia. 
htm#Ε. Използвам също и критичното издание на историята: Eusebius Pamphilius: Church 
History, Life of Constantine, Oration in Praise of Constantine. Ed. P. Schaff, CLPC: New York, 
1886. 
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тракийската колония Деултум23 Елий Публий Юлий се подписва с думите: „Жив е 
Бог на небето: Блаженият Сотас, (епископ) Анхиалски поиска да изгони демона от 
Прискила, но лицемерите не му позволиха”.24 Второ споменаване на въпросния 
епископ има в Libellus Synodicus,25 където се казва, че Анхиалският епископ Сотас е 
свикал събор в град Анхиало срещу ересите на Теодот26 и на Монтан, на който 
присъстват дванадесет други епископи. И двете сведения са много интересни и 
хвърлят нова светлина върху ранното християнство по българските земи. Двете 
кратки съобщения не са снабдени с никаква конкретна датировка или коментар, 
който да посочи кой е този виден мъж, стоял начело на църквата в Анхиало и в кои 
години приблизително е правоправел. Очевидно е, че и двете сведения насочват към 
едно и също събитие – събора в Анхиало, на който, освен осъждането на двете ереси, 
домакинът, епископ Сотас, е искал и да изгони демона от едно от главните 
действащи лица в сектата на монтанизма – „пророчицата” Прискила. 

Епископът на Дебелт Елий Публий Юлий нарича епископа на Анхиало 
„блажен”. Някои тълкуват този момент като доказателство, че епископ Сотас не е 
вече между живите към момента, когато епископът на Дебелт е слагал подписа си, 
увековечавайки подвига му. Ако се приеме тази хипотеза, то писмото на св. 
Серапион27, който е живял в края на ІІ – началото на ІІІ век, може да се определи 
като горна граница на живота на еп. Сотас, т.е. той е починал известно време преди 
това писмо да бъде написано. Имайки предвид обаче, че събитието се развива в 
ранните години на Църквата, прозвището „блажен”, според мен, указва най-вече на 
общопризнатата святост на църковния йерарх, на видима причастност към Божията 
благодат, а не на канонизация след смъртта му. 

Процедурата на канонизация, съществуваща днес, е непозната на древната 
Църква и употребата на прозвищата „блажен” и „свят” е била много по-свободна. 
Светостта в ранната Църква е засвидетелствана чрез почитта на църковния народ още 
приживе на светците. Четвъртото и петото столетие изобилстват от примери, 
наистина сред аскетите и подвижниците, когато вярващите включват в празничния си 
календар известни аскети от своя район още преди смъртта им, а на някои от тях 
дори посвещават храмове.28 Още повече, че изразът μακάριος – „блажен”, „свят”, 
„щастлив”, указващ също и на мъченичество,29 използван в цитираното от Евсевий 

                                                 
23 Днес град Дебелт, недалеч от гр. Бургас. 
24 Eusebius Pamphilius, Historia Ecclesiae, V, 19–3. 
25 Libellus Synodicus 6 (Fabricius 12, 362 /Synodus Achillana/; Mansi 1, 724). Съобщението за 
събора привеждам по: Hefele, C. J. A history of the Christian councils, from the original documents, 
to the close of the council of Nicea, A.D. 325. Second edition, T&T Clark: Edinburgh, 1894, p. 78. 
26 Вероятно става въпрос за Теодот (Кожаря), с чието име се свързва ереста на монархианите-
динамисти (антитринитарии), които отхвърлят божествеността на Христос и Го смятат за 
обикновен човек, голям праведник, който е роден свръхестествено. В него, според тях, 
обитавал Дух Свети и Той бил обòжен повече от другите пророци. Повече по въпроса виж в: 
Liguory, A. The history of heresies and their refutation; or, the triumph of the Church. Dublin, 1847, 
p. 15-16; Болотов, В. Лекции..., т. ІІ, с. 305-309. Възможно е обаче тази идентификация да е 
малко прибързана. Виж съображенията за това в: Hefele, C. J. A history of the Christian 
councils..., p. 78. 
27 Св. Серапион е антиохийски епископ в периода 190-211 г. Осми по ред епископ на тази 
катедра, която заема след епископ Максимин през време на управлението на имп. Комод (183–
192). 
28 Μανουήλ Γεδεών, Αγιοποιήσεις: Το κατεστώς της εν αγίοις συναριθμήσεως. Θεσσαλονίκη, 1984, 
σ. 77–87. 
29 Eusebius Pamphilius, Historia Ecclesiae, V, 19-3. Пълно изяснение на значението и 
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Кесарийски писмо, е различен по смисъл от μακαριστής – „блажено починал”,30 който 
наистина указва на починал човек.31 Т.е. епископът на Дебелт свидетелства за 
светостта на своя събрат, като изказва възхищението си от постъпката му. Може да се 
допусне, че Елий Публий Юлий се е познавал добре с еп. Сотас. В подкрепа на това 
твърдение е фактът, че двете епископски катедри отстоят само на около 30 км. една 
от друга, а Анхиало и Деултум лежат на един от основните римски пътища и са 
свързани чрез него.32 Интересен момент в това кратко съобщение е свидетелството за 
духовната смелост и дръзновението, които блаженият Сотас е притежавал пред Бога, 
когато пожелава да изгони демона от Прискила. Приска или Прискила, заедно с 
Максимила, са двете „пророчици” и най-близки съратнички на еретика Монтан.33 
Неговата ерес, която дълго време съществува вътре в Църквата, успява бързо да се 
разпространи и набере огромен брой последователи, заплашвайки да се отъждестви 
със самата ортодоксия. Въпреки многократното ѝ осъждане, ереста просъществува 
чак до VІІІ век.34 

Нещо повече, за силата на древното харизматично движение може да се съди 
по лавинообразното възраждане и нарастване на Петдесятничеството днес в световен 
мащаб. Неслучайно Петдесятничеството се стреми трайно да се идентифицира с 
монтанизма, „откривайки” своите корени в него и оспорвайки все по-настойчиво 
правилността на осъждането му от Църквата в миналото. 

Основателят на ереста Монтан е фригиец, бивш жрец на богинята Кибела,35 
приел християнството между 135 и 175 г.36 След кръщението си той започва да 
твърди, че е получил откровение от Светия Дух, че ще бъде Негов пророк (т.е., че 
Дух Свети ще говори чрез него) и ще въведе Църквата в нейното есхатологично 

                                                                                                                            
употребата на думата може да бъде намерено в: A Patristic Greek lexicon. Ed. Lampe, G. W., 
Oxford, 1961, p. 823. 
30 Eusebius Pamphilius, Historia Ecclesiae, V, 19-3. Пълно изяснение на значението и 
употребата на думата – Ibid, p. 824. 
31 Eusebius Pamphilius, Historia Ecclesiae, V, 19-3. 
32 Виж Tabula Peutingeriana и другите римски пътеводители в: ЛИБИ, т. І, БАН: София, 1958, 
с. 9–45. 
33 Много интересен въпрос, който чака своето по-пълно изследване, е, дали монтанизмът е 
една ерес или е събирателно понятие за множество ереси, водещи началото си от района на 
Фригия през тези години? Въпросът възниква поради факта, че паралелно с монтанизма се 
появяват още квинтилианисти, пепуциани, присцилианисти и др. Възможно е монтанизмът да 
е известен и с тези имена, които очевидно носят имената на известни лидери на сектата. 
Въпросът е повдигнат в: De Soyres, J. Montanism And The Primitive Church. Deighton, Bell & Co: 
Cambridge, 1877, p. 30–32. 
34 Виж: Calder, W. “The New Jerusalem of the Montanists” – In: Byzantion, 6, 1931, p. 424–425, 
както и Scharf, A. “The Jews, the Montanists and Emperor Leo III” – In: Byzantinische Zeitschrift, 
59, 1966, S. 37–46. 
35 За това свидетелства бл. Йероним. Виж: Sherratt, В. “Montanism” – In: The Pentecostal, Vol. 
1, No. 1, p. 27. 
36 Точната датировка на началото на ереста представлява проблем поради това, че различните 
извори дават противоречива информация за нейната поява. Така например, Епифаний 
Кипърски казва, че Монтан и неговите пророчици се появяват през 135, респективно 157 г., 
докато Евсевий Кесарийски посочва 171–172 г. Най-детайлно въпросът с годината на появата 
на монтанизма на църковната сцена е разгледан в: De Soyres, J. Op. cit., p. 25–29. Виж по-
подробно също: Calder, W. “The New Jerusalem of the Montanists”, p. 421-422. и Pelikan, J. The 
Christian tradition: The emergency of Catholic tradition (100-600). Vol.I, University of Chicago 
press: Chicago & London, 1971, p. 97. 
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състояние. Скоро, окрилен от това откровение, в търсене на харизматичeн екстаз, 
Монтан ще обвини Църквата, че е изневерила на апостолската линия. По-късно, под 
влияние на двете си съмишленички и „пророчици”, Прискила и Максимила, Монтан 
дори ще се самопровъзгласи за Утешителя, а фригийският градец Пепуза, центърът 
на неговата проповед ще бъде обявен за „Нов Йерусалим”, където хилиазмът ще 
намери своето въплъщение и откъдето ще започне 1000-годишното царстване. В 
състояние на „вдъхновение”, когато пророкува, Монтан не просто говори от името на 
Светия Дух, а като Дух Светий, т.е., в първо лице единствено число.37 Ако се 
доверим на свидетелството на св. Епифаний Кипърски, той дори твърди, че е „Господ 
Бог Всемогъщи, който слязох в човека”.38 Монтан се опитва да наложи собственото 
си разбиране за Откровението. За него и последователите му в Църквата са секнали 
действалите някога благодатни сили. Стихнал е пламъкът на харизмите, който е 
горял сред първите християнски пророци; нещо повече – загубило се е самото 
пророчество. 

Монтан подценява ролята на Божия Син в домостроителството на Светата 
Троица и не разбира живота в Църквата като причастност към Христовата личност и 
изкупление, а като индивидуално духовно развитие, което Бог подкрепя чрез 
последователност от откровения. Той учи, че Бог Отец е Този, Който говори в Стария 
Завет, Христос е Този, Който ни дава благовестието Си в Новия, но там не се 
съдържа пълнотата на божествената истина. Тя трябвало да бъде предадена в 
предстоящо откровение на Светия Дух в Третия Завет, в което се състои собствено 
мисията на монтанизма. Безспорен е фактът, че в първите години след Христовото 
Възкресение вярата в Неговото Второ пришествие е била много силна. Всички са 
очаквали това да се случи ако не днес, то утре. Верните буквално са изпълнявали 
казаното в притчата за десетте девици, очаквайки Младоженеца, като всячески са се 
стараели да се уподобят на благоразумните девици и да посрещнат Жениха със 
запалени светилници. Църквата в тези години е силно харизматична, даровете на 
Светия Дух, излели се в изобилие на Петдесетница, свидетелстват за истинността на 
казаното от Христос и спомагат Църквата бързо да печели нови членове. Говоренето 
на езици, пророкуването, чудесните изцеления са ежедневие. На този фон още един 
„пророк” и две „пророчици” не са нещо необичайно и смущаващо. Проповедта на 
Монтан и двете „пророчици” не скандализира много от вярващите и дори открито 
изповядвания в тези години хилиазъм се споделя от мнозина. Това означава, че 
разкриването и изобличаването на монтанизма като ерес, само по себе си, не е било 
леко дело. Единственото, което в случая е могло да смути верните, е намерението да 
се допълни Благовестието с откровение на Самия Дух Свети, което вече представлява 
опит за допълване и усъвършенстване на самото християнство39 – нещо, което са 
претендирали да правят и гностиците. Подобно на последните, монтанистите смятат, 
че имат по-висш източник на откровение от самата Църква и стриктно записват 
всички получени от тях „пророчества”. 

За убедителността на учението на Монтан способства и фактът, че по онова 
време младенческият период на Църквата вече отминава и след като Бог вече ѝ е дал 
обилно да вкуси от Неговите блага и чудеса, с които подобно на мляко храни 

                                                 
37 Pelikan, J. The Christian tradition..., p. 102. 
38 Ibid. 
39 „Но ако дори ние, или Ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що ние ви 
благовестихме, анатема да бъде. Както по-горе казахме, и сега пак казвам: който ви 
благовествува нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде” (Гал. 1:8–9). 
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новопосадения Си виноград, Той дава на Църквата свободата да Му бъде вярна, без 
да има пред погледа си ежедневното свидетелство на чудото. Христовите думи, 
указващи на тайната и величието на духовната свобода: „Ти повярва, защото видя; 
блажени повярвалите, които не са видели” не са разбираеми за всички. Така 
еуфорията постепенно започва да отстъпва място пред прагматизма, краят на света 
продължава да се отлага, а за християните се оказва все по-трудно да живеят според 
Христовите нравствени изисквания. Постепенно изключително високата нравстве-
ност в раннохристиянските общини започва да се разколебава. Интересно е, че нача-
лото на този упадък може да се проследи още през първата половина на ІІ век, което 
се вижда от произведението „Пастир” на Ерм. В съчинението на Ерм се открива 
появата на сблъсъка между крайния ригоризъм, раждащ монтанизма, и едно по-
умерено течение, което не противопоставя по този краен начин християнската 
нравственост на света. Монтан се опитва „със силата на чудото” да прокара собстве-
ните си моралистични разбирания за християнския живот. Големият християнски 
апологет Тертулиан, който сам се превръща в един от последователите на „проро-
ците”, нарича монтанизма „предсказание за бъдещия съд”. В този смисъл Монтан 
акцентира върху „практическата” подготовка на вярващите за този бъдещ съд. 
Самият Монтан служи за нагледен пример на това, което пророкува – още при 
кръщението се превръща в скопец,40 раздава цялото си имущество. Учението му 
съдържа строги дисциплинарни правила. Създадени са собствени пости, на втория 
брак се гледа като на голямо отстъпление. Не се позволява бягство от мъченичество, 
нито се допуска ходатайство на мъчениците за отпадналите. Впоследствие е създаде-
на и собствена монтанистка йерархия, начело с патриарх, следван от кенони и епи-
скопи. Така монтанизмът, преди да бъде разобличен като ерес, просъществува вътре 
в Църквата като разкол, претендиращ с ригоризма си да опонира на останалата част 
от Църквата. 

В този контекст става ясно, че извършеното от епископа на Анхиало, 
блаженият Сотас, т.е. свикването на събор, който да осъди Теодот и монтанистите, 
както и желанието му да изгони беса от „пророчицата” Прискила, са подвиг, който 
свидетелства безспорно не само за личната му нравственост, но много повече за 
неговата причастност към Божията благодат. Причастност, която се проявява чрез 
духовната му разсъдителност, т.е. дарбата да различава духовете, което е висшата 
християнска добродетел, както и чрез способността му да владее над демоните. 
Тогава, когато мнозина християни следват и търсят пророческите слова на 
Прискила,41 еп. Сотас показва на вярващите как „пророкува” тя и е готов да изгони 
беса от нея. Самият въпрос за екзорцизма в древната Църква е много интересен. Той 
има своето място сред даровете, дадени на Църквата след Петдесетница, както се 
вижда от Апостолските постановления (ІІІ век): „Славният подвиг на заклинанието е 
дело на доброволното благоразположение и благодатта Божия чрез Христа, наѝтието 
на Светия Дух, защото получаването на дара на изцелението се разкрива чрез 
откровение от Бога и благодатта, която е в Него, става явна за всички”,42 но 

                                                 
40 По-вероятно е Монтан да е станал скопец още когато е бил посветен за жрец на богинята 
Кибела, известна още като богинята майка на боговете. Известно е, че ритуалите, свързани с 
нейното служение, трябвало да се изпълняват от „полумъже”. Виж: Sherratt, В. Op. cit., p. 27. 
41 Двете пророчици Максимила и Прискила, когато изпадали в състояния на екстаз и 
започвали да пророкуват, говорели в мъжки род, нещо, което трябвало да се приеме като 
сигурно доказателство за несъмнения и откровен характер на пророчествата им. 
42 Цит. по: Успенский, Н. Д. „Византийская литургия” – В: Богословские труды, 1980, Сб. 21, 
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впоследствие поради злоупотреби е прекратен.43 През V век вече не се споменават 
екзорцисти.44 Вероятно блаженият Сотас е притежавал този „дар на изцелението” на 
раннохристиянската Църква, за който се говори в Апостолските правила. За него 
важат думите на авва Питирион: „И така, чеда, който иска да изгонва бесове, той 
трябва първо да поработи над своите страсти: защото каквато страст победиш, такъв 
демон и изгонваш. Трябва да работите над страстите, за да прогоните и демоните на 
тези страсти”.45 Във всеки случай, ако се доверим на автентичното православно 
предание, което без промяна важи и днес, но често е пренебрегвано, бесове могат да 
изгонват само светците, които са получили харизмата за това служение, и при това не 
всички, а само тези, на които им посочва Сам Господ.46 

Вторият интересен момент от кратките сведения за еп. Сотас, е свикването на 
събор в Анхиало за осъждането на ересите на Теодот и тази на Монтан. Евсевий 
Кесарийски споменава, че във връзка с монтанизма са свикани няколко събора, без 
обаче да уточнява къде, кога и от кого.47 Сведенията му са прекалено общи и не указват 
на нищо конкретно, но източникът, от който той черпи своята информация, дава 
основание да се предположи, че е имал предвид и събора в Анхиало. Хубавото е, че в 
Libellus Synodicus48 има позоваване на два събора срещу монтанизма, единият от които 
е този в Анхиало. Нещо повече – съгласно Libellus Synodicus съборът в Анхиало се 
явява третият събор в историята на християнската Църква от началото на нейното 
съществуване, като първи е Апостолският събор през 49 г. в Йерусалим, а втори – 
свиканият от еп. Аполинарий събор в Йераполис – Фригия, Мала Азия,49 който също е 
насочен срещу монтанизма и на който присъстват общо 27 епископа, заедно с 
Аполинарий. Трети в историята на Църквата събор е именно свиканият от еп. Сотас в 
Анхиало, на който, освен него, присъстват още 12 епископа. Според аргументирания 
анализ на Хефеле, Йераполският и Анхиалският събори са се провели през първата 
половина на ІІ век, като, според него, приблизителната година на провеждането на 
събора в Анхиало е 140-та.50 Разбира се, възможни са отклонения от тази дата, но със 
сигурност съборът се е състоял преди 150 г.51 Непосредствено след Йераполския и 
Анхиалския събор, но вече като събори от втората половина на ІІ век, се явяват 
съборите, свързани с разногласията и различията при празнуването на Пасха. 

Съборът в Анхиало ще да е бил достатъчно крупно събитие в историята на 
ранната Църква, независимо от това, че днес до нас са достигнали толкова оскъдни 

                                                                                                                            
с. 31. 
43 Пак там. 
44 По-подробно: Пак там. 
45 Лавсаик. М.., 1992, с. 127. 
46 Виж: Житии преп. иеросхимонаха Илариона Оптинского, Введенской Оптиной пустыни: 
Москва, 1993, с. 190, както и главата „Откровение”, параграф „Екзорцизм” от: Осипов А. И. 
Путь разума в поисках истины, Сретенского монастыря: Москва, издание 5-е, 2004. 
47 Eusebius Pamphilius, Historia Ecclesiae, V, 16–10. 
48 Libellus Synodicus, който е наричан още Synodicon, съдържа кратки бележки за 158 събора 
от първите ІХ века на Църквата, включително и за Вселенските. Libellus Synodicus е паметник, 
завършен от гърците в началото на ІХ век. Ние нямаме основания да се съмняваме в неговата 
достоверност въпреки големия период от време, който обхваща, понеже информацията за 
съборите в него е почерпена от древни източници, не всички от които са достигнали до нас. 
49 Древният град се намира на около 20 км. От днешния град Денизли в Турция, в 
непосредствена близост до Памук кале. 
50 Hefele, C. J. A history of the Christian councils..., p. 79. 
51 Ibid, p. 80. 
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сведения за него. Фактът, че на него присъства едно от главните действащи лица на 
монтанизма, „пророчицатата” Прискила, която явно е трябвало да защити „монтанизма”, 
е красноречиво свидетелство за това. Със сигурност епископът на Дебелт Елий Публий 
Юлий е присъствал на събора, тай като думите от подписа му „Блаженият Сотас, 
(епископ) Анхиалски поиска да изгони демона от Прискила, но лицемерите не му 
позволиха”, говорят за него като за свидетел на станалото. От това свидетелство може да 
направим извод, че монтанизмът много бързо е преминал границите на Фригия и се е 
превърнал в сериозна опасност за Тракия, а както е известно в античността 
пристанищните градове, какъвто е бил и Анхиало, са средоточие на динамичен културен 
и идеен обмен. Думите на еп. Елий Публий Юлий могат да се разтълкуват като 
тържество на православието, т.е. съборът е свършил своята работа и ереста на 
монтанизма е изобличена и осъдена. Това всъщност се потвърждава и от Libellus 
Synodicus.52 Вероятно като свидетелство и в подкрепа на правотата на съборните 
решения, еп. Сотас пожелава да изгони демона от Прискила (Приска), с което да я изцели 
и занапред да разсее всяко съмнение в това, че чрез нея говори не Светият Дух, а демон. 
За съжаление, „лицемерите не му позволиха”. Кои са тези „лицемери”? Някои от 
участващите епископи? По-вероятно това са присъствали на събора монтанисти.53 Те 
приемат решенията на събора, съгласяват се привидно с осъждането на ереста, но когато 
трябва на дело да покажат обръщането си, не позволяват на еп. Сотас да изгони демона 
от тяхната „пророчица”. Разбира се, това е само хипотеза, но прозвището „лицемери” към 
участващите в събора монтанисти прави много вероятна подобна възстановка на 
събитията, още повече, че, както вече посочих, това е причината да не бъде изгонен 
демонът от другата „пророчица” – Максимила. Въпреки че детайлите на събитието 
остават забулени под мъглата на времето, безспорна е неговата значимост за ранната 
история на Църквата – значимост, която е продиктувана не само от сериозността на 
проблема с монтанизма, но и от факта, че Анхиалският събор дава своя принос в 
изграждането на модела на поместния събор като средоточие на богословския спор и 
израз на църковното единомислие в истината. 

Трябва да сме радостни от факта, че християнството не само прониква по 
българските земи с апостолската проповед, но и че пуска здрави корени и дава 
обилни плодове, от които се храни цялата Църква. Може само да се съжалява, че 
паметта на блажения Сотас, епископ на Анхиало, който е сред ключовите участници 
в събора, тъне в забвение и той не присъства в църковния календар. Вярно е, че 
според древната църковна практика светителите-епископи се включват само в 
празничния календар на местната църковна община, чийто предстоятел е епископът, 
и това има като следствие в общоцърковната памет да останат само просиялите 
епископи на големите църковни центрове и столици. Ние обаче не се съмняваме, че 
името на блажения Сотас, редом с хиляди още негови събратя и Христови 
съработници на Божията нива, наследници на апостолите не само по катедра, но и по 
начин на живот, е записано в Книгата на живота. 

                                                 
52 Ibid, p. 79. 
53 Подобен случай Евсевий Кесарийски описва в Historia Ecclesiae, V, 16–17, където еп. Зотик 
от Комана и еп. Юлиан от Апамеа искат да изгонят демона от другата пророчица на 
монтанизма Максимила. Случката се развива в Пепуза (Новия Йерусалим на Монтан). И тук, 
както и в случая с еп. Сотас, на епископите не им е разрешено да изгонят беса от пророчицата. 
Евсевий дава малко повече информация за този случай, като пояснява, че причината за 
забраната се явява намесата на последователите на някой си Темисо. Темисо вероятно е 
водачът на монтанистите в Пепуза след смъртта на Монтан. Виж: Eusebius Pamphilius: Church 
History, Life of Constantine, Oration in Praise of Constantine…, p. 360, n. 1598. 
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Vencislav Karavlcev 
 

THE VENERABLE SOTAS OF ANCHIALA AND THE MONTANIST HERESY 
 
The Early Christian period of the Church (I-IV A.D) is one of the most interesting, 

but unfortunately among the poorly explored periods in the development of the Church. 
Scientific investigations on the life of the Early Church in the present day Bulgarian lands 
are few in number and unclassified. Current article is a modest contribution to illuminate 
this rich of events period of the Church, with the hope that will provoke further interest for 
the time when were laid the foundations of the universal church organization. 

The author admitted about century earlier transformation of Anchialo (today 
Pomorie, Southeast Bulgaria) into an Episcopal center of the adopted so far chronology. 
The author also takes first experience in the scientific literature to shed more light on the 
first bishop of Anchialo who reached us by his name and likely saint of the Church – 
blessed Sotas of Anchialo. Present article is focusing on the domestic council of Anchialo 
(between 140-150 A.D.) convened against montanists. The council of Anchialo according 
to Libellus Synodicus appears to be the third council in the entire history of the Church. 
Before council of Anchialo were just two: the council of Jerusalem (The Apostolic council 
– 49 or 51 A.D.) and the council summoned by Apolinarius in Hierapolis (today Turkey). 
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DIE  HEILIGE  ANASTASIA  DIE  PATRIZIA  UND  DIE  HEILIGE 

PATRIZIA  VON  NEAPOL 
 
 Zusammenfassung: In dieser Studie wird, anhand von verschiedenen 

Vergleichungen der Texte, angezeigt, dass die Heilige Anastasia die Patrizierin und die 
Heilige Patrizia von Neapel, in Italien, die einzige und dieselbe Person ist. Das Kloster der 
Heiligen Patrizia ist gegründet worden, nachdem Ihr Leichnam in Italien, nach dem IV. 
Kreuzzug, gefunden worden ist. Das heisst, dass sich Ihr Leichnam, das heute in Neapel 
befindet, der Heiligen Anastasia der Patrizierin gehören.  

Schlüsselworte: Heilige Anastasia die Patrizierin-Heilige Patrizierin von Neapel- 
Hagiologie-Hagiologische Tradition  

 
Die heilige Anastasia die Patrizierin ist eine grosse Persönlichkeit des 

Frauenordens in Ägypten in der Zeit Justinians (527–565)1. Sie stammte aus einer 
aristokratischen Familie von Konstantinopel, die im kaiserlichen Hof2 den Titel einer 
Patrizierin trug. Sie verliess die Stadt wegen der Eifersucht der Kaiserin Theodora und in 
der Nähe von Alexandrien gründete sie das Frauenkloster der Patrizierin.Um Justinians 
Aufsuche zu entgehen, flüchtete sie in die ägyptische Wüste.  

Sie wendete sich an den Abt Daniel den Asketen3, der sie im Mönchstracht kleidete 
und ihr riet, dort in einer Grotte als Eunuch Anastasios zu leben. Dort eingeschlossen, blieb 
die heilige Anastasia im Gebet, Reue und Fasten bi zu ihrem Lebensende. Ihr weibliches 
Geschlecht wurde erst nach ihrem Tod entdeckt, als ihr Leichnam von den Untertanen des 
Abtes Daniel für die Totenmesse und Bestaltung vorbereitet wurde. 

Darüber berichten die Hagiologischen Schriften, die in der Folge erwähnt warden. 
Es muss hiermit beachtet werden, dass die grosse Verbreitung dieser byzantinischen 
Handschriften, sowie auch die Erwähnung des Synaxariums der Heiligen Anastasia im 
Synaxarium der Grossen Kirche von Konstantinopel4, unterstreichen die Anerkennung und 
Verehrung an sie zu jener Zeit.  

                                                 
1 Aikaterine Christophilopoulos, Βυζαντινή Ιστορία 1. 324-610. Athen 1984,  250–260.  
2 Für den Titel und dessen Bedeutung, vgl. L. Petit, Vie de saint Michael Maleinos, „Revue de 
L’Orient  Chretien“ 7 (1902),  556. Aikaterine Christophilopoulou, Βυζαντινή αυτοκρατορία. 
Νεότερος Ελληνισμός. Συμβολή στην έρευνα 2. Αthen  2006,  43.  
3 Fr. Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca 3. Bruxelles 1957,  20–21, voraus die entsprechende 
Literatur. Vgl. Eliz. Clark,  Ascetic Renunciation and Feminine Advancement: A Paradox of Late 
Ancient Christianity, „Anglican Theological Review“ 63 (1981),  240–257. 
4 H. Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae. Propylaeum ad Acta Sanctorum 
Novembris. Bruxellis 1902,  523–528. Vgl. R. Browning, „The “Low Level” Saint’s Life in the Early 
Byzantine World“, Serg. Hackel (ed.), The Byzantine Saint. University of Birmingham, 14th Spring 
Symposium of Byzantine Studies. San Bernardino, Calif. 1983,  117–127. 
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Das Leben der Heiligen Anastasia der Patrizierin, die laut Hagiologium am 10. 
März und 28. August5 gefeiert wird, ist in zwei Grundversionen erhalten. Die erste Version 
fängt an und endet wie folgt: Ευνούχός τις έμενεν εις την εσωτέραν έρημον της Σκήτεως-
Des., και μετά του αββά Αναστασίου του ευνούχου Αναστασία γαρ ελέγετο, ευχαις και 
πρεσβείαις… αμήν. Sie wurde von L. Glugnet im Jahr 19006 veröffentlicht , wie auch im 
Jahre 19017 zusammen mit dem Werk über das Leben Daniels des Asketen, eine 
bedeutende Persönlichkeit des ägyptischen asketischen Mönchlebens zur Zeit des Kaisers 
Justinian., der auch der geistige Vater der Hl. Anastasia war. Diese Version, in 
volkstümlicher Sprache, ist im handschriftlichen Werk 176 des 17ten Jahrhunderts (FF. 
651-653)8 von Kloster Xyropotamos am Heiligen Berg Athos, die offensichtlich bei 
Messen und Gottesdiensten Verwendung fand.  

Glugnet veröffentlichte diese Schrift aus dem Codex Gislin 283 (FF. 163v–165) 
der Nationalen Bibliothek von Paris. Jedoch wird die gleiche Schrift erhalten und 
übergeben aus den Parisiner Codice Gr. 890 (FF. 2–22v) des 11. Jahrhunderts, Gr. 919 (FF. 
20v-22) des 13ten-14ten Jahrhunderts, Gr. 1036 (FF. 145–147v) des 15ten Jahrhunderts 
und Gr. 1089 (FF. 334v–338v) von 900 n.Chr.9, Gr. 1605 (FF. 272v–275) des 12ten 
Jahrhunderts, Gr. C. 282(FF. 172–73) des 11ten-13ten Jahrhunderts, Gr. C. 283 (FF. 239–
272) des 11ten Jahrhunderts und Gr. S. 131(FF.98-124) des 17ten Jahrhunderts.                  

Die zweite Version über das Leben der Hl. Anastasia fängt an und endet wie folgt: 
Inc. Ευνούχός τις έμενεν εις την έρημον την ενδοτέραν της Σκήτεως- Des. Και μετά του αββά 
Αναστασίου του ευνούχου σταθήναι, Αναστασία γαρ ελέγετο, ευχαίς και πρεσβείαις… επί του 
φοβερού βήματος…αμήν10. Sie wurde ebenfalls von Glugnet im Jahre 1900 und 1901 in 
seinen oben zitierten Arbeiten veröffentlicht11.  Für diese Publikation hat Glugnet den 
Codex 914 (FF. 188–189v) der Nationalen Bibliothek von Paris verwendet12. Jedoch die 
gleiche Schrift übergeben uns die Pariser Codice Gr. C. 126 (FF. 315–317) des 10ten und 
11ten Jahrhunderts13, Gr. C. 232(FF. 316–318)14 und Gr. S. 1272(FF. 24v–26) des 11ten 
Jahrhunderts15. 

                                                 
5 Fr. Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca 1. Bruxelles 1957,  25 (Subsidia Hagiographica, No. 
8a), No 79.    
6 L. Glugnet, Vie et Récits de l’ abbé Daniel, de Scété (Vie siècle), „Revue de l’Orient Chrétien“ 
5(1990), 51–53.  
7 L. Glugnet, Vie et Récits de l’ abbé Daniel, de Scétiote, Bibliotheque Hagiographique Orientale 
1(1901), 2–4.  
8 Eudokimos Xeropotamenos, Κατάλογος αναλυτικός των χειρογράφων κωδίκων… της εν αγίω όρει 
του Αθω…μονής του Ξηροποτάμου. Thessalonike 1932,  77. Vgl. Fr. Halkin, Bibliotheca…op.cit.,  
309 des dritten Bandes voraus zusätzliche Informationen.  
9 Fr. Halkin, Auctarium Bibliothecae Hagiographicale Graecae. Bruxelles 1969,  20, No. 79. Ders., 
Manuscrits Grecs de Paris. Inventaire Hagiographique. Bruxelles 1968, No. 79.    
10 Fr. Halkin, Bibliotheca…op. cit., 1,  25, No 80. Vgl. Br. Dahlman, Saint Daniel of Sketis. A group 
of Hagiographic Texts. Uppsala 2007,  180–186. 
11 L. Glugnet, Vie et Recits…, op. cit. (1900) ,  54–56. Ders., Vie et…(1901),  5–7. Vgl. X. Lequeux, 
„Analecta Bollandiana“ 125 (2007),  441. 
12 A. J. Festugiere, Historia monachorum in Aegypto. Bruxelles 1961,  CXVIII–CXXIII.   
13 J.-Cl. Guy, Recherches sur la tradition grecque des Apopthegmata Patrum. Bruxelles 1962,  121–
122.  
14 R. Devreesse, Catalogue des manuscrites grecs de la Bibliotheque Nationale 2. Paris 1945,  121. J. 
–Cl. Guy, op. cit., 16.   
15 A. Ehrhard, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der 
griechischen Kirche 3. Leipzig 1952, 932.  
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Schliesslich in einem ebenfalls von Glugnet16 veröffentlichten Synaxarium über 
die Heilige für die Verwendung be idem Gottesdienst, aber auch im Synaxarium der 
Grossen Kirche von Konstantinopel17 und im Messebuch für März18  wird der Anfang und 
das Ende mit folgendem Verlauf bemerkt19: Inc. Εν ταις ημέραις Ιουστινιανού του βασιλέως 
γέγονέ τις γυνή εν τω Βυζαντίω- Des. Και τότε διηγήσατο ο γέρων τω μαθητή λεπτομερώς τον 
βίον αυτής. Den text von diesem Synaxarium steht auch in der Pariser Handschriften Gr. 
1573 (FF. 45-47) des 15ten Jahrhunderts, Gr. C. 223 (FF. 20v-22v)20 der Jahre 1300–1301 
n.Chr. und Gr. C. 309 (FF. 38v-40v) des 14ten Jahrhunderts.  

Dieses Synaxarium hat in verschiedenen theologischen Ausgaben und Quellen 
grosse Anwendung gehabt. Frei übersetzt in der Sprache des 19ten Jahrhunderts, 
veröffentlichte der Heilige Nikodemus vom heiligen Berg Athos in seinem Synaxarium , 
das in Venedig21 im Jahre 1819 erstens gedruckt wurde. In einer noch einfacheren Sprache 
wurde vom Bischof von Oinoe Matthaeus Lagges in seinem grossen Synaxarium22 
veröffentlicht, wie auch im neuen Synaxarium der orthodoxen Kirche vom Mönch 
Makarios des Klosters Simon-Petra und auf griechischer Sprache von S. Gounelas23 
übersetzt. Es wird folglich versucht ale diese Schriften, in gemeiner und poetischer 
Sprache, in einem einheitlichen Artikel zu verfassen, in dem das Leben und dieVerehrung 
der Heiligen beinhaltet wird.   

In den Monats Messebüchern (Mηναία), sowie in den handschriftlichen 
hymnologischen Codices findet man weder eine Messe noch einen hymnographischen 
Artikel über die Heiligen. Auch im klassischen Werk von L. Petit über die Bibliographie 
der griechischen Messen für viele Heiligen wird etwas darüber erwähnt. Das Fehlen einer 
Messe und eines Gebets für die Hl. Anastasia die Patrizierin hat der Mönch Gerassimos 
Mikragiannitis , Hymnenverfasser der Grossen Heiligen Kirche Jesu am Heiligen Berg 
Athos nach dem Auftrag der Kirchengemeinde der Hl. Anastasia in Peristeri gedeckt. Die 
Messe und die hymnographischen texte warden auch in der folge erwaehnt, denn sie 
warden dauernd in der Liturgie verwendet.  

Es ist erwähnenswert, dass die Gemeinde der Hl. Anastasia die Patrizierin, der 
Heiligen Diözese von Peristeri, die einzige orthodoxe Kirche in Griechenland , die der 
Heiligen gewidmet ist, hat ein 23seitiges Heft in Kleinformat herausgebracht u. d.T. : Βίος 
και πολιτεία της οσίας μητρός ημών Αναστασίας της Πατρικίας ως και Παρακλητικός προς 
την οσία Κανών (= Das Leben und Wirken unserer Mutter der Heiligen Anastasia sowie 
Gebetskanon an die Heilige). Lofos Axiomatikon, Peristeri (Athen, o.J.). Es beinhaltete das 

                                                 
16 L. Glugnet, Vie er Recits…, op. cit. (1900),  57-79. Ders., Vie et Recits…op.cit. (1901),  8–10.  
17 H. Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae. Propylaeum ad Acta Sanctorum 
Novembris. Bruxelles 1902,  523–528.  
18 Μηναίον του Μαρτίου… υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου, hg. Von dem Verlag 
der Apostolischen Diakonie der Kirche von Griechenland. Athen 1970,  43.  
19 Fr. Halkin, Bibliotheca…op. cit., 1,  25, No 80e.  
20 Catalogus Codicum Hagiographicorum Graecorum Bibliothecae Nationalis Parisiensis. Bruxelles 
1896,  350.  
21 Nikodemus vom Heiligen Berg Athos, Συναξαριστής των Δώδεκα Μηνών του Ενιαυτού 2. 
Περιέχων τους τέσσαρας μήνας Ιανουάριον, Φεβρουάριον, Μάρτιον, Απρίλιον. Athen, Domos,  20052,  
199–202.   
22 Matthaeus Lagges, Bischof von Oinoe, Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. März . 
Athen 19975,  199–202. Vgl. Ο αβάς Δανιήλ της Σκήτεως. Αθήνα 1988,  3–6. Vgl. Godd. A. Elliot, 
Roads to Paradise : Reading the Lives of the Early Saints. Hanover, N.H. 1987,  43–45. 
23 Mönch Makarios von Kloster Simon-Petra, Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
Übersetzt aus dem Französischen von S. Gounelas 7, März. Athen, Indiktos, 2006,  103–105.  



 298 

Synaxarium der Heiligen (S. 5-9) sowie das an sie gerichtete Gebet, verfasst vom Mönch 
Gerasimos Mikragiannites.  

Die obengennante gemeindekirche hat für die jährliche Festmesse eine Photokopie 
des Heftes herausgegeben: Heilige Diözese von Peristeri, Heilige Gemeindekirche der 
Heiligen Anastasia der Patrizierin , Ano Lophos Axiomatikon, Peristeri, Festmesse unserer 
Mutter der heiligen Anastasia der Patrizierin. Nach der Festmesse ist ein gebetkanon 
angeschlossen. Verfasser war der Mönch am Heiligen Berg Athos, Gerassimos 
Mikragiannites, Hymnenverfasser der Grossen Kirche Jesu (Athen, o.J.). In diesem Heft ist 
folgendes beinhaltet: Μουσικό Παράρτημα σε βυζαντινή παρασημαντική 
(εσπερινός,προσόμοια, είσοδος, απόστιχα και το „Μαρία“ στάσις γ’ του Πέτρου 
Μπερεκέτη) (S. 13 des Anfangs). Εσπερινός (S. 1-4), Λιτή (S. 5-6), Στιχηρά Προσόμοια (S. 
7-8), Ορθρος (S. 9-17), Αίνοι (S. 18-19), Θεία Λειτουργία (S. 20), Παρακλητικός Κανών 
εις την οσίαν Μητεραν ημών Αναστασίαν την Πατρικίαν (S. 10 des Endes) και το Συναξάρι 
της αγίας  (S. 14 bis zum Ende).  

Interessant ist der wahrschienliche Zusammenhang zwischen der Heiligen 
Anastasia der Patrizierin und der Heiligen Patrizia von Konstantinopel, deren sterblichen 
Uberreste in Neapel –Italien aufbewahrt sind und von der Katholischen Kirche besonders 
verehrt wird. Das Synaxarium der Heiligen, die am 25. August gefeiert wird, ist in einer 
kürzeren Fassung von Antonio Borelli24 publiziert, aus der in der Folge in griechischer 
Ubersetzung veroffentlicht wird25.     

„Die heilige Patrizia von grossen Kaiser Konstantin stammend , 
ist in Konstantinopel geboren, hat eine Hoferziehung von der Erzieherin 

Aglaia genossen und sie hat im Jugendalter Kenschheit geschworen. Damit 
Sie treu bleibt, hat sie die Stadt verlassen, weil ihr Verwandter Kaiser Konstantin II 

(668-685) um ihre Hand anhielt. 
Sie ist in Rom zusammen mit ihrer Erzieherin Aglaia angetroffen und anderen 

Dienstmädchen wo sie vom Papst Liberio den Nonnenschleier bekam. Als Ihr Vater 
starb, kehrte Patrizia nach Konstantinopel, verzichtete auf die kaiserliche Krone, 

verteilte ihr Vermögen den Armen und pilgerte in das Heilige Land. Nach einem Unwetter 
am Meer vor Neapel wurde sie schiffsbrüchig und strandete ein einer kleinen Wuste auf der 
Insel Megarida (Kastel des Ei, Castel dell’ Ovo), wo sie nach einer kurzen Krankheit starb. 

 
Nach der  Erleuchtung der erzieherin Aglaia wurde ihr Begräbnis offiziell 

ausgetragen in der Anwesenheit des Bischofs des Grafen der Stadt und des Volkes. Den 
Leichenwagen zogen zwei Stiere die ohne Führung vor dem Kloster Caponapoli 

der basilianer Väter, das dem Heiligen Nikandros und Markianos gewidmet ist, stehen 
blieben. 

Dieses Kloster hat Patrizia als Ihre letzte Ruhestätte gewünscht, wie sie bei einer Reise 
nach Rom in Neapel einen Aufenthalt hatte. Ihr Leichnam blieb dort zusammen mit ihrer 

Mitschwestern, die sie begleiteten und von ihr Patrizianerinnen genannt wüden. Das 
bedeuten 

Schwestern der Heiligen Patrizia. Das Kloster wurde von den Schwestern weiter erhalten, 
nachdem die Basilianer Mönche zum Kloster des Heiligen Sebastian übersiedelten. 

Die Schwestern befolgten die Regeln des Heiligen Benedikt und Jahrhundertelang hat das 

                                                 
24 Aus der web-seite Santiebeati.it/dettaglio. Der Text ist im September 2001 eingetragen worden.  
25 Vgl. Βίοι – Συναξάρια και Ακολουθία της Οσίας Μητρός Ημών Αναστασίας της Πατρικίας μετά 
παρακλητικού προς την οσίαν κανόνος και μουσικού παραρτήματος,herausgegeben nebst 
Einleitungen und Kommentaren von M. Varvounis. Athen 2008,  22–23.   
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Kloster eine glanzvolle Zeit erlebt. Aus historischen und politischen Gründen wurden 1864 
die sterblichen Überreste der heiligen an das Armenische Kloster vom Heiligen Gregorios 

gebracht. 
Mit bienenwache gesalbt, werden die sterblichen Überreste in einem Schrein aus Gold und 

Silber mit Edelsteinen geschmückt in der Kapelle neben der monumentalen Kirche des 
Klosters aufbewahrt. 

 
Zahlreich kamen die Pilger um sie zu ehren und waren erstaunt über das Fliessen des Blutes 
und der Myhre (manna). Die Myhre entsprang wie bei anderen heiligen aus dem Grab. Die 
grösste Menge floss an einem 13. September zwischen den Jahren 1190 und 1214. Das Blut 
dagegen floss auf wunderbarere Weise aus einer Zahnhöhlung wie ein römischer Ritter, aus 

übermässigen 
Verehrung einen Zahn ausriss ein paar Jahrhunderte nach ihrem Tod. 

 
Der Zahn und das Blut sind in einem Schrein von hohem wert aufbewahrt. In den 
Jahrhunderten , die vergangen sind, floss das Blut reichlich an der Aussenwand 

des Blutgefässes.Dieses Wunder ist weniger bekannt als das andere auch in Neapel 
vom Heiligen Genaro, Hauptpatron der Stadt.Die Heilige Patrizia gilt als auch Patronin 

der Stadt Neapel. Sie wird am 25. August gefeiert“. 
 

Ιm Synaxarium erscheint die Jugendzeit der Heiligen in den Jahren der Herrschaft 
Konstantins, jedoch 668 bis 685 fällt in die Herrschaft Konstantins des IV des Bärtigen26 und 
nicht in die Herrschaftszeit Konstantins (337-361)27. Wir sind also näher in der Zeit Justinians 
und nicht der vom Konstantin den Grossen, der angeblich Verwandter der Hl. Patrizia war.  

Ansonsten haben die zwei Synaxarien bemerkenswerte Ähnlichkeiten: Die adelige 
und aristokratische Abstammung, das Verlassen der Stadt wegen eines Heiratsantrages des 
Kaisers, oder der Eifersucht der Kaiserin, das Nonnenleben, das Leben in der Wüste. 
Ausserdem beruft sich das Synaxarium der Heiligen Patrizia auf Erzählungen, die eine 
Konfusion verursachen: In dem die Heilige auf dem Weg ins Heilige Land sich befand, 
wurde sie schiffsbrüchig vor Neapel. Obwohl es nicht eindeutig geschrieben steht, die 
Heilige gilt als Gründerin eines Klosters und eines Frauenordens. Ihr Leichnam wird 
entdeckt und bestattet auf wunderdentender Weise. Schliesslich sind im Synaxarium der 
Heiligen Patrizia eindeutig später vile sogenannte “Hagiologische Mythen”28 hinzu gefügt 
worden. Die himmlischen Erleichterungen, die den Gottewillen andeuten, Tiere die unter 
göttlicher Führung den Ort zeigen, wo der Leichnam der Heiligen29 bestattet werden soll, 
das Fliessen des Blutes und der Myhre aus den heiligen Überresten als Beweis der Existenz 
der Heiligen30, die Wundergeschehenisse nach der in gutter Meinung entnommen Teiles der 
Verstorbenen von einem Gläubigen31.  

                                                 
26 Aikaterine Christophilopoulos, Βυζαντινή Ιστορία 2 :1. 610–867. Athen 1984, 63–69; 71, 81, 
daraus die entsprechenden Quellen. Vgl. Cl. Dieterich, Die byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert 
(Byzantinisches Archiv, 13). Munich 1969,  12–14. 
27 Aikaterine Chrisophilopoulos, op. cit., 1,  145–147. K. Varsos, Οι αυτοκρατόρισσες του Βυζαντίου 
1. Athen 1965,  145–166.  
28 Vgl. H. Delehaye, Les legends hagiographiques. Bruxelles 19273, mit Beispielen.  
29 Vgl. D. S. Loukatos, „Le motif de la chevre decouvrant des lieux sacres en Grece“, Festschrift 
Matthias Zender. Bonn 1972,  465–469. Vgl. H. Delehaye, Les Passions des Martyrs et les genres 
litteraires. Brussels 1966,  21–23.  
30 Vgl. Const. Tischendorf, Apocalypses apocryphae. Lipsiae 1866,  110-111. Vgl. H. Delehaye, 
Synaxaires byzantins, menologes, typical. London 1977,  43–45. 
31 Vgl. Εra Vranousis, Τα αγιολογικά κείμενα του οσίου Χριστοδούλου, ιδρυτού της εν Πάτμω μονής. 
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Höchstwahrscheinlich sind die sterblichen Überreste der Heiligen in Neapel 
erschienen, nach der Plünderung während des IV. Kreuzzuges und zusammen mit anderen 
Überresten von Heiligen nach dem Westen gebracht wurden. Dort ohne genaues Wissen 
des Lebens und des Namens der Heiligen, aus dem nur der Titel in der erinnerung der 
Plünderer blieb (Patrizia di Constantinopoli), und auf Grund von ungewissen Erzählungen 
und Indizien ist eine falsche Lebensgeschichte entstanden. Aus dem Grund wird die Heilige 
Patrizia sogar vom berühmten  Bollandisten Fr. Halkin in seinem Hagiologium nicht 
erwähnt, dagegen berichtet er ausführlich über die Heilige Anastasia die Patrizierin32.   

Deswegen ist die Heilige Patrizia von Neapel wahrscheinlich die Heilige 
Anastasia die Patriezierin, die geschichtlich und hagiologisch gefälscht auf eine Art und 
Weise in unserer Hagilogie oft vorkommt. Die heiligen  Überreste von Neapel gehören 
höchstwahrscheinlich der heiligen Anastasia der Patrizierin und es wäre richtig ein Teil 
ihrer Überreste der Orthodoxen kirche wiederzuersatten, wo sie auch hingehören., und zwar 
an die Gemeindekirche der Heiligen Anastasia der Patrizierin in der Diözese von Peristeri.  

Es ist schliesslich erwähnenswert, dass die Heilige Anastasia eine Verbindung 
zwischen den zwei ersten Sitzen der östlichen Orthodoxie darstellt. Nämlich zwischen dem 
ertsen Sitz in der Reihenfolge, des Ökumenischen Patriarchats und dem zwiten, dem 
apostolischen Sitz des heiligen Markus , weil die Heilige in Konstantinopel geboren und 
gelebt hat, und in Ägypten ein Nonnenleben in Askese bis zu ihrem Ableben wie eine 
heilige geführt hat. Von besonderer Beduetung ist, dass sie an sie gewidmete 
Gemeindekirche der Diözese von Peristeri gehört. Diese Diözese hat geistige Beziehung 
sowohl mit dem Ökumenischen Patriarchat durch ihren Bischof Herrn Chrysostomos, eines 
Absolventen der Theologischen Hochschule von Chalke, als auch mit dem altberühmten 
Patriarchat von Alexandreia von dem vilel Kleriker, der Kirche der Alexandrinerern, sogar 
als Bischöfe in den Provinzen des Patriarchats dienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
Athen 1966,  77 ff., 156ff..  Vgl. J. Goehring, The Encroaching Desert: Literary Production and 
Ascetic Space in Early Christian Egypt, „JECS“ 1 (1993), S. 281–296. 
32 Lebensbeschreibungen der Heiligen Patrizia von neapel sind auf Lateinisch erhalten. Vgl. 
Bibliotheca Hagiographica Latina 1–2. Bruxellis 1898–1901, No. 6483–6491,. Hier sind alle 
Geschehnisse erwähnt, die oben beschrieben worden sind. Informationen darüber erhielte ich durch 
einen Brief vom Bollandisten Herrn Xavier Lequeux(20. Juli 2007), dem ich hier meinen herzlichen 
Dank aussprechen will fur seine Hilfe.    
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Манолис Г. Варвунис 
 
СВЕТА АНАСТАЗИЈА ПАТРИЦИЈА И СВЕТА ПАТРИЦИЈА ИЗ НАПУЉА 

 
У овој ће студији, на основу различитих текстова, бити демонстрирано да 

Света Анастазија и Света Патриција из Напуља (Италија) јесу једна те иста личност. 
Самостан Свете Патриције је основан кад је после IV Крсташког рата, нађено њено 
тело.То значи да тело које се данас налази у Напуљу, јесте тело Свете Анастазије. 
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ПОЛЕМИКА О КВАСНОМ И БЕСКВАСНОМ 

ЕВХАРИСТИЈСКОМ ХЛЕБУ У ТЕОЛОШКИМ РАСПРАВАМА 
ИЗ СРЕДИНЕ XI ВЕКА 

 
Апстракт: Рад је посвећен полемици у вези са употребом квасног или 

бесквасног хлеба у Светој Евхаристији, која је вођена између истакнутих предста-
вника источног и западног хришћанског света средином XI века. Различиту литу-
ргијску праксу пратили су супротстављени богословски и историјски аргументи, ко-
ји се у студији излажу на основу изворних докумената (писама и полемичких тра-
ктата). Овај спор био је повод за заоштравање односа између Римске и Константи-
нопољске цркве, што је резултирало међусобним анатемисањем у лето 1054. године. 

Кључне речи: Света Евхаристија, квасни хлеб, бесквасни хлеб, патријарх 
Михаило Кируларије, патријарх Петар III, папа Лав IX, кардинал Хумберт, Доминик 
Аквилејски, Лав Охридски, Никита Ститат, Велики раскол. 

 
У теолошким полемикама између истакнутих представника источног и 

западног хришћанства средином  XI века доминира расправа о употреби квасног или 
бесквасног хлеба (azyma) у Светој Евхаристији.1 Разматрана су следећа главна пита-
ња: какав је символички значај квасног и бесквасног хлеба у Светој Евхаристији и ко-
ји хлеб је користио Господ Исус Христос на Тајној вечери. Обе стране су најчешће 
користиле аргументе из Светог Писма, различито их тумачећи.  

У полемици су учествовали најзначајнији јерарси и богослови тог доба: 
патријарх константинопољски Михаило Кируларије, римски папа Лав IX, патријарх 
антиохијски Петар III, кардинал Силва Кандиде Хумберт, поглавар Аквилејске цркве 
Доминик, архиепископ охридски Лав и студитски монах Никита Ститат.2  

Околности у којима је полемика вођена нису дозвољавале да дође до исти-
нског богословског дијалога који би допринео превазилажењу проблема. Дубоко не-
поверење, неразумевање, понекад и отворена мржња карактерисали су ову расправу. 
С друге стране, на подручјима где су се сусретале источна и западне литургијска 

                                                 
1 Поред расправе о квасном хлебу и азими, у обимној преписци из тог доба, полемише се и о 
другим спорним питањима: папском примату, filioque-у, целибату, посту. Ипак, најобимнија је 
расправа о евхаристијском хлебу. 
2 Полемика је вођена у следећим списима: Лав Охридски, Писмо Јовану Транијском, Migne PG 120, 
835–844; Петар Антиохијски, Писмо Доминику Аквилејском, Migne PG 120, 756–781; Никита 
Ститат, Libellus contra latinos editus, Migne PG 120, 1011–1021; Доминик Аквилејски, Писмо Петру 
антиохијском, MejtÇqior Pemtap¡keyr, Lekótg ≥stoqij†-peqμ tÿm a≤t¥ym toÀ sw¥slator, 42–43; 
Папа Лав IX, Писмо Михаилу константинопољском, Migne PL 143, 773–777; Кардинал Хумберт, 
Adversus Graecorum calumnias, Migne PL 143, 929–974; Исти, Responsio sive contradictio, Migne PG 
120, 1021–1038; Commemoratio brevis rerum, Mansi 19, 676–679. 
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пракса долазило је до крупних проблема. То је средином XI века посебно било изра-
жено у јужној Италији (Калабрија и Апулија), где је са продирањем Нормана сузбија-
на источна црквена пракса (квасни евхаристијски хлеб), а ширен западни обред (ази-
ма).3 Истовремено, у Константинопољу су затварани латински манастири и цркве у 
којима је коришћена азима.4 

 
Источни богослови о квасном хлебу и азими 

 
А) Архиепископ охридски Лав 

 
Охридски архиепископ Лав (1037–1056)5 покренуо је полемику о евхари-

стијском хлебу. Он је крајем 1053. године, преко епископа Транија Јована, упутио пи-
смо представницима Западне цркве на простору јужне Италије.6 Главни садржај пи-
сма јесте расправа о употреби квасног или бесквасног хлеба у Светој Евхаристији. 
Основна мисао охридског архиепископа јесте да Латини употребом азиме „заједнича-
ре са Јудејима“ (sucjoimyme∂te to∂r ˘Iouda¥oir).7 Ово питање ставља у контекст одно-
са старозаветне и новозаветне Пасхе. Мојсије је заповедио Јудејима да чувају азиму и 
суботу. „А наша Пасха је Христос“ (t¬ d' ûlóteqom PÇswa ¿ Wqist¬r ïstim), који 
испунивши старозаветну Пасху „изнова установи нашу“ (t¬ ûlóteqom ïjaimo…qcgse). 
Затим се позива на јеванђелисту Матеја, у делу који говори о Тајној Вечери (Мт. 
26,17–28). Све до узимања и благослова хлеба и чаше „Пасха је по закону“ (tÉ toÀ 
molijoÀ PÇswa e≤sμm). Благосиљајући хлеб и чашу, Христос установљава новозаве-
тну Пасху. Потом следи поређење квасног хлеба (Öqtor) и азиме. Христос у Јеванђе-
љу за Своје Тело не употребљава термин Öfula већ Öqtor. ÙAqtor је „оживотворен, 
одуховљен и даје топлоту“ (fytij¬m,ôlpmoum,heql¡tgtor) − потиче од речи aπqy, 
што значи подизати, уздизати горе. То подизање долази од дејства квасца и соли у 
хлебу. Азима се, с друге стране, „не разликује од камена без душе“ (o«dòm diavóqei 
k¥hou Äx…wou) и „јесте сасушено блато“ (pgk¬r ïsti ngq¬r). Она је „симбол патње и 
туге“ (jajopahe¥ar jaμ k…pgr s…lbokÉ e≤sim), јер је Мојсије заповедио Јеврејима да 
је једу с горким травама. Истина је да се понекад у Старом Завету за хлебове 
предложења употребљава термин Öqtoi, али је он непрецизан и  не прави разлику у 
значењу (jatawqgstijÿr jaμ Ädiav¡qyr). Квасац и со који се налазе у хлебу благо-
словени су од Христа када је ученике назвао сољу земље, а квасац упоредио с 
Царством Небеским. И старозаветном Мелхиседеку дати су „хлеб и вино“ 

                                                 
3 О проблему азиме у јужној Италији средином XI века детаљније код: S. Runciman, The 
Eastern Schism, a study of the papacy and eastern churches during the XI and XII centuries, Oxford, 
1956, 38–41; J. M. Hussey, The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Oxford, 1986, 127; M. 
Jugie, Le schisme de Michel Cerulaire, Echos d’ Orient,1937, 441. 
4 О овоме сведоче западни извори: писма папе Лава IX патријарху Михаилу Кируларију и ви-
зантијском цару Константину IX Мономаху (Mansi 19, 652 и Migne PL 143, 780) и извештај па-
пских легата Commemoratio brevis rerum, Mansi 19, 677. Источни извори не помињу ове догађа-
је. 
5 Архиепископ Лав био је близак сарадник патријарха Михаила Кируларија и на трон 
Охридске архиепископије дошао је са положаја хартофилакса цркве Свете Софије у Конста-
нтинопољу. Н. Скабаланович, Византийское государство и церков в XI в., С. Петербург, 1884, 
363–364; J. M. Hussey, Church and learning in the Byzantine Empire 867–1185, New York, 1963, 
122–123. 
6 Индиректно, писмо је било намењено врху Римске цркве, као протест због ширења латинске 
азиме на просторима под јурисдикцијом Константинопољске цркве. 
7 Migne PG 120, 836. 
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(Öqtom jaμ oªmom) као праслика новозаветне Пасхе. Затим наводи сведочанство 
Апостола Павла (1 Кор. 11, 23–26) да је хлеб (Öqtor) спомен на Спаситеља и Његову 
смрт, а да азима то не може бити, јер је установљена од Мојсија 1600. године пре 
Христа, и у Новом Завету је „осуђена и укинута“ (jatgqcghómta te jaμ pauhómta). 
Охридски архиепископ закључује: „Када престаје закон, нужно престаје и азима“ 
(pauhómtor o–m toÀ m¡lou ïn ÄmÇcjgr jaμ tÉ Öfula pa…omtai).8 

Ово писмо, које је на латински језик превео кардинал Силва Кандиде 
Хумберт,9 изазвало је жестоку реакцију Римске цркве и отворило вишегодишњу 
полемику о евхаристијском хлебу. 

 
Б) Патријарх константинопољски Михаило Кируларије 

 
Патријарх константинопољски Михаило Кируларије (1043–1058)10 био је 

жесток противник азиме. О томе сведочи неколико догађаја. Најпре се сукобио са 
јужноиталијанским дуком Аргиром11, који је током вишегодишњег боравка у ви-
зантијској престоници (1046-1051) инсистирао на употреби азиме у Светој Литургији. 
У писму антиохијском патријарху Петру III, патријарх Михаило сведочи о дугим по-
лемикама са Аргиром, а затим каже: „Због тога (азиме − прим. аут.) не само једанпут 
већ и двапут чак и трипут и четири пута би протеран (Аргир – прим. аут.) из наше 
заједнице и одлучен од причешћа“ 
(di' á jaμ o«w àpan l¡mom ÄkkÇ jaμ d¥r ¢dg jaμ tqμr jaμ tetqÇjir t°r he¥ar ïn÷shg j
aμ Äpebkühg paq' ûlÿm joimym¥ar jaμ letaküxeyr).12 

Затим су, током 1053. године, по сведочењу латинских извора, западни мана-
стири и цркве у Константинопољу затварани због азиме, а по наређењу патријарха. 
Патријарху се приписује и погрдна новокованица „азимит“, за оне који користе ази-
му. Константинопољски патријарх Латине због азиме назива „јудејствујући“ 
(≤oudaæfomter) и у више наврата упозорава патријарха Антиохије Петра III да обрати 
пажњу на продор азиме у источне области.13 
 

В) Патријарх антиохијски Петар III 
 
Патријарх Антиохије Петар III (1052–1056)14 кроз темељан историјско- 

-богословски приступ брани квасни евхаристијски хлеб, а одбацује азиму.15 Ставове 

                                                 
8 Исто, 836-840 
9 Wiberti, Sancti Leonis vita, Migne PL 143, 498. 
10 Патријарх Михаило био је један од најутицајнијих патријараха у византијској историји. О 
његовом пореклу, животу и патријарховању детаљније код: F. Tinnefeld, Michael I Kerullarios, 
patriarch von Konstantinopel (1043–1058). Kritische überlegungen zu einer biographie, JÖB 39, 1989. 
11 Аргир Мелит, бивши побуњеник, а касније византијски капетан јужне Италије, био је 
велики противник патријарха Михаила. Детаљније о његовом пореклу и животу код: V. von 
Falkenhausen, Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins 11. 
Jahrhundert, Wiesbaden, 1967, 93–94. 
12 Migne PG 120, 788. 
13 Прво писмо патријарха Михаила патријарху Петру, Migne PG 120, 789. 
14 Петар је на трон антиохијске цркве дошао са положаја скевофилакса цркве Свете Софије у 
Константинопољу. Хиротонисао га је патријарх Михаило Кируларије. S. Runciman, The Eastern 
Schism, 372. 
15 Истовремено, заступајући икономијски приступ према западној литургијској пракси, 
патријарх Петар сматра да азима није довољан разлог за раскол у Цркви. Писмо патријарху 
Михаилу, Migne PG 120, 796–816. 
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износи у писмима Доминику, поглавару Аквилејске цркве (одбрана квасног хлеба и 
одбацивање азиме) и патријарху Михаилу (икономијски приступ Западној цркви).  

У писму Доминику Аквилејском (прва половина 1054. године) патријарх 
Петар бави се поређењем квасног и бесквасног хлеба (историјски и богословски 
аспект), а посебно детаљно разматра питање везано за време (датум) одржавања 
Последње вечере Господње и врсту хлеба који је Христос преломио. Из писма се 
може закључити да патријарх антиохијски подржава ставове константинопољског 
патријарха. Он каже да је патријарх Михаило „добро поступио“ (jakÿr ïpistÇlemor) 
захтевајући да латински манастири у византијској престоници одбаце азиму. Петар, 
затим, износи своје богословске ставове у вези са квасним и бесквасним хлебом. Ази-
ма представља отуђење од праве и чисте вере и Тела Господњег, као и одвајање од 
католичанске Цркве. Она је супротна Светом Писму, учењу апостола и Светих Отаца. 
Петар пориче Доминикову тврдњу да је азима Господњег и апостолског порекла: 
„Обичај азима не само да није примљен од самих апостола, већ и од Самог Господа 
Христа“ (oπtimer t†m tÿm Äf…lym paqÇdosim o«j Äp' a«tÿm tÿm Äpost¡kym l¡mom, 
ÄkkÉ jaμ a«toÀ toÀ Desp¡tou WqistoÀ paqekÇbolem).16 „Јер причешћивати се ази-
мом је исто што и причешћивати се старом жртвом, а не новозаветном“ (T¬ cÉq 
letóweim Äf…lym, t°r pakaiÑr hus¥ar letóweim ïstμ, jaμ o« t°r Jaim°r Diahüjgr). У 
корист овог става, Петар се позива на апостола Павла: „Азима је озакоњена у Посла-
ници Јеврејима као успомена на бекство из Египта“ (jaμ tÉ lòm Öfula ïmolohetühg 
to∂r ˙Ebqa¥oir, e≤r ÄmÇlmgsim t°r ïn A≤c…ptou letÉ spoud°r vuc°r).17 

Велики део писма посвећен је поређењу квасног (Öqtor) и бесквасног хлеба 
(Öfula). „И знај, најсвештенији духовни брате, да хлеб који је посвуда (евхари-
стијски хлеб − прим. аут.) објављује Тело Господње. Хлеб је савршен и потпун, а не 
азима. Јер азима мртва и неодушевљена, у свему је недостатна“ (jaμ jatÑlahe, 
≥eq÷tate pmeulatijò Ädekvò, ≈ti pamtawoÀ Öqtor jataccókketai t¬ sÿla toÀ 
Juq¥ou diÉ t¬ ïmtekòr jaμ Öqtiom jaμ o«j Öfulom. T¬ cÉq Öfulym mejq¬m jaμ 
Öxuwom, jaμ t¬ pÑm ïkkipór).18 Основни Петров став је да је бесквасни хлеб нешто 
мртво што припада Старом Завету, док је квасни хлеб новозаветан и представља Тело 
Христово: „Јер ако се причешћујемо азимом, несумњиво смо под сенком Мојсијевог 
закона и једемо трпезу јудејску. Није ли Тело Божје логосно и живо и нама који смо 
поверовали насушно и јединосуштно. Ако верујемо да је Тело Христа, савршеног у 
божанству и човечанству, које једемо живо, шта је заједничко одушевљеном и живом 
Телу Божјем и неодушевљеној и мртвој азими. Јер азима није артос. Није права нити 
потпуна. Већ је недостатна и непотпуна и потребујућа пуноће квасног хлеба. А артос 
је прави, апсолутан, савршен и најпотпунији“ (E≤ cÉq ôti tÿm Äf…lym letówolem 
pq¡dgkom ≈ti »p¬ t†m sjiÉm ôti toÀ LysaΩjoÀ m¡lou ïslòm, jaμ tqÇpefam 
˘IoudaΩj†m ïsh¥olem. o«wμ dò HeoÀ kocij†m jaμ fÿsam sÇqja jaμ ûl∂m to∂r 
pepisteuj¡sim ïpio…si¡m te, jaμ ¿loo…siom. E≤ dò jaμ piste…olem sÇqja WqistoÀ 
ïsh¥eim fÿsam toÀ teke¥ou ïm he¡tgti jaμ Ämhqyp¡tgti t¥ joim¬m ïlxuwÿ jaμ fÿs® 
saqjμ HeoÀ jaμ Äx…woir Äf…loir jaμ mejqo∂r. T¬ cÉq Öfulom o«j Öqtor o« cÉq 
Öqtiom o«dò a«totek¬r Äkk' ïkkipór jaμ ûlitekòr jaμ de¡lemom toÀ pkgq÷lator t°r 
pqof…lgr. ˙O Öqtor dò Öqtior a«totek†r, tókeior jaμ pkgqóstator).19 Квасни хлеб је 
животворан јер у себи садржи животне силе: „дух, воду и крв“ (t¬ PmeÀla, t¬ Œdyq 
jaμ t¬ aªla).20 

                                                 
16 Migne PG 120, 761. 
17 Исто, 764. 
18 Исто. 
19 Исто, 765. 
20 Исто. 
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Констатујући да је квасни хлеб новозаветан, а азима старозаветна, Петар 
пита зашто се не обрезују они који једу азиму, посебно имајући на уму и то да се 
Христос обрезао, и зашто не држе суботу. Потом упозорава Латине: „Ако једете 
азиму нећете имати удела са Христом, јер је азима установљена у спомен бекства из 
Египта, а не спаситељног страдања Његовог“. (˘EÉm Öfula ïsh¥gte Wqist¬r »lÉr 
o«dòm ‘veküsei. ÙOti e≤r ÄmÇlmgsim taÀta ïmolohetühg t°r ïn A≤c…ptou vuc°r, o«wμ 
dò toÀ sytgq¥ou pÇhour a«toÀ.)21 

Посебну пажњу патријарх Петар посвећује Тајној вечери Господњој.22 
Доказати да ли је Тајна вечера била пасхална или не, био би крунски доказ у спору о 
евхаристијском хлебу. Јеванђеља нису довољно јасна, па се поставља питање да ли је 
Последња вечера Господња била пасхална (14. нисан увече – користи се бесквасни 
хлеб) или обична, уочи Пасхе (13. нисан – користи се квасни хлеб). Имајући на уму 
недовољну усаглашеност између синоптичких и Јовановог Јеванђеља, патријарх 
Петар се позива на Светог Јована Богослова, тврдећи да је он имао најпотпунији увид 
у догађаје, да је сабрао целокупно дотадашње предање (укључујући и синоптичка 
јеванђеља) и да због тога најпрецизније говори о времену одржавања Тајне Вечере.23  
А из Јовановог Јеванђеља се најјасније може закључити да је Тајна вечера била пре 
Пасхе (13. нисана) и да је коришћен квасни хлеб, а да је Господ Исус Христос постра-
дао 14. нисана, у дан када је клано пасхално јагње.24  

Настављајући расправу, Петар опомиње оне који користе азиму да себе 
„довoде у опасност ... да падну у Аполинаријеву јерес“ (jimdume…ousi... t†m toÀ 
˘Apokkimaq¥ou peqip¥pteim aπqesim). Аполинарије је тврдио да је Тело Христово 
неодушевљено и без ума, као што је и азима, јер „они који азиму на Проскомидији 
приносе, мртво тело и неодушевљено приносе“ (jaμ o≥ tÉ Öfula pqosjol¥fomter 
mejqÉm sÇqja jaμ o«wμ fÿsam pqosvóqousim). А православни кажу: „Јер Господ наш 
Исус Христос, будући савршен Бог и савршен Човек, сугуб природом, али не 
ипостасју, примивши од увек Дјеве одушевљено Тело и Ум, кроз савршени хлеб 
(teke¥ou Öqtou) достојно предаде Тајну Новог Завета“ (˙O cÉq J…qior ûlÿm ˘IgsoÀr 
Wqist¬r tókeior Ÿm He¬r jaμ tókeior Ömhqypor, dipkoÀr t°m v…sim, Äkk' o« t†m 
»p¡stasim, sÿla ôlxuw¡m te jaμ ômmoum ïj t°r ˘Aeipaqhómou pqoskab¡lemor, diÉ 
teke∂ou Öqtou e≤j¡tyr, paqódyje t¬ t°r jaim°r Diahüjgr lustüqiom25). 

Патријарх Петар оповргава тврдњу Доминика Аквилејског да су азиму у 
Риму благословили апостоли Петар и Павле. Он допушта могућност да су апостоли 
дали привремену дозволу за азиму, и то из икономијских разлога (због великог броја 
јудеохришћана у Риму и околини), али да је касније та дозвола укинута.26  

Анализирајући Петрово писмо Доминику аквилејском може се закључити 
следеће: антиохијски патријарх, чврсто укорењен у православној традицији, одлучно 
одбија могућност употребе азиме у Светој Евхаристији. Он сматра да евхаристијски 
хлеб може бити само квасни (Öqtor), који јесте Тело Христово. 

С друге стране, у писму Михаилу Константинопољском (друга половина 
1054. године), а имајући на уму затегнуте односе између Рима и Константинопоља 
(анатеме у лето 1054. године), патријарх Петар заступа икономијски приступ према 

                                                 
21 Исто, 768. 
22 Одличну расправу о времену одржавања Тајне Вечере доноси Д. Глумац, Да ли је Христова 
последња вечера била пасхална, Богословље VIII, 1933. 
23 Migne PG 120, 776. 
24 Патријарх Петар се позива на следећа места: Јн. 13, 21–29 и 18,28. 
25 Migne PG 120, 777. 
26 Исто, 780. 
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латинској заблуди. Бринући о нарушеном јединству Цркве, он проблем азиме ставља 
у други план. Разврстава латинске заблуде у три групе: 1) погубне, од којих треба 
бежати (Äpeujta∂a jaμ ve…jta); 2) исцељиве (tÉ dò ≤Çsila); 3) занемарљиве (tÉ dò 
paqoqÇseyr Önia).27 Азиму сврстава у другу групу, сматрајући да је то последица 
латинске „необразованости и незнања“ (Äcqoij¥ar £ Älah¥ar) и молећи патријарха 
Михаила да „не тражи толику акривију од варварских народа“ (jaμ l† tosa…tgm 
Äjq¥beiam ïpifgte∂m ïm baqbÇqoir ôhmesim).28 На крају закључује: „Ја ћу јасно изложи-
ти своје мишљење. Ако би исправили додатак (filioque – прим. аут.) у Светом Симво-
лу, не бисмо ништа друго тражили (од Латина – прим. аут.). Једнако би, са другим, 
оставили по страни и питање азиме“. (˙Yr ôcyce t†m ïl†m cm÷lgm vameqÿ. E≤ t†m ïm 
t‚ Åc¥‚ Sulb¡k‚ pqoshüjgm dioqh÷saimto, o«dòm Üm õteqom ïpefütoum. 
˘AdiÇvoqom jatakip◊m s m to∂r Ökkoir jaμ t¬ peqμ tÿm Äf…lym fütgla.)29  

 
Г) Студитски монах Никита Ститат 

 
Монах манастира Студион Никита Ститат30, током боравка папских легата у 

Константинопољу у лето 1054. године, водио је оштру полемику са кардиналом 
Хумбертом, вођом папске делегације. Једна од битнијих тема било је питање 
евхаристијског хлеба. У полемичком трактату О азими, посту суботом и женидби 
свештеника (De azymis et sabbatorum ieiuniis et nuptiis sacerdotum) Никита износи низ 
аргумената којима се оповргава латинско учење о азими. Започиње тврдњом да они 
који користе азиму за Свето Причешће „под сенком закона су и јудејску трпезу једу“ 
(sub umbra legis sunt, et Hebraeorum mensam comedunt). Потом се прелази на поређење 
азиме и квасног хлеба. Никита истиче три кључне тачке овог поређења: 1) квасни 
хлеб је жив, а азима мртва; 2) квасни хлеб припада Новом Завету, а азима Старом; и 
3) квасни хлеб омогућава заједницу са Христом, док они који користе азиму остају 
ван те свете заједнице. Квасни хлеб, који садржи Реч, јесте жив и они који се 
причешћују њиме живи су, за разлику од оних који се причешћују азимом, јер „азима 
је беживотна“ (azyma enim inanimata sunt). За разлику од азиме, која је по природи 
мртва, квасац подиже брашно дајући му животну снагу. „Оно што је у азими јесте 
фарисејски квасац.“ (Quod in azymo fermento Pharisaeorum31). Кроз хлеб постајемо 
причасници Божије природе, односно имамо заједницу са Христом, док у азими тога 

                                                 
27 Исто, 800. 
28 Исто, 805–808. 
29 Исто, 812–813. За патријарха Петра кључно спорно питање, преко кога се не може прећи, 
јесте додатак filioque-у, док све остало, па чак и толико расправљано питање азиме, може да се 
остави по страни. И сам Петар наглашава да је са Домиником Аквилејским водио опширну 
полемику у вези са питањем азиме и да је доказао „да је Вечера била пре Пасхе“ (pq¬ toÀ 
PÇswa cemóshai t¬ de∂pmom) и да због тога Господ Исус Христос није користио азиму. Без 
обзира на то, Петар је спреман да, зарад црквеног јединства, пређе преко тог питања. – Исто, 
813. 
30 Никита је био ученик Светог Симеона Новог Богослова. Убраја се међу највеће подвижнике 
XI века. Велики борац за очување вере и морала у византијском друштву често се сукобљавао 
са моћним ауторитетима царства (са царем Константином IX због царевих љубавних афера). Н. 
Скабаланович, Византийское государство и церков, 440; Исти, Византийская наука и школы в 
XI в., Христианское чтение I, С. Петербург, 1884, 733; В. Татакис, Византијска философија, 
превод В. Никчевић, Београд–Никшић, 2002, 152.  
31 Migne PG 120, 1012. Никита азиму још назива „мртав јеврејски квасац“ (mortuum fermentum 
Iudaeorum). – Исто. И још једанпут „мртав квасац“ (mortuum fermentum). - Исто, 1013. 
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нема.32 „Како имате јединство са Христом, животворним Богом, једући мртво и 
бесквасно тесто, које је од сенке закона, а не од Новог Завета?“ (Quomodo unitatem 
habebitis cum Christo, vivente Deo, mortuum, ut dictum est, et infermentatum fermentum 
comedentes, legis, umbrae, non Novi Testamenti?)33 Цитирајући 1. Јн. 1, 6–7,34 Никита 
каже: „Ко пак једе азиму, у тами закона ходи“ (Qui ergo azyma comedit, in tenebris 
legis ambulat) и тада нема заједнице са Христом. Али, ко се причешћује „хлебом“ 
(pаnеm) „који је Тело Христово“ (qui est corpus Christi) има заједницу са Сином 
Божјим. „Азима, пак, није хлеб“. (Azymum autem non est panis.) „Нити је завршена, 
нити сама по себи савршена, већ је сиромашна и напола довршена, недостајућа пре-
богатог квасца. Хлеб је пак завршен и сам по себи савршен и пребогат као оно што у 
себи има сва богатства“. (Neque enim compositus, neque per se ipsum perfectus est, sed 
indigens semique perfectus, indigens plenitudine fermenti. Panis autem compositus, per 
seipsum perfectus est et plenissimus, sicut ille qui totum habet in seipso plenitudinis.) 
Никита, опет, понавља да је квасни хлеб жив, зато што је живо Тело Христово, док је 
азима мртва.35 

Посебно се бави питањем састава квасног и бесквасног хлеба. Инсистирајући 
на томе да се хришћани причешћују живим, а не мртвим Телом Христовим, Никита 
тврди да се у квасном хлебу налазе три животворна елемента која помиње апостол 
Јован Богослов – Дух, вода и крв (Spiritus, aqua et sanquis). Насупрот томе, три елеме-
нта азиме- вода, брашно и ватра (aqua, farina et igni) не представљају Тело Христово. 
Ти елементи воде у јерес оних који су тврдили да је на Крсту, поред Тела Господњег, 
била распета и божанска природа.36 Никита се позива на 70. апостолско правило, ко-
јим се азима експлицитно забрањује и третира као јудејски обичај.37  

Никита се даље бави питањем Тајне вечере Господње. Као и патријарх Петар 
Антиохијски, износи став да је Господ Христос страдао на дан када Јудеји жртвују 
пасхално јагње. На основу сунчевог циклуса израчунава у који дан јудејске седмице 
је пала Пасха, у години Христовог страдања. Установљава да је 14. нисан (дан клања 
пасхалног јагњета) те године био шести дан јудејске седмице, односно петак. Тајна 
Вечера је била дан раније, петог дана седмице (четвртак), односно 13. нисана. Дакле, 
није била пасхална, већ обична вечера на квасном хлебу.38 Наводећи Лк. 24,30, Ники-
та каже: „Ево и Лука каже да је Христос узео хлеб,  а не азиму. Јер још не бејаше 6. 
дан празника. Бејаше 13. дан месеца у оном 5. дану и не бејаше азима, већ још увек 
квасни хлебови.“ (Ecce et Lucas accipere panem Christum dixit, et non azymum. Non 
enim adhuc erat sextae feriae dies. Tertia decima erat luna in illa quinta feria, et non erat 
azymum, neque adhuc oblatio fermentati.) Никита још једанпут констатује да је Тајна 
вечера била у четвртак 13. нисана, Пасха и страдање Исусово у петак 14. нисана, а 
први дан празника бесквасних хлебова у суботу 15. нисана, па каже: „За жаљење је 
незнање незналица!“ (Proh dolor insipientiam illiteratorum!). 

                                                 
32 Исто, 1012; Овде се Никита позива на 1. Пт. 1,2 и 2. Пт. 1,4. 
33 Исто. 
34 „Ако речемо да имамо заједницу са њим, а у тами ходимо, лажемо и не творимо истину. 
Ако ли у светлости ходимо, као што је Он Сам у светлости, имамо заједницу једни са другима, 
и Крв Исуса Христа Сина Његова очишћава нас од сваког греха“. (Si dixerimus quia communita-
tem habemus cum eo, et in tenebris ambulamus, mentimur, et non facimus veritatem. Si autem in lu-
mine ambulamus sicut ipse est in lumine, communitatem habemus ad invicem, et sanquis Iesu Christi 
purificat nos ab omni peccato.) – Исто, 1013. 
35 Исто. 
36 Migne PG 120, 1014. 
37 Исто, 1015. Ово апостолско правило Римска црква сматра апокрифним. 
38 Migne PG 120, 1015–1016. 
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На крају расправе о азими, Никита Ститат се позива на 11. канон Шестог 
Васељенског сабора (Пето-шестог), које је у ствари проширено 70. апостолско прави-
ло, а које експлицитно забрањује азиму.39  

 
Западни богослови о квасном хлебу и азими 

 
А) Римски папа Лав IX 

 
Папа Лав IX (1049–1054), реформатор Западне цркве и велики поборник 

идеје о универзалном папском примату, заузео је бескомпромисан став у одбрани 
азиме. Истина, папа се не бави детаљном богословском аргументацијом, али користи 
сваку прилику да ауторитативно искаже свој став. Тако папа у писмима патријарху 
Михаилу Кируларију и цару Константину IX Мономаху (почетак 1054. године) први 
пут износи оптужбе да се латински манастири на Истоку затварају због азиме и то 
назива уводом у рушење хришћанске вере.40 Због тога папа патријарха Михаила 
назива „новим опадачем Латинске цркве“ (novus calumniator Ecclesiae Latinorum) који 
„анатемишући све, јавно подстиче прогоне оних који учествују у сакраментима преко 
азиме“ (anthematizans omnes et publicam persecutionem excitans quicunque participa-
rentur sacramentorum ex azymis). Папа Лав сматра да је Господ Исус Христос на 
Последњој вечери користио бесквасни, а не квасни хлеб, како то патријарх Михаило 
„насилно покушава да докаже“ (violenter astruere conantur). Он сматра  да азима 
представља чистоту, узвишеност и безгрешност (ослобођена је квасца – греха), док 
квасни хлеб јесте нешто ниже, вуче надоле, кварне је природе. Квасац је нешто што 
квари, а не уздиже. Господ Исус Христос није дошао да укине закон, већ да га испу-
ни, а у закону јасно стоји да се Пасха испуњава преко азиме и она је предата учени-
цима, „као што јасно Лука каже“ (sicut aperte Luccas narrat). Тврдећи да је Тајна Ве-
чера била пасхална, папа каже да се у то време нигде у Израиљу није могао наћи ква-
сни хлеб, јер би то био грех, због кога би сасвим оправдано могли да оптуже Господа 
Христа и Апостоле. У том случају не би било потребе за лажном оптужбом, она би 
била законски утемељена због употребе квасног хлеба за Пасху: „С правом би као 
издајице закона били погубљени“ (iuste sicut praevaricatores legis perirent).41 

 
Б) Доминик Аквилејски 

 
Поглавар аквилејске цркве Доминик, представник умерене струје у Западној 

цркви, покушао је кроз преписку са антиохијским патријархом Петром III42 да 
превазиђе проблем у вези са евхаристијским хлебом. На почетку писма патријарху 
Петру Доминик се жали на дешавања у Константинопољу, где се због „најсветије 
азиме“ (tÉ ≤eq÷tata Öfula) Латини одлучују од Причешћа. Приговори који долазе 
из Константинопоља у вези са азимом јесу „бестидно супротстављени свештеним и 
апостолским уредбама“ (Ämaidÿr to∂r ≥eqo∂r jaμ Äpostokijo∂r hesp¥slasim 

                                                 
39 Треба напоменути да Римска црква не признаје каноне Пето-шестог (Трулског) сабора 691–
692. године. 
40 Mansi 19, 652 и Migne PL 143, 780. 
41 Исто, 775. С тим у вези папа цитира Јн. 8, 46. 
42 Преписка је вођена у пролеће 1054. године. 
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Ämtikócomter). Они „поткопавају сам темељ“ (a«t¬ t¬ helókiom dioq…ttousi) хри-
шћанског јединства.43 

Насупрот оваквом ригидном константинопољском ставу, Доминик жели да 
Петру представи свој толерантан став, прихватајући у исто време исправност употре-
бе и квасног и бесквасног хлеба у Литургији: „И један и други обичај верно држимо и 
чврсто смо уверени савешћу да је духовно исправан“ (ñjatóqam sumüheiam pistÿr 
sumistÿlem jaμ sumósi pmeulatij´ »ciÿr diabebaiÿlem).44 Док квасни хлеб „показује 
суштину оваплоћеног Логоса“ (t†m toÀ saqjyhómtor k¡cou ïlva¥mousim o«s¥am), 
дотле бесквасни показује „чистоту човечијег тела које је божанство благоволело да 
сједини“ (t†m jahaq¡tgta t°r Ämhqyp¥mor saqj¬r, §m û he¡tgr a«t´ ñmÿsai 
g«d¡jgsem).45 

Исказујући толерантан став према употреби квасног хлеба, Доминик 
истовремено врло одлучно брани употребу азиме у Литургији. Он наводи да је азима 
обичај не само апостолског већ и Господњег порекла. У корист азиме наводи пропо-
вед Апостола Петра и Павла у Италији: „Зар блажени Петар и Павле узалуд пропове-
даше у Италији?“ (lÇtgm cÉq o≥ lajaqi÷tatoi Pótqor jaμ PaÀkor t†m ˘Itak¥am 
ïjüqunam;) 

Завршавајући своје писмо, Доминик констатује да се нико не може прибли-
жити блаженом животу ако не постане учесник Тела и Крви Христове и поручује 
патријарху Петру: „Ако дакле приношење бесквасног хлеба није Тело Христово, онда 
смо сви ми страни животу“ (e≤ o–m û toÀ Äf…lou Öqtou pqosvoqÉ sÿla WqistoÀ o« 
tucwÇmei ûle∂r ápamter Äkk¡tqio¥ ïslem t°r fy°r).46 

 
В) Кардинал Хумберт 

 
Кардинал Силва Кандиде Хумберт (1049–1061) био је средином XI века кљу-

чна личност за дијалог са представницима Источне цркве. Вођа папских легата у 
Константинопољу, у лето 1054. године, био је бескомпромисан заштитник западне 
теолошке мисли. Расправу о евхаристијском хлебу уздигао је на ниво врхунског пи-
тања између Истока и Запада, оцењујући употребу квасног хлеба у источној Литурги-
ји као тежак преступ, прибрајајући га као грех источнима у Грамати екскомуникаци-
је (16. јул 1054. године).47  

Највише богословских аргумената у корист азиме изнео је у полемици са 
студитским монахом Никитом Ститатом. У спису Adversus Graecorum calumnias 
Хумберт се бави етимологијом речи хлеб (Öqtor, panis) и тврди да она сама по себи 
ништа не говори у корист квасног хлеба. Термин Öqtor, који се употребљава у Светом 
Писму, назива условним и са различитим суштинским значењем. Под тим термином се 
подразумева и квасни и бесквасни хлеб. С друге стране, грчко приписивање животво-
рности (одушевљености) квасном хлебу значи манихејствовање, зато што су само 
манихејци хлеб, вино, дрво и друге ствари сматрали одушевљеним.48 

 

                                                 
43 MejtÇqior Pemtap¡keyr, Lekótg ≥stoqij†, 43. 
44 Исто, 43. 
45 Исто. 
46 Исто. 
47 Текст Грамате екскомуникације налази се у извештају легата Commemoratio brevis rerum, 
Mansi 19, 676–679. 
48 Migne PL 143, 937–939. 
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Говорећи о Тајној вечери, Хумберт тврди да је она, свакако, била пасхална и 
да је Господ Исус Христос био дужан по закону (који Он није дошао да сруши, већ да 
испуни) да је врши на азими. У супротном, био би нарушитељ закона и заједно са 
ученицима подложан праведној казни. Јудеји, свакако, не би пропустили прилику да 
га за такво кршење закона оптуже, што би сигурно учинио и газда куће у којој је 
одржана Тајна вечера, па и сам Јуда, који је издао Христа. Међутим, свега тога није 
било, јер Христос није прекршио закон и држао је Тајну вечеру на бесквасном хлебу. 
Уосталом, 14. нисана квасног хлеба није било нигде у Израиљу.49 

Враћајући се на грчке тврдње о азими као блату или камену, Хумберт их 
оповргава и назива хулом. Поредећи азиму и квасни хлеб, тврди да је азима прили-
чнија за Свету Евхаристију, јер се састоји од мањег броја елемената који је чине чи-
стијом од квасног хлеба. Три су елемента азиме: брашно, вода и ватра. Она се при-
према помоћу ватре од чистог брашна и чисте воде. Та три елемента, која у себи не 
садрже ништа кварљиво, по свом тајанственом значењу представљају Три Лица Све-
те Тројице. С друге стране, квасни хлеб поред ова три елемента садржи још квасац и 
со – елементе који су кварљиви и пропадљиви. Због тога квасни хлеб не символизује 
ништа, јер је подложан кварењу и трулежи.50 

У спису Responsio sive contradictio кардинал понавља тврдњу да је Христова 
Последња вечера била пасхална (на бесквасном хлебу) и да се догодила 14. нисана. 
Распеће Господње је било на први дан Пасхе, 15. нисана. Ако је тачна тврдња Никите 
Ститата да је Тајна вечера (која је по Хумбертовом мишљењу сигурно била пасхална) 
одржана 13. нисана, на квасном хлебу, онда је Господ Исус Христос био двоструко 
крив. Прво, јер је пасхалну вечеру, супротно закону, држао 13. уместо 14. нисана, и 
друго, јер је уместо квасног користио бесквасни хлеб. У том случају праведно је осу-
ђен и Његово Распеће за нас нема значај.51 

Кардинал Хумберт посебно прави разлику између старозаветне (јудејске) 
азиме и новозаветне (хришћанске), па закључује: „Не толико од апостола, колико од 
Самог Господа Исуса Христа, пренето је нама да се не једе азима од Пасхе јудејске, 
већ да се прими од Пасхе хришћанске“ (non tantum ab apostolis, quantum ab ipso Domi-
no nostro Iesu Christo traditum est nobis, azyma non de Paschae Iudaico comedere, sed de 
Pascha Christiano percipere).52 

 
Закључак 

 
Овај рад представља покушај да се изложе и упореде богословски аргументи 

источних и западних теолога из средине XI века, а у вези са употребом квасног или 
бесквасног хлеба у Светој Евхаристији. Овај проблем, који је био повод за сукоб који 
се завршио Великим расколом 1054. године, детаљно је анализиран у списима тог 
доба. Излажући главне ставове обе стране, студија има циљ да употпуни наша, често 
врло оскудна, сазнања о овом спорном питању које је потресало Хришћанску цркву у 
XI веку. 
 
 
 

                                                 
49 Исто, 940-945. 
50 Исто, 945-953. 
51 Migne PG 120, 1026-1027. 
52 Исто, 1027. 
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Владислав Пузович 
 

ПОЛЕМИКА О ЗАКВАШЕННОМ И ПРЕСНОМ ЕВХАРИСТИЧЕСКОМ 
ХЛЕБЕ В БОГОСЛОВСКИХ СПОРАХ СЕРЕДИНЫ XI ВЕКА 

 
В предлагаемой работе излагаются и сопоставляются богословские 

аргументы восточных и западных теологов XI века в связи с использованием 
заквашенного или пресного хлеба в святой Евхаристии. Данная проблема, явившаяся 
поводом для конфликта, закончившегося Великим расколом 1054 года, подробно 
анализировалась в сочинениях того времени. Излагая основные позиции обеих 
сторон, автор пытается восполнить наши, нередко очень ограниченные, знания об 
этом спорном вопросе, который потрясал христианскую Церковь в XI столетии. 
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УДК 271.2-726.1(560)„1919/1923“ 
 
 
 

Stάqhj Pelagίdhj 

Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Ελλάδα 
 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ 
ΑΛΥΤΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΕΜΑΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 

1919–1923 
 
Περίληψη: Με την παρούσα έρευνα εξετάζονται οι ενέργειες και ο ευρύτερος ρόλος 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον αλύτρωτο Ελληνισμό, στην κεμαλική, κυρίως, 
περίοδο (1919-1923). Ειδικότερα, για τον Ελληνισμό ενδότερων περιοχών της Μ. Ασίας 
(Πόντος, Βιθυνία κ.ά.), που τελούν υπό την επιρροή και εξουσία του Κεμάλ Ατατούρκ, αφού 
όλες οι άλλες περιοχές της Τουρκίας ελέγχονται από τους συμμάχους. 

Από την έρευνα, λοιπόν, προέκυψε ότι το Πατριαρχείο ανέπτυξε, σ’ αυτή την 
περίοδο, τολμηρότατες δραστηριότητες για την προστασία αυτού του Ελληνισμού, ο οποίος 
υφίστατο τα πάνδεινα από τις ληστρικές συμμορίες του Κεμάλ: 

1) Με ψηφίσματα, παραστάσεις, εγκυκλίους και ενέργειες προς τους συμμάχους 
(πρεσβευτές και Ύπατους Αρμοστές των Μ. Δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη) και την 
Κοινωνία των Εθνών (Κ.Τ.Ε.), αλλά προς τις άλλες χριστιανικές Εκκλησίες και τη διεθνή 
κοινή γνώμη. 

2) Με καταγγελίες των ειδεχθών εγκλημάτων στην περιοχή, κυρίως, του Πόντου. 
3) Με συνεχείς και επίμονες εκκλήσεις, προς πάσα κατεύθυνση, για βοήθεια και 

συμπαράσταση στους εκτοπισμένους και στους πρόσφυγες. 
{ΠΗΓΕΣ:  
1) Το περιοδικό „ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ“ του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως,  
2) τα Αρχεία της Κοινωνίας των Εθνών ( Γενεύη Ελβετίας)} 
Λέξεις κλειδιά: 1) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, 2) ΑΛΥΤΡΩΤΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, 3) ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ) 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 
Όπως είναι γνωστό, τη νεοτουρκική τυραννική διακυβέρνηση (1908–1918), 

διαδέχτηκε, αμέσως μετά τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η περίοδος που 
σημαδεύτηκε από την προσωπικότητα και τις γενοκτονικές δραστηριότητες του Κεμάλ 
Ατατούρκ. 

Στην Κεμαλική, μάλιστα, περίοδο (1919–1923), συνεχίστηκε, ακόμη περισσότερο, 
από τον Κεμάλ, τον Τοπάλ Οσμάν και τις συμμορίες τους, το γενοκτονικό σχέδιο που 
έχουν δρομολογήσει οι Νεότουρκοι εις βάρος του Ελληνισμού της Ανατολής. 

Πρέπει, όμως, να αναλύσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου, 
προκειμένου να ερμηνευτούν σαφέστερα τόσο η ιδιαιτερότητα των εγκληματικών 
ενεργειών των Κεμαλικών, όσο και η ποιότητα των δραστηριοτήτων του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου για την προστασία του αλύτρωτου Ελληνισμού. 
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1) Από το Μάιο του 1919, η Ιωνία, μετά την απόβαση στη Σμύρνη, τελεί υπό 
ελληνική στρατιωτική κατοχή. Εξάλλου, από το καλοκαίρι του 1920, η Ανατολική Θράκη 
είναι ενσωματωμένη στον εθνικό κορμό της Ελλάδας (βάσει της Συνθήκης των Σεβρών). 

Αυτό σημαίνει ότι ο Πόντος είναι η μόνη περιοχή, με ελληνικό πληθυσμό, η οποία 
παραμένει χωρίς καμιά προστασία και, ως εκ τούτου, είναι εκτεθειμένη στις ανεξέλεγκτες 
κεμαλικές συμμορίες. 

2) Η Τουρκία, μετά το 1919, έχει δύο κυβερνήσεις και δύο πρωτεύουσες: μια τη 
σουλτανική, υποχείρια των συμμαχικών δυνάμεων, στην Κωνσταντινούπολη, και μια την 
κεμαλική, στην Άγκυρα. Εξυπακούεται ότι η δεύτερη είναι ανεξέλεγκτη στις επιλογές και 
στις ενέργειές της, όχι μόνο από το Σουλτάνο, αλλά και από τους συμμάχους. Τα δύο αυτά 
κυρίαρχα στοιχεία σηματοδοτούν την ιδιαιτερότητα της κεμαλικής περιόδου (1919–1923), 
τόσο ως προς την έκταση και το χαρακτήρα των εγκληματικών ενεργειών, όσο και ως προς 
την ποιότητα των προστατευτικών δραστηριοτήτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως: 

α) Ο Πόντος, ως απομακρυσμένη και μόνη ακάλυπτη περιοχή, από ελληνική ή 
συμμαχική προστασία, υφίσταται την κεμαλική γενοκτονία σχεδόν μονοδρομικά, αλλά και 
απροκάλυπτα. 

β) Την ίδια μοίρα υφίστανται και άλλες περιοχές της Μ. Ασίας, με ελληνικό 
πληθυσμό, πέραν της ζώνης ελληνικής κατοχής, περιοχές δηλαδή που δεν καρπώνονται το 
ευεργέτημα της παρουσίας και προστασίας του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος. 

γ) Ανάλογα διαμορφώνονται και οι προστατευτικές δραστηριότητες του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου: 

γ.1.) Με ψηφίσματα, παραστάσεις, ενέργειες και εγκυκλίους, όχι πια προς 
τουρκικές αρχές, αφού οι Κεμαλικοί ήταν ανεξέλεγκτοι, ενώ ο σουλτάνος έχει 
απογυμνωθεί από κάθε εξουσία. Ήταν, λοιπόν, φυσικό, η όλη κίνηση του Πατριαρχείου να 
στραφεί είτε προς τους κρατούντες, δηλαδή τους συμμάχους, και προς την Κ.Τ.Ε., είτε 
προς τις άλλες χριστιανικές εκκλησίες και στη διεθνή κοινή γνώμη, είτε προς το ορθόδοξο 
ποίμνιο, εντός και εκτός Κωνσταντινουπόλεως. Ακόμη και προς τον τουρκικό τύπο 
(εφημερίδες). 

γ.2.) Με καταγγελίες και στηλιτεύσεις των ειδεχθών εγκλημάτων στην περιοχή, 
κυρίως, του Πόντου, αλλά και της Νίκαιας της Βιθυνίας. 

γ.3.) Με έντονες, συνεχείς και επίμονες εκκλήσεις για βοήθεια και συμπαράσταση 
στους εκτοπισμένους και στους πρόσφυγες. Ακόμη, με μελετημένα και οργανωμένα μέτρα 
πρόνοιας υπέρ των προσφύγων, τόσο της νεοτουρκικής, όσο και της κεμαλικής περιόδου. 

γ.4.) Με παραμυθητικές και παρακλητικές εγκυκλίους προς το ορθόδοξο ποίμνιο, 
εντός και εκτός Κωνσταντινουπόλεως. 

 
ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΤΡΩΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, 1919–1923 
 
Για τη διερεύνηση των προστατευτικών και λυτρωτικών ενεργειών του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, προς πάσα κατεύθυνση, θα 
„περπατήσουμε“ στις σελίδες του ιστορικού περιοδικού „ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ“, 
το οποίο, ως επίσημο δημοσιογραφικό όργανο του Οικουμενικού Θρόνου (1880-1923), 
κρατάει „στητή κι ολόρθη“ την ψυχή του Γένους, ιδιαίτερα στη μαύρη περίοδο της 
Γενοκτονίας.1 

                                                 
1 Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, „Εκκλησιαστική Αλήθεια“, 1880–1923 (τόμοι 
47), Θεσσαλονίκη, Φωτοτυπική επανέκδοση Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών Ι. Μονής 



 317 

α) Μέριμνα για τα δίκαια του αλύτρωτου Ελληνισμού, μετά το τέλος του 
πολέμου 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως ανώτατη πνευματική αρχή των αλύτρωτων 
Ελλήνων, είχε υποβάλει, στη Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων, ένα συνολικό Μνημόνιο 
για τους „Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας“ (7/20 Μαρτίου 1919). 

Το Μνημόνιο απευθύνεται στον Πρόεδρο της Γαλλίας (και Πρόεδρο της 
Διάσκεψης) Ζιωρζ Κλεμανσώ, από τον Τοποτηρητή του Οικουμενικού Θρόνου, 
Μητροπολίτη Προύσης Δωρόθεο, με την ιδιότητα του Προέδρου της „αποστολής των 
αλύτρωτων Ελλήνων“. Στην αποστολή συμμετείχαν: ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας 
Χρύσανθος, ο γιατρός Αλέξ. Παπάς και ο Τζων Χατζόπουλος (μέλη του Μικτού 
Πατριαρχικού Συμβουλίου). 

Στόχος αυτού του Μνημονίου ήταν να παραθέσει, πρώτα-πρώτα, τα πληθυσμιακά, 
ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία που αφορούσαν στον Ελληνισμό της Ανατολής (Αν. 
Θράκης, Μ. Ασίας, Πόντου). Στη συνέχεια, να προκαλέσει το ενδιαφέρον και να 
επικαλεστεί την παρέμβαση των Δυνάμεων, προκειμένου να δρομολογηθούν οι 
προϋποθέσεις για τη δικαίωση των „σύννομων διεκδικήσεων του αλύτρωτου Ελληνισμού“, 
σύμφωνα με τις αρχές του Προέδρου των ΗΠΑ Ουίλσων.2 

Οι συχνές αναφορές της „Εκκλησιαστικής Αλήθειας“ στην εν λόγω κορυφαία 
ελληνική αποστολή, για τα δίκαια της φυλής, μαρτυρούν το υψηλό αίσθημα ευθύνης που 
διακατέχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη μεγάλη αυτή οριακή στιγμή. Ορισμένοι, 
μάλιστα, ηχηροί τίτλοι κύριων άρθρων του περιοδικού αποπνέουν έντονα το μέγεθος της 
εθνικής χαράς και περηφάνειας και το μεγαλείο των εθνικών οραματισμών που θερμαίνουν 
και ενδυναμώνουν την ψυχή του Γένους. 

 
Τόμος 43 (1919) 
- ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (σελ. 33–35) 
- ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ (σελ. 41–43) 
- ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΕΡΟΝ (σελ. 49–51) 
- ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (σελ. 57–58) 
- Η ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΟΣ ΑΛΥΣΣΟΣ (σελ. 65–67) 
- ΗΧΗΡΑ ΠΑΡΑΦΩΝΙΑ (σελ. 101–103) 
- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΟΥ (σελ. 109–110) 
- ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (σελ. 125–127) 
Η συνεχής και δραστήρια κινητικότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, γύρω 

από την υψηλή εθνική αυτή αποστολή, από την έπαλξη της „Εκκλησιαστική Αλήθειας“, 
στοχεύει στη στήριξη, στην προβολή και στην υλοποίηση των εθνικών διεκδικήσεων του 
αλύτρωτου Ελληνισμού.3 

Ασφαλώς, το ενδιαφέρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με τη διπλή του 
ιδιότητα, ως αναγνωρισμένου προστάτη των ορθόδοξων χριστιανών της Ανατολής και ως 
προκαθημένου των απανταχού Ορθοδόξων Εκκλησιών, δεν εξαντλείται στο συγκεκριμένο 
ζήτημα. Αντίθετα, επεκτείνεται σε όλα τα θέματα που αφορούν στην τωρινή κατάσταση 
και στη μελλοντική πορεία των υπό την ευθύνη του χριστιανικών πληθυσμών και θεσμών. 
Και, μάλιστα, σ’ όλη τη διάρκεια της κεμαλικής περιόδου, σχεδόν μέχρι την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας της Ανταλλαγής (τέλη του 1923). 

                                                                                                                            
Βλατάδων, 1991. 
2 Στη Διάσκεψη των Παρισίων συμμετείχαν οι χώρες: Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Αμερική. 
3 Αναλυτικά στοιχεία για το Μνημόνιο και το περιεχόμενο του, βλ. Στάθη Πελαγίδη, Προσφυγική 
Ελλάδα, σελ. 22–36. 
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Έτσι, βλέπουμε, από τις αρχές, ακόμη του 1919, να προβαίνει σε διάβημα προς 
τους αρμόδιους „προς αναστολήν της στρατολογίας των υπό των πνευματικήν αυτού 
δικαιοδοσίαν διατελούντων και άμεσην απαλλαγήν των μη απολυθέντων εισέτι εκ των 
τάξεων του στρατού“, σύμφωνα με τις νέες αρχές του Προέδρου των Η.Π.Α. Ουίλσων. 
Εξάλλου, όπως κατ’ επανάληψη επεσήμανε παλιότερα το Πατριαρχείο, οι Νεότουρκοι, 
παρά τις αντιδράσεις των χριστιανών, έχουν προβεί στην καταναγκαστική στρατολογία 
τους και „εδημιούργησαν το νέον τούτο σφαγείον, εν ω απεργάσθησαν την εξολόθρευσιν 
της φυλής ημών“.4 

Και επειδή, οι ωμότητες και τα εγκλήματα των κεμαλικών, εις βάρος των 
υπολειμμάτων του Ελληνισμού της Ανατολής, ιδιαίτερα του Πόντου, συνεχίζονταν, συχνά 
βλέπομε το Πατριαρχείο να „κρούει την θύραν“ των μεγάλων της εποχής, με πύρινα 
κείμενα και ψηφίσματα στις πρώτες σελίδες της „Εκκλησιαστικής Αλήθειας“. 

Έτσι, το Νοέμβριο του 1920, με κύριο άρθρο, υπό τον τίτλο „ΠΑΙΔΕΥΘΕΙΤΕ 
ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΡΙΝΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΓΗΝ“, απευθύνει αγωνιώδη έκκληση βοήθειας προς τη 
νεοσύστατη Κοινωνία των Εθνών (Κ.Τ.Ε.), στην οποία επισημαίνει και την ευθύνη που 
φέρει: „Τα υπολειπόμενα ακόμη εν τη Ανατολή λείψανα ζωής ζητούσι δικαιωματικώς την 
λύτρωσιν αυτών παρά των ισχυρών της γης...“.5 

Αλλά και ευρύτερα, βλέποντας τους νέους ορίζοντες που ανοίγονται για όλα τα 
έθνη, από την ίδρυση του νέου διεθνούς Οργανισμού (Κ.Τ.Ε.), το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζει τη διαγραφόμενη προοπτική ανάπτυξης και 
ειρηνικής διαβίωσης των „πεπολιτισμένων του κόσμου κρατών“, με την ελπίδα ότι ο 
διεθνής αυτός Οργανισμός „δεν θα βραδύνει, όπως συμπεριλάβει εν τω καταλόγω των 
μελών αυτού και αντιπροσώπους των κυριοτάτων εν τω κόσμω Εκκλησιών...προς 
ευχερεστέραν πραγμάτωσιν του υψηλού και θεοφιλούς αυτού σκοπού“.6 

Ασφαλώς, ο Μητροπολίτης Σελευκείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ο οποίος συνέταξε το 
τρισέλιδο κύριο άρθρο αυτού του τεύχους (19 Δεκεμβρίου 1920), με τίτλο „Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ“, έτρεφε „φρούδες 
ελπίδες“, μια και η Κ.Τ.Ε. δε διέθετε καμία απολύτως εκτελεστική εξουσία, επομένως δεν 
ανήκε στους „ισχυρούς“ της γης. Διέθετε μόνο κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
αρμοδιότητες. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης, 
μέσω της Κ.Τ.Ε. ή άλλων φορέων, θα είχε τεράστια ηθική, ακόμη και πρακτική, σημασία 
για το Πατριαρχείο και τον Ελληνισμό της Ανατολής, ύστερα από την αρνητική εικόνα της 
Τουρκίας, ως συμμάχου των κεντρικών Δυνάμεων στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Γι’ αυτόν, ακριβώς, το λόγο, το Πατριαρχείο δραστηριοποιείται και προς αυτή την 
κατεύθυνση. Έτσι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ΜΕΛΕΤΙΟΣ Δ΄ και η Ιερά Σύνοδος, 
πιστεύοντας ότι, ακόμη και η ηθική καταδίκη και ο ηθικός στιγματισμός των εις βάρος των 
χριστιανών εγκλημάτων, έχει τεράστια σημασία, γιατί θα μπορούσε να εξελιχθεί σε 
εκστρατεία κατά των υπευθύνων, προβαίνουν στην έκδοση του ιστορικού ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 
της 5 Μαΐου 1922: „ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ ΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ“.7 

Εκδίδει δηλαδή ψήφισμα συμπαράστασης, ως Προκαθήμενη Εκκλησία των 
Ορθόδοξων Εκκλησιών, όχι μόνο για τους χριστιανούς της Ανατολής, αλλά και για τους 
χριστιανούς της Ρωσίας, „εξ ων δεκάδες ιεραρχών, εκατοντάδες ιερέων, χιλιάδες 
χριστιανών εθανατώθησαν“ (υπό των Μπολσεβίκων). Το Ψήφισμα διαβιβάζεται σ’ όλες, εν 

                                                 
4 Τόμ. 43, έτος 1919, σελ. 19-20. 
5 Τόμ. 44, αριθ. 44, 7 Νοεμβρίου 1920.  
6 Τόμ. 44, αριθ. 50, 19 Δεκεμβρίου 1920. 
7 Τόμ. 46, αριθ. 20, 21 Μαΐου 1922. 
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γένει, τις Εκκλησίες του Κόσμου, όλων των δογμάτων, „όπως δεηθώσιν μεν προς Κύριον... 
υπέρ των μαρτυρούντων χριστιανών της Ασίας και της Ρωσίας, επικαλεσθώσι δε την 
μεσολάβησιν των κυβερνήσεων αυτών προς τερματισμόν καταστάσεως απανθρώπου, 
αποτελούσης όνειδος διά τον ημέτερον αιώνα“.8 

Αντιλαμβανόμαστε τον Παγκόσμιο αντίκτυπο του εν λόγω Ψηφίσματος. Ένα 
μήνα αργότερα, στις 12 Ιουνίου 1922, η Σύνοδος της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας της 
Ελβετίας, υπό τον Επίσκοπο ΕΔΟΥΑΡΔΟ ΧΕΡΤΣΟΚ, αποφασίζει τη λήψη ορισμένων 
μέτρων, με βάση το εν λόγω Ψήφισμα: 

„Συνιστά την λήψιν όλων των μέσων προς προστασίαν κατατρεχομένων 
Αρμενίων και Ελλήνων, προς καταπολέμησιν της τρομερός πείνας εν Ρωσία και κυρίως 
προς βοήθειαν των υπό τας παρούσας δυσμενείς περιστάσεις βαρέως πασχόντων ιθαγενών 
του εξωτερικού“.9 

Στα παραπάνω να προσθέσομε το αμείωτο και συνεχές ενδιαφέρον του 
Πατριαρχείου και για τα άλλα κυρίαρχα θέματα που αφορούσαν στο μέλλον του 
αλύτρωτου Ελληνισμού. Το κορυφαίο, ανάμεσα σ’ αυτά, ήταν η εξέλιξη των διαδικασιών 
στη Διάσκεψη της Λωζάνης, προκειμένου να καθοριστεί η τελική μοίρα αυτού του 
Ελληνισμού. Τα κύρια άρθρα της „Εκκλησιαστικής Αλήθειας“, για το εν λόγω θέμα, 
μαρτυρούν την αγωνία και το υψηλό αίσθημα ευθύνης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
αλλά και τις έκδηλες ελπίδες του για αίσια έκβαση των διαπραγματεύσεων: 

- ΕΥΟΙΩΝΑ ΣΗΜΕΙΑ10 
- ΜΕΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΠΙΔΩΝ11 
Κοντά σ’ όλα τα παραπάνω, το Πατριαρχείο Κων/πόλεως, αναλαμβάνει να 

αντικρούσει και την κίνηση για ίδρυση τουρκοορθόδοξου Πατριαρχείου στην Άγκυρα. Το 
ζήτημα ήταν πολύ σοβαρό, γιατί θα μπορούσε να δημιουργήσει ρήγμα και εσωτερικό 
μέτωπο μέσα στο σώμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας.12 

 
β) Καταγγελίες και στιγματισμοί των κεμαλικών εγκλημάτων (1919-1923) 
Θα ήλπιζε κανείς ότι, με το τέλος του πολέμου (1918) και την ήττα της 

νεοτουρκικής Οθωμανικής αυτοκρατορίας, θα 
είχε λήξει το δράμα των μαζικών εκτοπισμών 
και των άλλων αποτρόπαιων εγκλημάτων εις 
βάρος του Ελληνισμού της Ανατολής. Και 
αυτό, διότι, υποτίθεται ότι η ηττημένη 
Τουρκία είχε καταθέσει τα όπλα και είχε 
συμμορφωθεί με τους όρους που της έχουν 
επιβληθεί από τους συμμάχους στην ανακωχή 
του Μούδρου (Οκτώβριος 1918). 

Ωστόσο, τίποτε δεν άλλαξε από τα 
προηγούμενα. Η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε, 
μάλιστα σε χειρότερη μορφή, με 

                                                 
8 Τόμ. 46, αριθ. 20, 21 Μαΐου 1922. 
9 Τόμ. 46, αριθ. 28, 16 Ιουλίου 1922, όπου δημοσιεύεται επιστολή του Επισκόπου ΧΕΡΤΣΟΚ „Προς 
την Αυτού Παναγιότητα τον Οικουμενικόν Πατριάρχην ΜΕΛΕΤΙΟΝ τον Δ΄“. 
10 Τόμ. 46, αριθ. 22, 22 Οκτωβρίου 1922. 
11 Τόμ. 46, αριθ. 49, 10 Δεκεμβρίου 1922. Δυστυχώς, οι ελπίδες αυτές, τελικά, διαψεύστηκαν, διότι, 
με τη Συνθήκη της Λωζάνης, αποφασίστηκε ο υποχρεωτικός ξεριζωμός του Ελληνισμού της 
Ανατολής από τις προαιώνιες εστίες του. 
12 Τόμ. 45, αριθ. 19, 15 Μαΐου 1921. 
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πρωταγωνιστές, αυτή τη φορά, τους Κεμαλικούς και τις συμμορίες του διαλυμένου 
τουρκικού στρατού, που τους ακολούθησαν. 

Μπροστάρης στις καταγγελίες και στο στιγματισμό των νέων εγκλημάτων και 
πάλι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο εκπέμπει τη δική του κραυγή απόγνωσης και 
αγανάκτησης, ύστερα από την προηγούμενη 
μαρτυρική δεκαετία. Εντυπωσιάζει και ο 
τίτλος, αλλά και ο τόνος του κύριου άρθρου 
της „Εκκλησιαστικής Αλήθειας“, όπου 
στηλιτεύεται η δρομολόγηση της μαύρης 
κεμαλικής περιόδου, μετά τα ανήκουστα 
νεοτουρκικά εγκλήματα: „...Έως πότε θα 
εξακολουθήσει η κατάστασις αυτή των 
πραγμάτων, έως πότε; Έως πότε αυτοί, οι 
διαρκούντος του πολέμου τοσαύτα 
τερατουργήσαντες υπό την σκέπην των 
κεντρώων δυνάμεων, οι αυτοί μετά την 
εκείνων κατάρρευσιν θα εξακολουθώσι να διαπράττωσι τα αυτά, εάν μη χείρονα... Οι 
λεγόμενοι Κεμαλικοί δεν φαίνονται διατεθειμένοι να αναμείνωσι το τέλος των λογισμών 
της πολιτικής...“. Αυτά υπό τον εκρηκτικό τίτλο „QUOUSQUE TANDEM?“.13 

Πρέπει, όμως, να θυμίσουμε ότι τα εγκλήματα της Κεμαλικής Περιόδου 
διαπράττονται σε περιοχές εκτός ζώνης κατοχής του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος. 

Γι’ αυτό τρία είναι τα σημεία, στα οποία στρέφεται το ενδιαφέρον του 
Πατριαρχείου, διότι εκεί διαπράττονται οι μεγαλύτερες ωμότητες των Κεμαλικών εις βάρος 
άμαχου πληθυσμού και τα ειδεχθέστερα εγκλήματα κατά της ζωής και της πολιτιστικής 
υπόστασης των Ελλήνων. 

1) Στην περιοχή του Αϊδινίου (αρχές της περιόδου, 1919-1920) 
2) Στη Νίκαια της Βιθυνίας (αρχές της περιόδου, 1919-1920) 
3) Στην Περιοχή του Πόντου (σ’ όλη την περίοδο, 1919-1923). 
Στην πρώτη περίπτωση, προκαλεί φρίκη ο δημοσιευόμενος „ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 

ΕΞ ΑΪΔΙΝΙΟΥ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΕΝ ΔΕΝΙΖΛΗ ΚΑΙ ΝΑΖΛΗ“, σε δύο 
συνεχόμενα τεύχη.14 

Το φρικιαστικό είναι ότι, ανάμεσα στους 429 άμαχους αιχμάλωτους, από την 
περιοχή του Αϊδινίου, περιλαμβάνονται γυναίκες και παιδιά, ακόμη και αβάπτιστα βρέφη. 

Οι συνθήκες της αιχμαλωσίας είναι γνωστές: Ο τουρκικός στρατός, μη δυνάμενος 
να αντιμετωπίσει τις προελαύνουσες ελληνικές δυνάμεις, μετά την απόβαση στη Σμύρνη 
(Μάιος 1919), οπισθοχωρεί άτακτα και ανοργάνωτα, ξεσπώντας στον άμαχο ελληνικό 
πληθυσμό του Αϊδινίου και εκτονώνοντας τη μανία του, για εκδίκηση, με ποικίλους 
τρόπους: με τις παραπάνω αιχμαλωσίες άμαχου πληθυσμού, με το έγκλημα της γνωστής 
δολοφονίας των τριανταενός (31) προσκόπων του Αϊδινίου, με πυρπολήσεις σπιτιών και 
καταστροφές περιουσιών. „Το ωραίον Αϊδίνιον κατεστράφη σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό 
πυρκαϊάς. Εκ των κατοίκων αυτού οι περισσότεροι σχεδόν εφονεύθησαν“.15 

Όσο για τα εγκλήματα των Κεμαλικών στη Νίκαια της Βιθυνίας, πριν 
απελευθερώσει την περιοχή ο ελληνικός στρατός (19 Σεπτεμβρίου 1920), η επιστολή του 
Μητροπολίτη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (της 25 Σεπτεμβρίου 1920) προς τον Τοποτηρητή του 
Οικουμενικού Θρόνου ΔΩΡΟΘΕΟ, αποτελεί ένα ατράνταχτο και αδιαμφισβήτητο 

                                                 
13 Τόμ. 44, αριθ. 39, 3 Οκτωβρίου 1920. 
14 Τόμ. 44, τεύχη υπ’ αριθ. 17 (2 Μαΐου 1920) και 19 (16 Μαΐου 1920). 
15 Ευσταθίου Πελαγίδη, Μικρασιατικός και Ποντιακός Ελληνισμός, σελ. 350. 
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ντοκουμέντο. Η ολοκληρωτική καταστροφή του ιστορικού Ναού της Πόλης (όπου 
ετάφησαν ο Αυτοκράτωρ Θεόδωρος Λάσκαρης, ο Αλέξιος Δ’ και ο Πατριάρχης 
Μεθόδιος), και η πλήρης εξόντωση των Ελλήνων, όχι μόνο της Νίκαιας, αλλά και όλης της 
περιοχής (Χουδί, Βουρχανιέ, Κιούπι, Σασλή, Κέιβες, Βεζύρχανι, Κιούπλια, Μπάσκοϊ, 
Ασάκιοϊ, Κηξήλ - Καγιά, Ακτσέ Σεχήρ κ.ά.), δίνουν το μέγεθος της τραγωδίας και της 
συμφοράς που υπέστη ο Ελληνισμός στη Β.Α. αυτή γωνιά της Μ. Ασίας. 

„Ανέκφραστον δε είναι το φρικαλέον θέαμα του μεγάλου άντρου“, σημειώνει ο 
Μητροπολίτης, „προκαλούν παντοία συναισθήματα και διανοήματα κατά των κακούργων 
δολοφόνων τοσούτων ανθρώπων μηδέν μηδαμώς πταισάντων, ει μη ότι ήσαν Χριστιανοί 
και Έλληνες“.16 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν είναι μόνο αποδέκτης αυτής της συμφοράς. 
Ταυτόχρονα, υψώνεται σε κατήγορο και καταγγέλλει στον Αρχιεπίσκοπο Κανταουρίας και 
Ουψάλης και στους Επισκόπους Σικάγου και Χαρρισβουργ τα εν λόγω κακουργήματα των 
Κεμαλικών στην περιοχή της Βιθυνίας. „Ο διωγμός κατά του Χριστιανισμού της Ανατολής 
εξακολουθεί άγριος, απηνής, επιδιώκων την τελείαν εκρίζωσιν αυτού... Ο Ναός της 
Νικαίας ο αναμιμνήσκων του Χριστιανισμού Οικουμενικός Συνόδους κατάκειται σήμερον 
ερείπιον...“.17 

Η καταγγελία του Πατριαρχείου έχει και τη συνέχειά της. Ευαισθητοποιείται η 
διεθνής κοινή γνώμη, ξεσηκώνονται οι Χριστιανικές Εκκλησίες, δημοσιεύονται εκτεταμένα 
άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά του Εξωτερικού. Το άρθρο του κληρικού J.A. 
DOUGLAS, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα „Church Times“, της 26 Νοεμβρίου 1920, 
και αναδημοσιεύτηκε στην „Εκκλησιαστική Αλήθεια“,18 μαρτυρεί το μέγεθος του πόνου 
και της ιερής αγανάκτησης όλης της χριστιανοσύνης, για την καταστροφή της Νίκαιας. 
„Δια τους Ανατολικούς, η Νίκαια είναι η συμβολική πόλις των Οικουμενικών Συνόδων 
εκείνων, αι οποίαι, παρά τον Χριστόν, είναι το ανώτατον και αλάθητον Δικαστήριον της 
Εκκλησίας... Ο Ναός είχε σημασίαν δι’ άπασαν των ιστορικήν χριστιανοσύνην, δια την 
Δύσιν, ως επίσης και δια την Ανατολήν“. 

Και, βέβαια, τα δεινά της Νίκαιας και της Βιθυνίας, ευρύτερα, αλλά και τα 
μαρτύρια άλλων περιοχών της Μ. Ασίας που διατελούσαν υπό τον κεμαλικό ζυγό 
(Κυζίκου, Νικομήδειας, Προύσης, Χαλκηδόνας, Πισιδίας, Φιλαδέλφειας), συνεχίστηκαν 
και στον επόμενο χρόνο (1921), μάλιστα, στην πιο εξοντωτική τους μορφή: „Όλοι οι 
άρρενες ομογενείς (αυτών των περιοχών) από 15 μέχρι 60 και 65 και 70 ετών 
μετετοπίσθησαν εις χώρας αξένους της ενδοτέρας Μ. Ασίας, εις τους Νομούς Βαν, Βιτλίς, 
Διαρβεκίρης, Ερζερούμ και Μοαμουρέτ, διεκόπη δε πάσα επικοινωνία αυτών μετά των 
οικογενειών των“.19 

Οι εκθέσεις, και για άλλα εγκλήματα σ’ αυτές τις περιοχές, καταφθάνουν, σχεδόν 
καθημερινά, στο Πατριαρχείο, το εκκλησιαστικό και εθνικό κέντρο του αλύτρωτου 
Ελληνισμού, το οποίο υψώνει „ΚΡΑΥΓΗ ΟΔΥΝΗΣ“ (κύριο άρθρο), για να συγκινήσει τις 
Ύπατες Αρμοστείες των Μ. Δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη. „Δεν παρέρχεται σχεδόν 
ημέρα χωρίς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον να λάβει ειδήσεις περί φυλακίσεων μελών της 
πνευματικής αυτού ποίμνης, τούτων ή εκείνων των κληρικών, τούτων ή εκείνων των 
δημογερόντων, τούτων ή εκείνων των ιδιωτών εκ των εν τη Μικρά Ασία υπολειφθέντων 
Χριστιανών …“.20 

                                                 
16 Τόμ. 44, αριθ. 40, 10 Οκτωβρίου 1920. 
17 Τόμ. 44, αριθ. 37, 19 Σεπτέμβριος 1920. 
18 Τόμ. 44, αριθ. 41, 19 Οκτωβρίου 1920. 
19 Τόμ. 45, αριθ. 43, 28 Οκτωβρίου 1921. 
20 Τόμ. 45, αριθ. 24, 19 Ιουνίου 1921. 
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Η κορύφωση, όμως, του δράματος του Ελληνισμού της Ανατολής επιβεβαιώνεται 
στην περιοχή του Πόντου, όπου ο κεμαλικός ζυγός ήταν συνεχής και πολύ βαρύτερος, ενώ 
η επίσημη ελληνική προστασία ήταν ανύπαρκτη. Την τραγική κατάσταση των Ελλήνων 
του Πόντου δίνει αναλυτικότερα, κατά κατηγορία εγκλήματος, „ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ“.21 

Από τη μια, στιγματίζει τους καθολικούς εκτοπισμούς του άρρενος πληθυσμού, 
ηλικίας από 15 έως 70 ετών, στις επαρχίες Αμάσειας, Νεοκαισαρείας, Καισαρείας, 
Τραπεζούντας, Χαλδίας, Κολωνίας, Ροδοπόλεως, Ικονίου, Αγκύρας, Ηλιουπόλεως. Σε 
ορισμένες, μάλιστα, περιοχές έχουν εκτοπιστεί και τα γυναικόπαιδα (Αμάσεια, 
Νεοκαισάρεια, Χαλδία, Κολωνία, Κερασούντα). Υπολογίζονται σε πάνω από 180.000 οι 
εκτοπισθέντες του Πόντου που έχασαν τη ζωή τους, από το 1918 ως το 1921. 

Στα παραπάνω να προσθέσομε την ολοκληρωτική καταστροφή πόλεων, 
κωμοπόλεων και χωριών: 338 στην επαρχία της Αμάσειας, 145 στην επαρχία της Χαλδίας 
και 195 στην επαρχία της Νεοκαισαρείας. 

Από την άλλη, στηλιτεύει τα λεγόμενα „Δικαστήρια Ανεξαρτησίας“, στα οποία 
„εν μια και μόνη ημέρα απηγχονίσθησαν εν τη πλατεία της πόλεως Αμασείας 72 Έλληνες, 
ιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, διευθυνταί Τραπεζών, τραπεζίται, 
μεγαλοκτήμονες, έμποροι, υπάλληλοι …“. 

Πρόκειται για αξιόπιστη Έκθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 6/19 
Οκτωβρίου 1921. 

Εξάλλου, εικόνα Αγγελτηρίου για επίσημο Πατριαρχικό Μνημόσυνο δίνει το 
κύριο άρθρο του τεύχους 25 Σεπτεμβρίου 1921, με τίτλο „ΠΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΣΟΡΟΥ“, μέσα σε μαύρο πλαίσιο και με το πένθιμο σήμα του σταυρού 
στην προμετωπίδα.22 

Το άρθρο έχει χαρακτήρα όχι μόνο επίσημου Μνημόσυνου, για τα θύματα - 
ΝΕΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ του Πόντου, αλλά και επίσημης έκκλησης στους ισχυρούς της γης 
και στους ξένους ιεράρχες, των οποίων επικαλείται την άμεση βοήθεια. 

„Η μετ’ ανήκουστου σκληρότητος και σατανικής μεθοδικότητος εξελισσόμενη 
τραγωδία του Πόντου, υπερβαίνουσα πάσαν περιγραφήν, είναι αδύνατον να εύρει ανάλγητον 
και την ήκιστα ευαίσθητον καρδίαν. Αθρόαι και πικραί υπερορίαι, πολυώδυνοι θανατώσεις, 
φρικώδεις απαγχονισμοί, είναι η δύσμοιρος μοίρα του ομογενούς εν Πόντω πληθυσμού, κατά 
τα εκείθεν αγγελλόμενα... Αλλ’ εν τη συνεχούση Αυτήν (την Μ. Εκκλησίαν) οδύνη δεν 
δύναται να μη υψώσει φωνήν δικαίου παραπόνου και διαμαρτυρίας προς τους διέποντας τας 
τύχας των λαών… και προς τους ξένους Ιεράρχας, ων επικαλείται την άμεσαν μεσολάβησιν 
παρ’ οις ισχύουσιν ισχυροίς... ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ“. 

Όμως, το Οικουμενικό Πατριαρχείο προχωρεί και σε συγκεκριμένες ενέργειες, 
προκειμένου να συγκινήσει και ενεργοποιήσει, τόσο τους ισχυρούς, όσο και τις ξένες 
Εκκλησίες, για την κατάπαυση της αφόρητης αυτής κατάστασης, αλλά και για τη σωτηρία, 
όσων μπόρεσαν να αποφύγουν την καταστροφή. 

Πράγματι, ο Τοποτηρητής του Οικουμενικού Θρόνου Δωρόθεος επισκέπτεται 
αυτοπροσώπως τον Ύπατο Αρμοστή της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη και 
διαμαρτύρεται για τα εν λόγω κακουργήματα.23 

Τον ίδιο Αρμοστή, για τον ίδιο σκοπό, είχε επισκεφθεί και ο Μη-τροπολίτης 
Αμασείας Γερμανός με επιτροπή Ελλήνων της Σαμψούντας.24 

                                                 
21 Τόμ. 45, αριθ. 43, 28 Οκτωβρίου 1921. 
22 Τόμ. 45, αριθ. 38, 25 Σεπτεμβρίου 1921. 
23 Τόμ. 45, αριθ. 38, 25 Σεπτεμβρίου 1921. 
24 Τόμ. 45, αριθ. 39, 2 Οκτωβρίου 1921. 
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Παράλληλα, το Πατριαρχείο προβαίνει σε δύο ενέργειες: Από τη μια, 
καταγγέλλει, τηλεγραφικά, τα κακουργήματα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ και στους 
Πρωθυπουργούς Μ. Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλίας. Από την άλλη, καταγγέλλει, με 
επιστολές, την εγκληματική αυτή κατάσταση στους Αρχιεπισκόπους Κανταουρίας - 
Ουψάλας, των Παλαιοκαθολικών της Ελβετίας, και στους Επισκόπους Σικάγου και 
Χάρρισβουργκ.25 

Σχετικές εκθέσεις έχει υποβάλει και στις Ύπατες Αρμοστείες Γαλλίας, Ιταλίας, 
Αμερικής, Ιαπωνίας, που είχαν την έδρα τους στην Κωνσταντινούπολη.26 

Τόσο τα κακουργήματα στον Πόντο, όσο και η έντονη κινητικότητα της 
Εκκλησίας, ήταν φυσικό να προκαλέσουν βαθειά συγκίνηση και αγανάκτηση στο 
Πανελλήνιο, εντός και εκτός Τουρκίας. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι, στο ελληνικό 
Κοινοβούλιο, η τριήμερη συνεδρίαση, της 5, 6 και 8 Απριλίου 1921, μετουσιώνεται σε 
πραγματικό μαρτυρολόγιο. Πράγματι, η Βουλή των Ελλήνων, αφού, πρώτα, αναλύει 
ιστορικά, με στοιχεία και ντοκουμέντα, το δράμα του Ελληνισμού της Ανατολής, από το 
έτος 1908 κ.ε., στο τέλος εκδίδει ένα κάθετο καταδικαστικό ΨΗΦΙΣΜΑ για την Τουρκία, 
όπου „οι οπωσδήποτε κυβερνώντες κατεδείχθησαν ανίκανοι να διοικώσιν ετερογενείς και 
ετεροθρήσκους πληθυσμούς και διά των απάνθρωπων αυτών μεθόδων ατιμάζουσι την 
σύγχρονον ανθρωπότητα και τον πολιτισμόν“.27 

Από την άλλη, στην Κωνσταντινούπολη, με ενέργειες της εκεί Εθνικής Άμυνας, 
πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη αντιπροσώπων όλων των σωματείων της πόλης, 
προκειμένου να αποφασιστούν και δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες προς πάσα 
κατεύθυνση, μέχρι και πραγματοποίηση πάγκοινου μαζικού συλλαλητηρίου.28 

Βέβαια, ο επίλογος της τραγωδίας του μικρασιατικού, ποντιακού και 
καππαδοκικού Ελληνισμού γράφεται με τη Μικρασιατική Καταστροφή. 

Θα λέγαμε, ωστόσο, ότι, συμβολικά και συνολικά, η μαύρη μοίρα αυτού του 
Ελληνισμού επισφραγίζεται με το μαρτυρικό θάνατο του Μητροπολίτη ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, του μεγάλου ΜΠΡΟΣΤΑΡΗ της Ορθοδοξίας και του Γένους. Γι’ αυτό 
και δε θα μπορούσε να λείψει, από τις σελίδες της „Εκκλησιαστικής Αλήθειας“, ο 
Μνημόσυνος, αλλά και Δοξαστικός Λόγος για τον άξιο Ιεράρχη. Η Δόξα και η 
Μεγαλοσύνη του εικονογραφούνται συμπυκνωμένα στον επίλογο ενός σεμνού άρθρου με 
τίτλο „Ο ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: „Τίμιον και ένδοξον το όνομα του Μητροπολίτου 
Σμύρνης Χρυσοστόμου, όστις ζηλώσας την δόξαν Γρηγορίου του Ε΄, υπό τραγικοτέρας δι’ 
αυτόν και τον Ελληνισμόν συνθήκας, επέτυχε ταύτης, και ηξίωσεν ούτω εαυτόν να γραφεί 
το όνομα αυτού χρυσοίς γράμματαν εν τοις δέλτοις της ιστορίας, καταλιπών και τοις 
μεταγενεστέροις λαμπρόν παράδειγμα αυτοθυσίας“.29 

Αναμφίβολα, ο μαρτυρικός θάνατος του Σμύρνης Χρυσόστομου κλείνει το 
μακροσκελή μαύρο κατάλογο των κεμαλικών εγκλημάτων κατά της Ορθοδοξίας και του 
Γένους. 

γ) Μέριμνα για τους εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες (1918–1923) 
Το νήμα της μέριμνας και των μέτρων του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως για τους εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες ομογενείς, ξεκινάει λίγο  
 

                                                 
25 Τόμ. 45, αριθ. 38, 25 Σεπτέμβριος 1921. 
26 Τόμ. 45, αριθ. 39, 2 Οκτωβρίου 1921. 
27 Για το Μαρτυρολόγιο αυτό της Ελληνικής Βουλής, ένα πραγματικό Ντοκουμέντο για τη 
Γενοκτονία, βλ. Ευσταθίου Πελαγίδη, Μικρασιατικός και Ποντιακός Ελληνισμός … σελ. 322–387. 
28 Τόμ. 45, αριθ. 40, 9 Οκτωβρίου 1921. 
29 Τόμ. 46, αριθ. 36, 10 Σεπτεμβρίου 1922. 
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πριν από το τέλος του πολέμου (καλοκαίρι του 1918), όταν ήταν πια ορατά τα σημάδια της 
νίκης των συμμάχων και της ήττας των κεντρικών δυνάμεων. 

Πρώτο βήμα, προς αυτή την κατεύθυνση, ήταν η συγκρότηση «κεντρικής 
πατριαρχικής επιτροπής περιθάλψεως», υπό την προεδρεία του Οικουμενικού Πατριάρχη, 
με απόφαση των δύο Σωμάτων: της Ιεράς Συνόδου και του Μικτού Πατριαρχικού 
Συμβουλίου. Γενικός Γραμματέας αυτής της Επιτροπής ορίζεται ο Α.Α. Πάλλης, μετέπειτα 
κεντρικό στέλεχος της Ε.Α.Π.30 

Η Επιτροπή είχε σκοπό: 1) να μελετήσει το πρόβλημα των εκτοπισμένων και των 
προσφύγων, 2) να ιδρύσει επαρχιακές επιτροπές, κατά μητροπόλεις, και ενοριακές, κατά 
ενορίες, 3) να συντονίσει το έργο των εν λόγω επιτροπών, 4) να προβεί σε ενέργειες και 
παραστάσεις στις τουρκικές αρχές, προκειμένου να επιτραπεί η επιστροφή των 
εκτοπισμένων (όσων επέζησαν) στις εστίες τους και να ληφθούν τα απαραίτητα κοινωνικά 
μέτρα περίθαλψης και ενίσχυσής τους, 5) να διενεργήσει εράνους, προς ενίσχυση των 
εκτοπισμένων και, αργότερα, των προσφύγων, τόσο μέσω φορέων και οργανισμών του 
εξωτερικού, όσο και μέσω των ομογενών. 

Έτσι, βλέπομε ότι, ήδη από τον Ιούλιο του 1918, η εν λόγω Κεντρική Επιτροπή, 
καταφέρνει να αποσπάσει κυβερνητική απόφαση „περί επανόδου των προσφύγων εις τας 
εστίας αυτών“. Οι πρώτοι πρόσφυγες που επιστρέφουν, κατάγονται από τα παράλια του 
Πόντου, από τα νησιά και τα παράλια της Προποντίδας και από άλλα παραλιακά μέρη. 
Εξάλλου, με το δεδομένο ότι το οξύ πολιτικό νεοτουρκικό κλίμα άρχισε ήδη να 
αμβλύνεται, η Επιτροπή προχωρεί και σε προτάσεις για διάθεση οικονομικών μέσων προς 
αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών των προσφύγων.31 

Αυτά, πριν από την ανακωχή του Μούδρου (18 Οκτωβρίου 1918). Μετά την 
ανακωχή, η οποία ανέτρεψε τη νεοτουρκική δυναστεία και έθεσε υπό περιορισμό το 
Σουλτάνο, η Κεντρική Επιτροπή Περίθαλψης, προχώρησε στη βαθύτερη μελέτη του 
προσφυγικού προβλήματος, για τη σωστότερη αντιμετώπισή του. 

Η σχετική μελέτη στράφηκε στην έρευνα των παρακάτω σημείων: 
1) Αν τους εκτοπισμούς επέβαλλαν πραγματικοί στρατιωτικοί λόγοι, όπως 

ισχυρίζονταν οι Νεότουρκοι. 
2) Πόσοι ήταν οι μετατοπισθέντες ομογενείς. 
3) Συνθήκες μετατόπισης: από πού, προς ποια κατεύθυνση, με ποιες απώλειες 

κατά τη μεταφορά. 
4) Ποια μέτρα πήρε η τουρκική κυβέρνηση υπέρ των εκτοπισμένων ομογενών, 

μετά την επάνοδό τους, συγκριτικά με την πρόνοια για μουσουλμάνους πρόσφυγες, στους 
οποίους χορηγούνταν χρήματα, ζεύγη ζώων και χωράφια. 

5) Εκτίμηση των κατασχεθεισών κοινοτικών και ιδιωτικών περιουσιών. 
6) Ποια μέτρα πάρθηκαν για την ασφαλή μεταφορά και εγκατάσταση των 

προσφύγων στις εστίες τους, οι οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν καταληφθεί 
από έποικους και περίοικους Τούρκους. 

7) Τρόποι διενέργειας εράνων για οικονομική ενίσχυση των προσφύγων. 
8) Ανάγκη υποβολής εκθέσεων, από Μητροπόλεις των επαρχιών, για το 

προσφυγικό πρόβλημα της περιοχής τους.32 
Ωστόσο, τα προβλήματα της παλιννόστησης των προσφύγων ήταν οξύτατα, 

ακόμη και επί της νέας κυβερνήσεως, η οποία καταδίκαζε την πολιτική των Νεότουρκων, 
αλλά στην πράξη δεν έπαιρνε κανένα μέτρο. 

                                                 
30 Τόμ. 46, αριθ. 36, 10 Σεπτεμβρίου 1922. 
31 Τόμ. 42, αριθ. 14, 31 Ιουλίου 1918. 
32 Τόμ. 42, αριθ. 20, 27 Οκτωβρίου 1918. 
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Πράγματι, συχνά οι πρόσφυγες έβρισκαν τα σπίτια τους ή καταστραμμένα, ή 
κατειλημμένα από Τούρκους έποικους. Εξάλλου, οι υπάλληλοι που μεριμνούσαν για την 
παλιννόστηση, εφάρμοζαν την πολιτική των Νεότουρκων, από τους οποίους είχαν διοριστεί.33 

Το μόνο ευοίωνο σημείο του λήγοντος έτους 1918, ήταν η εντολή της νέας 
τουρκικής κυβέρνησης στις επαρχιακές υπηρεσίες, να εντοπίσουν ορφανά Ελληνόπουλα, 
που τρέφονταν σε τουρκικά ορφανοτροφεία, ή σε τουρκικές οικογένειες, και να τα 
παραδώσουν στις επιτόπιες εκκλησιαστικές αρχές.34 

Στην πράξη, όμως, ούτε και αυτό το μέτρο απέδωσε. 
Αν το πρόβλημα της παλιννόστησης των εκτοπισθέντων στα ενδότερα ελληνικών 

πληθυσμών ήταν, πράγματι, δυσεπίλυτο, θα λέγαμε ότι το πρόβλημα εκατοντάδων 
χιλιάδων προσφύγων, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (Αύγουστος 1922 κ.ε.), προς τα 
νησιά του Αιγαίου, τα παράλια της Προποντίδας, της Θράκης και Μακεδονίας και σ’ άλλες 
περιοχές της Ελλάδας, ξεπερνά κάθε εκτίμηση και προσέγγιση. Αρκεί να έχουμε υπόψη ότι 
οι Μικρασιάτες πρόσφυγες που κατέφυγαν ξεριζωμένοι στην Ελλάδα, από τον Αύγουστο 
μέχρι το Δεκέμβριο του 1922, υπολογίζονται σε, περίπου, 900.000 και, μέχρι το Μάρτιο 
του 1923, σε 1.150.000.35 

Όμως, ο φόβος, μήπως το κύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής φτάσει και 
μέχρι την Κωνσταντινούπολη, εξώθησε χιλιάδες Έλληνες της Πόλης στο δρόμο της 
προσφυγιάς. Το Πατριαρχείο, στις κρίσιμες αυτές ώρες, εκπέμπει αγωνιώδεις εκκλήσεις, 
ώστε να γυρίσουν όσοι έφυγαν και να μη φύγουν, όσοι παρέμειναν: „Τούτων όλων ένεκα, 
συνιστώμεν Πατρικώς προς τα τέκνα της Εκκλησίας να θέσωσι κατά μέρος πάντα φόβον 
περί επικειμένων τάχα διά την Κωνσταντινούπολιν συμφορών, να επιδοθώσι δε με ψυχικήν 
γαλήνην εις τα συνήθη έργα των, εγκαταλείποντες την ιδέαν της αναχωρήσεως“. Αυτά 
σημειώνει σε εγκύκλιό του „ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΛΑΟΝ“, στις 17 
Σεπτεμβρίου 1922, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος Δ΄.36 

Δυστυχώς, το ρεύμα φυγής των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης προς την 
Ελλάδα ήταν ασταμάτητο. Η απογραφή του 1928 κατέγραψε 38.458 Έλληνες από την 
Πόλη.37 

Σίγουρα, ήταν πολύ περισσότεροι, αφού σε αγγλική έκθεση, της 1ης Μαρτίου 
1923, πέντε δηλαδή χρόνια νωρίτερα, ανέρχονταν σε 50.000 άτομα.38 

Μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο μέγεθος προσφυγιάς και συναφούς προσφυγικού 
προβλήματος, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, υπό τον Πατριάρχη 
ΜΕΛΕΤΙΟ Δ΄, δρομολογεί μια σειρά πατριαρχικών Εγκυκλίων και ενεργειών προς 
αλλογενείς και ομογενείς, από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 1922, 
προκειμένου να συγκινήσει, να συνεγείρει και να συναγείρει τους πάντες «προς 
ανακούφισιν των προσφύγων». 

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η πρώτη Πατριαρχική Εγκύκλιος, υπ’ αριθ. 5290/30 
Αυγούστου 1922, η οποία εκδίδεται τρεις μέρες μετά την καταστροφή της Σμύρνης (27-8-
1922): 

„Προς την Ιεραρχίαν του Οικουμενικού Θρόνου. Η Εκκλησία, ως άλλη Ραχήλ 
θρηνεί και κλαίει και οδύρεται δια τα μη υπάρχοντα πλέον τέκνα αυτής τα εν Μικρά Ασία. 

                                                 
33 Τόμ. 42, αριθ. 25, 1 Δεκεμβρίου 1918. 
34 Τόμ. 42, αριθ. 26, 8 Δεκεμβρίου 1918. 
35 Στάθη Πελαγίδη, Προσφυγική Ελλάδα, σελ. 41. 
36 Τόμ. 46, αριθ. 38, 24 Σεπτεμβρίου 1922. 
37 Ευσταθίου Πελαγίδη, Μικρασιατικός και Ποντιακός Ελληνισμός, σελ. 93. 
38 Ευσταθίου Πελαγίδη, Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία. 1923–1930, 
Θεσσαλονίκη, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη, 1994, σελ. 243. 
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Ωσεί μη ήρκει η καταστροφή μυριάδων υπάρξεων των Μητροπόλεων Καισαρείας, 
Νικομήδειας, Αμασείας, Νεοκαισαρείας, Ικονίου, Πισιδίας, Τραπεζούντος, Αγκύρας, 
Χαλδίας, Κολωνίας, και Ροδοπόλεως, καλούμεθα ήδη να θρηνήσομεν και επί των ερειπίων 
των περιοχών Βιθυνίας και Ιωνίας. Αι Μητροπόλεις δηλονότι Εφέσου, Κυζίκου, Νικαίας, 
Προύσης, Σμύρνης, Φιλαδέλφειας, Περγάμου, Βριούλων, Ηλιουπόλεως, Κρήνης, 
Κυδωνιών, Δαρδανελλίων, Ανέων και Μοσχονησίων, διέρχονται την στιγμήν ταύτην την 
σκληροτέραν δοκιμασίαν...“.39 

Κεντρικό σημείο της εν λόγω Εγκυκλίου είναι η επισήμανση ότι δε συγχωρείται 
να μένουν ασυγκίνητοι ομογενείς πλούσιοι, μπροστά στο δράμα των προσφύγων, τη 
στιγμή, κατά την οποία „εκ των πρώτων έσπευσεν επί το έργον η μεγάλη ανθρωπιστική 
Οργάνωσις „Αμερικανική Επιτροπή Περιθάλψεως δια την Εγγύς Ανατολήν“, εις ην και εν 
τω παρελθόντι οφείλεται n σωτηρία μυριάδων γυναικών και παιδιών“. Άμεση, λοιπόν, η 
ανάγκη συγκρότησης μητροπολιτικών και ενοριακών επιτροπών «προς συλλογήν εράνων 
εις χρήματα, εις τρόφιμα, εις ενδύματα …“.40 

Εν τω μεταξύ το Οικουμενικό Πατριαρχείο δίνει πρώτο το υψηλό παράδειγμα 
προσφοράς και θυσίας για τη μεγάλη αυτή υπόθεση: Με απόφαση των δύο Σωμάτων (Ι. 
Συνόδου και Μικτού Πατριαρχικού Συμβουλίου), επιτρέπεται να εκποιούνται και να 
απαλλοτριώνονται «ιερά σκεύη και άμφια των ιερών εκκλησιών της Πρωτευούσης και των 
παρακειμένων επαρχιών», για να καλυφθούν επείγουσες προσφυγικές ανάγκες. 

„Διότι ο έμψυχος Ναός του Θεού κέκτηται μείζονα αξίαν παρά τω Θεώ ή τα 
άψυχα αντικείμενα, τα αποτελούντα τας περιουσίας των ιερών Εκκλησιών, έστω και αυτά 
τα εγγύτερον προς την θείαν λατρείαν κείμενα ιερά σκεύη και άμφια και εικόνες και ό,τι 
άλλο τιμαλφές“. Η μεγαλοσύνη της εν λόγω απόφασης καταδεικνύεται από το γεγονός ότι 
παραβίαζε ακόμη και τον Ιερό Κανόνα της Εκκλησίας, ο οποίος προέβλεπε „ως μόνην 
περίπτωσιν απαλλοτριώσεως αυτών, την εξαγοράν και απολύτρωσιν αιχμαλώτων“.41 

Οι εκκλήσεις, για βοήθεια, που απευθύνονται από όλες, σχεδόν, τις πατριαρχικές 
εγκυκλίους προς τους ομογενείς, θεμελιώνονται στα δύο αυτά ατράνταχτα παραδείγματα: 

1) Στη βοήθεια που προσφέρουν απλόχερα οι ξένοι: „Εκρούσαμεν ήδη τας θύρας 
της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής οργανωμένης φιλανθρωπίας και έχομεν ταχείαν και 
άμεσον την βοήθειαν της Αμερικανικής Επιτροπής Περιθάλψεως δια την Εγγύς Ανατολήν. 
Αλλά δεν είναι δίκαιον, ουδέ εθνικώς αξιοπρεπές να καθυστερήσομεν ημείς. 

Έλληνες, πλούσιοι και φτωχοί: Ζητούμεν άμεσον και ταχείαν όχι την κατά 
δύναμιν, αλλά και την υπέρ δύναμιν συνδρομήν σας υπέρ των αδελφών μας“.42 

2) Στο τολμηρό βήμα του Πατριαρχείου να προχωρήσει στην εκποίηση ιερών 
σκευών και αμφίων των εκκλησιών: „Η Εκκλησία διέταξε την εκποίησιν των ιερών σκευών 
και αμφίων, άτινα αποτελούσι τον στολισμόν των ιερών Ναών. Άραγε θα υστερήσωσι αι 
ομογενείς κυρίαι να θυσιάσωσι μέρος του ιδικού των στολισμού, εν δακτυλίδιον, εν 
ψέλλιον, εν οιονδήποτε κόσμημά των, δια να απομάξωσι τα διάκρυα των αδελφών των και 
ν’ ανακουφίσωσι το μητρικόν άλγος της Μεγάλης Εκκλησίας“.43 

Το θέμα, όμως, αφορά όλους τους Έλληνες, άντρες και γυναίκες: „Από της 
Πράξεως ταύτης της Εκκλησίας, εις το έσχατον τούτο μέτρον προβαινούσης, δέον να 
διδαχθώσι πάντες παραδειγματικώς, αφού τα τω Θεώ αφιερωμένα προσφέρονται προς 

                                                 
39 Τόμ. 46, αριθ. 35, 3 Σεπτεμβρίου 1922. 
40 ό.π., Για το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Αμερικανικής και των άλλων ξένων 
φιλανθρωπικών οργανώσεων, βλ. Στάθη Πελαγίδη, Προσφυγική Ελλάδα σελ. 315–325. 
41 Τόμ. 46, αριθ. 36, 10 Σεπτεμβρίου 1922. 
42 Τόμ. 46, αριθ. 36, 10 Σεπτεμβρίου 1922. Βλ. και Τόμ. 46, 26 Νοεμβρίου 1922. 
43 Τόμ. 46, αριθ. 37, 17 Σεπτεμβρίου 1922. 
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σωτηρίαν των αδελφών, επιβάλλεται εις πάντας, πλουσίους τε και πτωχούς, να 
συνεισφέρωσιν όχι συνδρομήν συνήθη, αλλά σημαντικόν μέρος της ιδίας περιουσίας 
εκάστου…“.44 

Όσο κι αν το προσφυγικό πρόβλημα παρέμενε ανοιχτό, φαίνεται πως τα μηνύματα 
και οι εκκλήσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχουν συγκινήσει τις ψυχές ομογενών 
και αλλογενών, και μάλιστα σε πολύ σύντομο διάστημα. 

Πράγματι, στο Χριστουγεννιάτικό του ΜΗΝΥΜΑ, του 1922, ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης ΜΕΛΕΤΙΟΣ Δ’, βλέπομε να διαπνέεται από έκδηλο πνεύμα ικανοποίησης και 
ευγνωμοσύνης για την απλόχερη φιλοπροσφυγική συμπεριφορά ημετέρων και ξένων: „Η 
Μεγάλη Εκκλησία ανακηρύττει εαυτήν οφειλέτιν ευγνωμοσύνης αϊδίου προς πάντας τους 
φιλανθρώπους όλου του κόσμου, δι’ όσα έπραξαν και πράττουσιν υπέρ των εν δυστυχία 
ευρεθέντων τέκνων αυτής...“.45 

 
ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ 

 
Με την έρευνα που πραγματοποιήσαμε στις σελίδες της „ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΛΗΘΕΙΑΣ“, καταδείξαμε το σωτήριο ρόλο και  τεράστιο έργο που έχει επιτελέσει το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, κατά την κεμαλική περίοδο (1919-1923). 
Αν αναλογιστούμε ότι, από το 1453, σε καμιά περίοδο δεν απειλήθηκε τόσο πολύ, με 
ουσιαστικό και καθολικό αφανισμό, η Ορθοδοξία και το Γένος, όσο στις πρώτες 10ετίες 
του 20ου αιώνα, θα κατανοήσομε το μέγεθος της θυσίας και της προσφοράς του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, ως κέντρου της Ορθοδοξίας και του Γένους, για τη σωτηρία 
του Ελληνισμού της Ανατολής. 

Θέλομε να πιστεύομε ότι, με την παρούσα έρευνα, αναλύεται και ερμηνεύεται 
ιστορικά αυτός ο ρόλος. 

 
 
α) ΠΗΓΕΣ 
 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Περιοδικόν 

„ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ“, 1880 - 1923 (47 τόμοι), Θεσσαλονίκη, Φωτοτυπική 
επανέκδοση Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών Ι. Μονής Βλατάδων, 1991. 

 
β) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Στάθη Πελαγίδη, Η Αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία, 

1923-1930, Θεσσαλονίκη, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη, 1994. 
Στάθη Πελαγίδη, Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). Ο Πόνος και n Δόξα, 

Θεσσαλονίκη, εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2003. 
Ευσταθίου Πελαγίδη, Μικρασιατικός και Ποντιακός Ελληνισμός. Από την 

αρχαιότητα μέχρι την Ανταλλαγή. Με το Ντοκουμέντο της Γενοκτονίας της Γ’ εν Αθήναις 
Εθνοσυνελεύσεως, Θεσσαλονίκη, εκδ. Αντωνίου Σταμούλη, 2004. 

 
 
 
 

                                                 
44 ό.π. 
45 Τόμ. 46, 24/12/1922, σελ. 478–479. 
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Efstathios Pelagidis 
 

THE ECUMENICAL PATRIARCHATE OF CONSTANTINOPLE AND THE 
UNREDEEMED HELLENISM DURING THE KEMAL PERIOD, 1919-1923 

 
The present research examines the actions and the greater role of the Ecumenical 

Patriarchate for the unredeemed Hellenism, mainly during Kemal Ataturk’s period (1919–
1923). It specifically examines the role of the Patriarchate concerning the Hellenism of the 
inner regions of Asia Minor (Pontos, Bithyny et al), which are under the influence and 
power of Kemal Ataturk, since all other regions in Turkey were controlled by allies. 

Well, the research showed that the Patriarchate deployed, in that period, dareful 
activities in order to protect the Hellenism, which suffered untold hardships by the 
brigandish gangs of Kemal through: 

1. resolutions, protests, representations, newsletters, circulars, actions to allies 
(ambassadors and High Commissioners of the Great Powers in Constantinople) and the 
Comity of Nations, but also to other Christian Churches and to the international public 
opinion, 

2. accusing and denouncing the atrocities in the region, mainly in Pontos, 
3. persistent and insistent appeals to anyone who could help and side the banished 

and the refugees. 
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ПРИЛОГ САКРАЛНОЈ ТОПОГРАФИЈИ БИХОРА И КОРИТА 

 
Апстракт: Рад се бави сакралном топографијом делова Бихора и Корита. 

У питању су црквишта и црквине о којима углавном нема података у писаним 
изворима. Ради се о парохијским и гробљанским црквама. У том погледу су посебно 
занимљиви налази теренских истраживања у Османбеговом Селу (Петрово Село) и у 
Годуши. 

Кључне речи: црквиште, црквина, Бихор, Корита, сакрална топографија, 
Османбегово Село, Годуша, гробља. 

 
Бихор је област у Горњем Полимљу, са обе стране реке Лим. На 

североистоку се граничи са коритско-пештерском површи, на југозападу врховима и 
повијарцима Бјеласице. У кориту Лима Бихор граниче Тивранска и Куманичка 
клисура. Од рожајске области дели га планина Турјак (1300 м).1 Григорије Божовић 
је описао Турјак и каже да од половине ове планине почиње Бихор.2 Унутар ове 
области издвајају се две целине: Горњи Бихор у сливу Љешнице и Доњи Бихор од 
превоја Гњилице до Куманичке клисуре. Корита се наслањају на Бихор према 
Пештеру. Од Пештера их одваја Крушчица и њени повијарци, а на северозападу их 
затвара Бистричка клисура.3 

У средњем веку делови Бихора су припадали жупској организацији, и то 
Доњи Бихор. Ту су, пре свега, биле жупе Лим и Затон.4 Горњи Бихор и Корита нису 
били обухваћени жупском организацијом. Ту су живели сточари у својим катунима. 
Крајем 15. века, у оквирима турске државе, овде се помиње Бихорска нахија.5 И она 
је насељена углавном сточарима – власима. 

Теренска истраживања су показала да се у Бихору и Коритима налази много 
остатака из прошлости: од топонимије до материјалних остатака. Овде желимо да 
скренемо пажњу на неке од тих остатака који се односе на сакралну топографију. 

                                                 
1 М. Лутовац, Бихор и Корита, антропогеографска испитивања, Насеља и порекло 
становништва 40, Београд 1967, 3. 
2 Г. Божовић, Кроз крај беспутни и заборављени. Бихор, Политика 26/1929, бр. 7435, стр. 6. 
Ови путописи су прештампани у Г. Божовић, Са седла и самара, Београд 1930. Види З. 
Вукадиновић, Прилог библиографији Григорија Божовића, Савремена библиографска теорија 
и пракса, 2006, 165–212. 
3 М. Лутовац, Бихор и Корита, 145. 
4 Опширно о жупској организацији Полимља види С.Мишић, Територијално – управна 
организација Полимља (12–14. век), Краљ Владислав и Србија 13. века, Београд 2003, 73–88, са 
старијом литературом. 
5 Уп. О. Зиројевић, Кроз Бихорску нахију 1571. године, Симпозијум: Сеоски дани Сретена 
Вукосављевића 14, Пријепоље 1992, 173–190. 
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Одабрали смо неколико различитих и занимљивих примера. Ради се о археолошки 
неиспитаним, често науци до сада, непознатим локалитетима. Сви они сведоче о 
присуству православног (српског) живља на простору Бихора и Корита, у прошлости. 

Овде је пажња посвећена црквинама и црквиштима, која означавају топоним 
на коме постоје, или не постоје, видљиви остаци сакралног објекта.6 Термин 
црквиште у значењу пропалог, напуштеног сакралног објекта познат је и у средњем 
веку и сусрећемо га највише у дипломатичкој грађи.7 Присуство великог броја 
сакралних материјалних остатака сведочи о јакој хришћанској традицији у 
прошлости. Оно посредно сведочи и о доброј насељености простора. Термин црквина 
или црквиште обично се односи на мање објекте (парохијске и гробљанске цркве). 
Углавном је реч о објектима који се ретко срећу у писаним изворима. 

Убикацијом, описом и тачним опредељивањем карактера материјалних 
остатака као историјских извора прикупљају се нове историјске чињенице, које нас 
воде до нових сазнања, у овом случају из историје цркве. Потпунија сазнања из 
области сакралне топографије употпуњују и проширују знања о парохијској 
организацији, као и о самом присуству Срба – православаца на одређеном простору.8 
Ова сазнања су посебно драгоцена за оне области, као што су Бихор и Корита, где су 
друге врсте историјских извора или веома фрагментарне, или уопште не постоје. 
Чињеница да данас на том простору у апсолутној већини живи муслиманско 
становништво даје још већи значај прикупљању ових историјских чињеница 
теренским истраживањима. 

Топонимија је у оваквим истраживањима први путоказ истраживачу. У том 
погледу занимљив пример су два села у Доњем Бихору – Савино Поље и Ивање. 
Прво се не помиње у средњовековним изворима, али се наводи у турском попису из 
1571. године, са пет кућа и три попа.9 Ово значи да је у селу морала постојати бар 
једна црква. Данас је Савино Поље део већег насеља – Бистрице. Обилазећи овај 
терен стручна екипа је забележила следеће топониме сакралног карактера: Црквиште, 
Црквина и Црквени Луг.10 

На Црквишту је аматерским ископавањем откривен зид дужине око 10 м. 
Тешко је дефинисати објекат, али подсећа на римску терму. На Црквини изнад 
Мировића гробља видљиви су темељи омање црквице. У Црквеном Лугу видљиви су 
темељи неког зида. По причању мештана ту је била црква коју је однела Бистрица, 
која се овде излива из корита и јако плави. Археолошка истраживања ових 
локалитета допринела би хронолошкој оријентацији ових остатака и међусобном 
односу ових локалитета. То би у одређени хронолошки однос довело и фрагментарни 
податак из турског пописа и помену тројице попова. 

 

                                                 
6 Опширно види С. Мишић, Црквине и црквишта – неми сведоци прошлости (прилог 
методологији историјских истраживања), Црквене студије 4, Ниш 2007, 297–302. 
7 Исто, 298 са примерима из извора. 
8 О методологији прикупљања и значају историјских чињеница за историјско-географска 
истраживања види С. Мишић, Прикупљање нових историјских чињеница теренским 
истраживањима, Зборник радова са стручних скупова секције историчара Музејског друштва 
Србије 6, Краљево 2008, 85–90. 
9 О. Зиројевић, Кроз Бихорску нахију 1571. године, 188. 
10 Екипа под руководством С. Мишића, у саставу: Е. Миљковић, А. Фостиков, С. Пушица 
била је на теренским истраживањима овог села 3.9.2008. године. 
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Слика 1: Савино Поље, Црквиште, темељ зида. 
 
Село Ивање је другачији пример. Ово насеље (у ствари Горње и Доње 

Ивање) помиње се још почетком 13. века као посед манастира Жиче.11 Упркос 
старини у њему нема помена цркви или свештеника. Пре Другог светског рата на 
једном вису изнад села постојала је црква брвнара, коју су бегови Ћоровићи подигли 
за своје чивчије.12 Њу је детаљно описао Григорије Божовић. Била је покривена 
клисом, а изнутра украшена дрворезом по свим зидовима. Иконостас, двери и обоја 
врата на улазу били су у дрворезу.13 Данас се на истим темељима уздиже нова црква. 
Уз њену апсиду видљив је споменик – усадник, на коме се чита 1607. година. Гробље 
је и данас активно што отежава сагледавање ранијих слојева.14 

Сличне мотиве као код Ивања истраживачи су имали при обиласку села 
Мојстир.15 Село је велики жупан Стефан Немања крајем 12. века приложио својој 
задужбини Богородици Бистричкој.16 У повељи се наводи као Молстир. Само име је 
сакралног карактера и упућује на манастир. Село се налази на десној страни Бистрице. 
У Столовачи, делу села, постоји локалитет Црквиште и потес Ћелије.17 Црквиште се 
налази наспрам манастира Подврх. Материјални остаци на њему су, без додатних 
истраживања, нејасни: нема кречног малтера, зидови су за сакрални објекат прешироки 
(око 2 м), орјентација темеља није исток – запад! Теренским опажањем се не може 
закључити да ли је у питању сакрални објекат. Испод Црквишта, на ливади, налази се 
старо гробље са петнаестак монолитних плоча, без ознака на њима, што упућује на 
њихову старост (средњи век). Овде се ситуација може разјаснити археолошким 

                                                 
11 F. Miklosich, Monumenta Serbica, Viennae 1858, 11; Г. Шкриванић, Жичко епархијско 
властелинство, ИЧ 4 (1952–1953), Београд 1954, 162. 
12 М. Лутовац, Бихор и Корита, 109. 
13 Г. Божовић, Село Ивање, Политика 26/1929, бр. 7463, стр. 1–2. 
14 Стручна екипа је локалитет обишла 4.9.2008. године. 
15 Истраживања су обављена 3.9.2008. године. 
16 А. Соловјев, Одабрани споменици српског права, Београд 1926, 29. О демографском 
континуитету насеља види С. Мишић, Насељеност Полимља у средњем веку, Милешевски 
записи 6, Пријепоље 2005, 63–78. 
17 М. Лутовац, Бихор и Корита, 131. 
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истраживањима Црквишта и некрополе. У селу нема староседелачког становништва, па 
ни континуитета. Данашњи становници о овим објектима ништа не знају. 

 

 
 

Слика 2: Некропола у Мојстиру испод Црквишта 
 
Судећи по имену, и село Лагаторе спада у старија насеља. Село се налази у 

доњем току реке Попче. Кроз њега је у прошлости водио пут из Полимља у Рас (Нови 
Пазар). Данас се у њему налази најстарија џамија у Горњем Бихору. У селу постоје 
топоними Црквиште и Грчко гробље.18 Црквиште се налази на изласку из села, на 
путу за Савин Бор. Видљиви су делови темеља цркве, на јужној и западној страни. 
Видљив је in situ кречни малтер. Неки од мештана овде бацају отпатке, па је 
локалитет донекле затрпан ђубретом. 

 

 
 

Слика 3: Лагаторе, Црквина са остацима темеља цркве 

                                                 
18 Исто, 70–71. 
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Слика 4: Лагаторе, некропола изнад Црквине 
 
 Изнад Црквишта се налази некропола са споменицима – усадницима. Време 

је тешко одредити, али на основу опште слике остатака цркве, и посебно некрополе, 
вероватно га треба определити у нови век.19 Лагаторе се помиње у турском попису из 
1571. године као село које је имало 30 кућа хришћана и 13 неожењених, као и 14 кућа 
муслимана.20 У ово време село је било захваћено исламизацијом. 

Теренска истраживања показују да нека од насеља која се не помињу у 
средњовековним изворима имају богатије материјално наслеђе од оних која се 
помињу. Тиме нас упозоравају на чињеницу фрагментарности наше изворне грађе и 
на неопходни опрез у закључивању о старини и континуитету појединих насеља, као 
и о динамици њиховог развоја. Пример посебног опреза код оваквих истраживања 
јесу села Јагоче и Годуша. Села су једно поред другог, од изворишта Годушке реке па 
низ њен средњи ток. Ниједно нам није познато из средњовековних извора. Традиција 
и топонимија упућују на старину и значај ових насеља. Оба су изузетно богата 
сакралном топонимијом. У Јагочу у крају Башча видљиви су темељи цркве. Ту је о 
Спасовдану ношена литија, па се масто зове Спасовац.21 На локалитету су, поред 
темеља, видљиви остаци камене пластике (сига и тесани пешчар). У близини се 
налази топоним Латинско гробље, али на њему више нема видљивих остатака 
некрополе.22 У селу постоје и топоними Велики и Мали Калуђеровци. Изнад гробља 
Ковачевића налази се Зацрковље, али ни на њему ни на гробљу нема видљивих 
остатака цркве. Сакрална топографија упућује на закључак да је у Јагочу у 

                                                 
19 Истраживања су обављена 1.9.2008. године. 
20 О. Зиројевић, Кроз Бихорску нахију 1571. године, 188. 
21 М. Лутовац, Бихор и Корита, 98–99. 
22 Спасовац је данас на имању муслимана Јусуфа Шахмана, који православним мештанима 
брани да носе литију око цркве. Пре тога ту је било имање Рака и Млађа Новчића. Аутор је 
истражио локалитет 30.8.2008. године. 
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прошлости био присутан већи број црквених објеката и да је био развијен верски 
живот. Хронологију, без археолошких истраживања, није могуће одредити. 

Материјални остаци у селу Годуша упућују на значај и вероватну старину 
овог насеља. У селу су постојале, до половине 20. века, пет црквина и стара гробља 
око њих. У Дубљу, у дну Годуше, налази се пространо гробље и темељи цркве у 
њему Гробови су прекривени монолитним плочама, што упућује на старину 
некрополе.23  Друго велико гробље је у Дубу, где се виде остаци цркве димензија 4 са 
8 метара, која је срушена почетком 19. века. Била је покривена клисом. Данас су 
трагови ове цркве једва уочљиви. Материјал је разнесен, а Црквина је запуштена, јер 
је данас сво становништво Годуше исламске вероисповести. Трећа црквина је на 
месту Бољеглаве, у Дуровића ливадама. Црквина је размера 5 x 10 м, зидана од сиге и 
тесаног пешчара. Зидови су 1927. године били очувани до 1,5 м висине и на њима је 
био видљив живопис. Камен је 1930. године са црквине однет за зидање школе у 
селу.24 Около цркве је било гробље. Судећи према димензијама и месту, ово је била 
главна црква у Годуши. Данас су видљиви само остаци темеља ове цркве, материјала 
са зидова више нема. Налази се у шуми, усред ливаде, а крупно дрвеће додатно 
оштећује локалитет. Остаци некрополе више нису видљиви. Једна Црквина се налази 
у брду, на потесу Борак и потпуно је девастирана при пробијању локалног пута. 
Видљив је остатак темеља зида апсиде. На улазу у Годушу из правца Јагоча била је 
црква на месту једне данашње куће. Према причању мештана, иза ове куће некада је 
било старо гробље. Ове информације, због специфичне ситуације, није било могуће 
проверити. Поред наведених Црквина, у Годуши се међу именима потеса помињу 
Попова раван и Поповача. Топонимија и материјални остаци упућују на закључак да 
је Годуша у прошлости била значајно православно насеље. Више цркава и гробаља 
указују на демографску снагу овог села. На жалост, трагови овог живота су у 
нестајању, а данашњи мештани све чине да они трајно нестану. Све црквине су 
девастиране, а трагови гробаља нестају под ливадама. 

Занимљиву целину за истраживања представљају данашње Османбегово 
Село и Соколовац у Коритима. Село је добило име по Осман-бегу Ћоровићу, а 
старији људи причају да се раније звало Петрово Село. Данас у атару села постоје 
потеси Петрово брдо и Петрово поље.25 Испод села је Црквина и око ње још увек 
активно гробље. У гробљу се налазе рушевине старе цркве која је, по сведочењу 
мештана, била посвећена светом Петру.26 

                                                 
23 М. Лутовац, Бихор и Корита, 102. Аутор је у два наврата истраживао старине Годуше: први 
пут 11.9.2006. и други пут 2.9.2008. године. 
24 М. Лутовац, Бихор и Корита, 102. Кроз Годушу је 1927/1928. године прошао и Григорије 
Божовић, али у свом путопису не помиње ове црквине. Њега је у Годуши привукла чињеница 
да су овде једно време боравили неки од предака Карађорђевих. Види Г. Божовић, Кроз крај 
беспутни и заборављени. Приче о Карађорђу, Политика 26/1929, бр. 7452, стр. 6. 
25 М. Лутовац, Бихор и Корита, 159–160. 
26 Истраживања су обављена 2.9.2008. године. Информатор Бато Ракоњац. 
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Слика 5: Османбегово Село (Петрово Село) – рушевине цркве Светог Петра 
 

 
 

Слика 6: Петрово Село – Надвратник и улаз у цркву Св. Петра 
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Слика 7: Петрово Село – остаци фреске у ниши поред ђаконикона 
 

 
 

Слика 8: Петрово Село – остаци живописа уз довратник 
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То је једнобродна мала грађевина, димензија три са шест метара. Зидови су 
очувани до у висину од једног метра, са дебелим слојем шута у поду цркве. Зидана је 
од тесаног пешчара и кречњака. Очувани су довраци од тесаног камена. Уз 
ђаконикон и проскомидиј  налазе се нише које су биле фрескописане. Фреска је 
очувана и у ђаконикону. На доврацима и у углу зидова до довратака видљиви су 
остаци фресака.27 Према видљивим остацима зидова, црква има бар две фазе градње: 
наиме, у неком моменту је президана. Фреске припадају другој фази која би могла 
одговарати времену 16–17. века. 

Изнад Петрова Села, на коси Соколовац, на око 2 км од цркве у гробљу 
налази се гробље Дупљака (раније Лепосављевићи) и црква у њему. По предању, 
цркву је зидао неки богат човек из рода Козодери, који су се 1809. године одселили у 
Шумадију.28 Основа цркве је 4 са 13 метара, а срушена је после Првог српског 
устанка. Мештани су између два рата подигли нову, коју су у току рата срушили 
муслимани. 

 

 
 

Слика 9: Соколовац изнад Османбеговог Села, црква Вазнесења 
 
Црква је грађена од сиге и тесаног кречњака, поплочана тесаним плочама. 

Под је in situ. У апсиди има очуваних делова фресака, до висине од 0,5м од пода. 
Могу бити и из времена првобитне градње, пошто црква није рушена до темеља. 

                                                 
27 М. Лутовац не помиње остатке ових фресака. У његово време су морале бити видљивије и 
очуваније. 
28 М. Лутовац, Бихор и Корита, 158–159. 
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Црква је некада имала куполу јер су видљиви и данас остаци пиластара.29 На 
ктиторском месту је видљиво улегнуће у поду. Мештани су 2008. године започели 
самоиницијативну обнову цркве, без претходних истраживања. Том приликом су, по 
свој прилици, скратили апсиду због нових гробова уз сам њен зид. Зидови цркве са 
спољне стране нису откопани. Око цркве је активно гробље, а најстарији гробови су 
покривени монолитним плочама. По причама мештана, ово је била највећа и 
најважнија црква у Коритима. Била је живописана и посвећена Вазнесењу. 

 

 
 

Слика 10: Остаци живописа, Вазнесење, Соколац 
 
Из претходног излагања видело се богатство сакралне топографије у селима 

Бихора и Корита. Ово наслеђе материјалне културе српског народа данас је у јадном 
стању и углавном стручно неистражено. Овде желимо да скренемо пажњу и на стара 
гробља која леже запуштена по читавом Бихору и Коритима. Она су остатак старијег 
становништва. Мештани их данас зову латинска и грчка, а у ствари су и једна и 
друга српска, што данашњи муслимани не желе да признају. Израз латинско се 
употребљава за она гробља код којих нема континуитета становништва. У свим 
гробљима су били видљиви трагови гробљанских цркава.30 Турци ове цркве нису 
дирали, али је током 20. века са њих углавном разнет материјал, тако да је данас 
већина уочљива само по темељима. У многим гробљима (Соколовац, Заграђе, 
Мојстир) постоје гробови прекривени монолитним плочама. На њима нема натписа, 
ни крстова. Они без сумње припадају старијем слоју српског становништва. 

                                                 
29 Аутор је са стручном екипом обавио истраживања ове цркве 2.9.2008. године. 
30 М. Лутовац, Бихор и Корита, 22–23. 
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Црквине и црквишта која смо овде описали чекају своју археолошку обраду. 
Оно што се данас може закључити то је да је сакрална топографија Бихора и Корита 
веома богата. Већина ових остатака сеже у дубоку прошлост, из времена средњег 
века. Само археологија може определити тачну хронологију, као и питање 
континуитета и дисконтинуитета, трајања и пропадања ових објеката. За историчаре 
је важна и сама историјска чињеница њиховог постојања, тим пре што се ради о 
простору за који имамо оскудне и фрагментарне податке из писаних извора све до 
турског доба. 
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Siniša Mišić 
 
A CONTRIBUTION TO THE SACRAL TOPOGRAPHY OF BIHOR AND KORITA 

 
Field research in Bihor and Korita has presented to us the richness of sacral 

topography. This text considers old churchyards (crkvišta) and church ruins (crkvine) in 
some villages mentioned in Serbian Medieval sources (Savino Polje, Ivanje, Mojstir), and 
also in villages rich in oral tradition and material remains (Jagoče, Goduša, Osmanbegovo 
Selo) which were, however, not mentioned in the Middle Ages. The locations have not been 
archaeologically studied and are often still unknown to science.  

The presence of numerous sacral material remains (five church ruins in Goduša) 
testifies to the strong Christian tradition in Bihor and Korita in the past. This also indirectly 
proves that this area was densely populated by Orthodox Serbian residents in the past, an 
even more relevant fact given that today some of these villages (Goduša, Osmanbegovo 
Selo) are populated almost solely by Muslim residents.  

The terms crkvina and crkvište usually refer to smaller sacral facilities. These are 
usually village, parish or graveyard churches. Their study is all the more relevant since one 
rarely encounters them in written sources. In Bihor, most originated in the Middle Ages or 
16-17 centuries. 
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Ема Миљковић 
Филозофски факултет, Ниш – Србија 

 
ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ  ИСЛАМИЗАЦИЈЕ НА СРПСКОМ 
ЕТНИЧКОМ ПРОСТОРУ У ПРВОМ ВЕКУ ОСМАНСКЕ 
ВЛАДАВИНЕ: ГРАДСКА НАСЕЉА КАО НОСИЛАЦ 
ИСЛАМСКЕ КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 

(НА ПРИМЕРУ СМЕДЕРЕВСКОГ САНЏАКА) 
 
Апстракт: Овај рад се бави проблемом исламизације у Смедеревском 

санџаку у другој половини 15. и првој половини 16. века. У фокусу су градска насеља, 
која су у османском систему и концепту власти представаљала носиоце исламске 
културе и цивилизације. Посебно је обрађено питање претварања Београда у град 
оријенталног типа, као и прерастање српских тргова Ваљева и Ужица у насеље 
ранга касабе. Истакнуте су и посебности процеса исламизације у условима живота 
на крајишту.   

Кључне речи: Исламизација, Османско царство, Смедеревски санџак, друга 
половина 15. века, 16. век, Београд, Ваљево, Ужице, крајиште. 

 
Први контакти Европе и ислама сежу у далеку прошлост, у 7. в. н. е. када 

Арабљани након освајачких успеха у Малој Азији покушавају да заузму Цариград 
(674–678), док прва муслиманска држава на европском тлу настаје у 8. веку, када су 
здружено арапско-берберске снаге из северне Африке освојиле тло Шпаније, 
дарујући име мореузу који су прешли: Гибралтар (ар. ğabalu tarīq), по војсковођи који 
је предводио поход. Исламско друштво оставило је трага не само у историји оних 
европских области које су биле саставни део Омејадског емирата (Шпанија), односно 
Абасидског и Фатимидског халифата (Сицилија), већ и јужних и централних области 
данашње Француске. Процес реконкисте, који јача са првим деценијама 13. века и 
ставља тачку на арапско-муслиманско доминацију над овим областима, подразумева-
ла је не само поновно освајање територија, већ и брисање свих друштвених, цивили-
зацијских и културних норми изграђиваних у Халифату. Упоредо са тим таквим 
историјским следом на западу, почетком 14. века, на истоку почиње успон нове силе, 
која ће у последњим деценијама тог стољећа снажно закорачити на тло југоистичне 
Европе. У свом продору у југоисточну Европу, Османлије са собом доносе не само 
ново државно уређење већ и крупне промене у друштвеним  и конфесионалним 
односима.   

Исламизација спада у ред најзначајнијих питања из наше прошлости под 
османском влашћу. Ипак, чини се да ова појава још увек није адекватно истражена, 
без обзира на чињеницу да је, нарочито у последњој деценији, написано неколико 
студија и расправа које у великој мери доприносе бољем и целовитијем сагледавању 
овог проблема.1 

                                                 
1 Овом приликом биће указано само на оне радове посвећене исламизацији који су релевантни 
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Расветљавање овог процеса отежано је чињеницом да је исламизација 
вишеслојна појава, којој се мора прићи из различитих углова. Исламизација не 
подразумева само преверавање већ сеже у сферу идејно-политичких, културно- 
-цивилизацијских, друштвено-економских и етнодемографских односа, чија је 
трансформација, под њеним утицајем, дубока и суштинска. Сем тога, имајући у виду 
целину српског етничког простора, мора се констатовати да исламизација није текла 
равномерно на свим његовим деловима, као и да се њен интензитет разликовао у 
зависности од историјског тренутка. 

Полазећи од мишљења Н. Филиповића, које прихвата и М. Васић, да су два 
основна носиоца исламизације у југоисточној Европи били градови муслиманско- 
-оријенталног типа и тимарски систем, ова расправа, заснована на примеру градских 
насеља Смедеревског санџака, има за циљ да укаже на промене у етничком саставу 
код оних градских насеља која су била привредна и административна средишта 
региона, санџака или нахије. Исламизација у сеоским срединама имала је донекле 
другачији ток и интензитет, али овом приликом то питање неће бити разматрано, већ 
ће бити предмет посебне студије. 
 

I 
 
Смедеревски санџак основан је непосредно по паду престонице српске 

Деспотовине Смедерева под османску власт 20. јуна 1459. године, где је смештено и 
седиште новостворене управне јединице. Овај санџак у првим годинама свог 
постојања простирао се само на оне делове бивше српске Деспотовине који су 
уговором између деспота Ђурђа Бранковића и султана Мехмеда II остали под влашћу 
деспота, све док их он није изгубио у борбама 1458/59. године2, а затим се ширио 
освајањем нових области (Смедеревском санџаку је до 1483. године припадала 

                                                                                                                            
и за тему овог рада. Видети: N. Filipović, Napomene o islamizaciji u Bosni i Hercegovini u XV 
vijeku, Godišnjak ANUBIH VII, Centar za balkanološka ispitivanja knj. 5, Sarajevo 1970. 141–169;  
N. Filipović, Islamizacija vlaha u Bosni i Hercegovini u XV i XVI vijeku, Radovi ANUBIH knj. 
LXXIII, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 22, Sarajevo 1983, 139-149; О. Зиројевић, Конвертити – 
како су се звали, Бар 2001; O. Zirojević, Islamizacija na južnoslovenskom prostoru, Dvoverje, 
Beograd 2003. М. Васић, Етничка кретања у Босанској крајини у XVI вијеку, Годишњак 
Друштва историчара БИХ XIII, Сарајево 1962, 233–250; М. Васић, Исламизација на 
балканском простору, Источно Сарајево 2006; A. Handžić, O islamizaciji u sjevero-istočnoj Bosni 
u XVI vijeku, Prilozi za orijentalnu filologiju 16–17, Sarajevo 1970, 5–49;  Р. Самарџић, Срби у 
турској историји, Зборник за оријенталне студије I, САНУ, Београд 1992, 1–37; O. Zirojević, 
Islamizacija i prodor orijentalne kulture, Srbija pod turskom vlašću, Novi Pazar 1995, 44–47;  Е. 
Миљковић, Прилог проучавању почетака исламизације у Браничеву 1467-1476. године, 
Зборник МС за историју 47–48, Нови Сад 1993, 125-133; E. Miljković, The beginning of 
islamization in Serbia, Bosnia and Herzegovina, Balkanistic Forum 1, Blagoevgrad 1995, 97–104;  Е. 
Миљковић, Муслиманство и богумилство у историографији, Босна и Херцеговина од средњег 
века до новијег времена, Историјски институт САНУ, Београд 1995, 286–287; Д. Танасковић, 
Исламско у књижевности и култури балканских народа, Летопис МС књ. 482, св. 4, октобар 
2008, 675–708. 
2 Реч је о уговору који је деспот Ђурађ склопио са Мехмедом II 1456. године, након 
неуспешног покушаја стварања савеза против Османлија са Угарском и Аустријом. По 
одредбама овог мировног уговора, деспот је препустио султану читав јужни део државе, изузев 
крајева северне Србије од Крушевца и западне Мораве, за које је сносио вазалне обавезе. 
Детаљније видети: Историја српског народа  2, Београд 1994, 299  (М. Спремић, Ј. Калић); М. 
Спремић, Депот Ђурађ Бранковић и његово доба,  Београд  1994, 478–483. 
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област Зворника и Сребрнице, а у периоду 1467–1476. припојен му је и Браничевски 
субашилук). Смедеревски санџак у другој половини 15. века представљао је 
позорницу готово непрестаних сукоба са Краљевином Угарском. То је условило 
његово посебно уређење као крајишког санџака, где је велики број домаћег 
становништва био укључен у помоћне војне јединице, као и увођење посебних мера 
популационе политике, ради одржавања стања насељености.   

Иако је османска централна власт била изузетно заинтересована да у грани-
цама Царства живи што већи број муслиманског становништва, које је представљало 
главно упориште за спровођење државне политике, процес исламизације био је много 
интензивнији у централним областима него на периферији Османског царства. Због 
јасно сагледивих циљева популационе политике у Смедеревском санџаку у другој 
половини 15. и првој половини 16. века није се инсистирало на исламизацији 
хришћанског становништва, већ су се јака муслиманска упоришта стварала само у 
градовима, око седишта санџак-бега, док верска структура сеоског становништва 
остаје готово непромењена. Показало се да оваква политика, макар привидне, 
толеранције према хришћанском становништву даје много боље резултате у погледу 
стања насељености појединих области, јер се тамо где је било покушаја насилне 
исламизације, дешавало да се читаво становништво једне регије разбежи и да за 
њима остане пуста земља, од које држава није имала никакве користи.3 

Теоријска утемељеност, условно речено, благонаклоног става према хришћа-
нима може се тражити у Курану, који учи да зимије – једнобожачке народе, не треба 
насилно преверавати. Ипак, вероватнијом се чини претпоставка да је такав став 
произишао из практичних разлога, лакшег успостављања и одржања власти.4 

Има историчара, као што је Никоара Белдичеану на пример, који сматрају да 
порески систем који је био на снази у Османском царству, заснован на разлици између 
муслимана и не – муслимана, разлог томе што у првим вековима османске власти у 
српским земљама није било масовног преверавања. Наиме, по неким прихватљивим 
проценама, око 1500. године у Османском царству било је 894.432 хришћанских 
домаћинстава, те да су сви они прешли на ислам, Порта би имала губитак од око 2800 
килограма злата годишње.5 

На територији Смедеревског санџака готово да није било конвертита из редова 
српске властеле, која је остала у својој земљи након њеног пада под османску власт. 
Наиме, припадници ситне властеле који су остали и постали део османске државе, 
прихватањем тимара у замену за вршење војне службе, највећим делом су задржали 
веру својих предака. Како су деценије османске власти све више одмицале, број тих 
тимарника-хришћана био је све мањи.6 

Такође, исламизација је слабо продирала у оне заједнице које су биле хомогене, 
чврсте и имале извесну самоуправу. У прилог тој тврдњи може се навести берат за 
становнике Голупца, убележен у попису из 1476. године, чијим су одредбама 
становници Голупца били ослобођени рајинског статуса и потчињени директно султану. 
Извесно је да је то главни разлог што се Голубац, иако стратешки значајно турско 
утврђење на у то доба веома немирној граници према Угарској, не развија у град 
оријенталног типа, већ хришћани чине, већину његових становника, тако да су у 

                                                 
3 E. Miljković,  The beginning of islamization , 102. 
4 Encyclopediе de l`Islam, Tome II, Paris 1965, под dimmi. 
5 N. Beldiceanu, Peuplement, turquisation et islamisation, Histoire de l`Empire Ottoman, Paris 1989, 
136. 
6 Детаљније о хришћанима-спахијама видети: Е. Миљковић, Хришћани-спахије у Смеде-
ревском санџаку у другој половини 15. века, Моравска Србија, Крушевац 2007, 85–91. 
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Голупцу хришћани чак и главне занатлије.7 Истоветна одредба за становништво 
Голупца уписана је и у попису из 1516. године, док се у каснијим пописима не јавља. 
Наиме, након освајања Београда, Голубац и област Браничева у целини умногоме губе 
стратешки значај који су имали у ранијем периоду, па није било више потребе да им се 
одобравају привилегије.8 
 

II 
 
Већина градова на српском етничком простору доживљава за време османске 

власти крупне промене, које се не огледају само у промени слике градског насеља и 
његове етничке и верске структуре већ и у промени како материјалне тако и духовне 
основе културног развоја неког градског насеља. У највећем броју случајева, као 
последица османских освајања и успостављања власти у српским земљама, уништено 
је наслеђе домаће словенске културе, која се у периоду који је претходио османским 
освајањима развијала под снажним утицајима медитеранско-европске хришћанске 
цивилизације, на латинској и византијској основи, а доминантни постају облици 
оријентално-муслиманске културе.9 

Процес исламизације хришћанског живља у градским насељима Смедеревског 
санџака одигравао се кроз читав XVI век, а нарочито се интензивира од тридесетих 
година, чему је претходило освајање Београда 1521. године, померање граница османске 
државе на север, учвршћивање османске власти и стабилизовање прилика у раније 
освојеним крајевима, мада свакако у много мањој мери него у неким другим српским 
земљама. У градским насељима су се још од самог доласка Османлија развијале и јачале 
муслиманске верске, просветне, културне, добротворне и друге институције, које су 
својом активнишћу давале подстицај исламизацији. У градовима је постојала 
муслиманска интелигенција, како верска тако и световна, која својим подстицањем 
домаћих хришћана да прихвате ислам такође деловала у правцу бржег продирања 
ислама. Не сме се испустити из вида чињеница да хришћани у градским насељима на 
читавој територији Османског царства нису имали могућности да оснивају и одржавају 
сличне институције које би их окупљале, чвршће повезивале и одржавале у вери 
њихових предака. Сеоске заједнице биле су много компактније, хомогеније и у великој 
мери везане за немањићку традицију, која је остала жива у народном сећању. Прелазак 
на ислам истовремено је значио и стицање пуног права грађанства у османској држави, 
стицања материјалних привилегија и многих других погодности које су проистицале из 
тог чина.10 

                                                 
7 Istanbul, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi (= 
ВВА) Tapu tahrir defterleri (= TTD) 16 (1476). Текст берата гласи: „Место Голубац у рукама 
има султански берат који гласи: винограде, баште и њиве које имају у рукама нека 
притежавају, а нека од харача, давања испенџе и ушура, од сараора, салгуна и уопште свих 
диванских намета и терета буду опроштени и ослобођени. Нека буду безбедни. Нека се не 
посеже на њихове синове, кћери и иметак. И силом нека се ништа њихово не узима. Нека не 
чувају мартолошке заробљенике. А они, као што су већ учинили, нека исправно и поуздано 
обављају службу, које год врсте буде потребна поменутој тврђави и бродовима. Ноћу нека 
издвоје десет људи да чувају бродове. А кад се догоди пометња, као што је била, нека 
обављају сваковрсну службу тврђави и свим бродовима. 
 Такође колико год неверника, неуписаних под харач, доведу са ове обале или са оне 
обале, нека и они буду као што су ови. Нека се нипошто не посеже на њих.“ 
8 BBA, TTD 1007 (1516); BBA, TTD 978 (1528); BBA, TTD 316 (1560). 
9 Историја Црне Горе 3, Титоград 1975, 590 (М. Васић). 
10 М. Васић, Становништво Крушевачког санџака и његова друштвена структура у XVI веку 
/ Крушевац кроз векове, Крушевац 1972, 58–59.  
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Претварање српских градских насеља у градове оријенталног типа пратило је  
и планско насељавање муслиманског становништва, у првом реду занатлија, чија је 
улога у оживљавању њихове привредне функције била од прворазредног значаја за 
османску државу.   

Како су за ширење и подржавање исламске вере била преодређена три 
основна подсистема друштвене организације, а то су правна подела, образовање и 
уметност, новостворене друштвене околности су наметнуле и одређене оквире 
понашања како хришћанске тако и муслиманске заједнице, које су биле важеће за 
читаву територију Царства. Смедеревски санџак, са својим системом насеља у том 
смислу се у потпуности уклапа у важећи модалитет организације живота у Царству, 
који сам за себе представља један од генератора процеса исламизације.  

Доминација муслиманско-османског елемента није се одражавала само у 
архитектонском уређењу градског насеља већ и у обрасцима свакодневног понашања 
и живота. Српско православно становништво насељено у варошима, касабама и 
шехeрима Смедеревског санџака морало је поштовати шеријатска правила важећа за 
све хришћане – поданике султанове. Иако је хришћанско становништво у читавом 
Царству имало право на личну, имовинску и слободу вероисповести, постојао је и 
читав низ дискриминирајућих одредби које су регулисале њихово понашање и 
устројство живота и рада. Шеријатске норме биле су веома рестриктивне: обавеза 
предавања шеријатских пореза за хришћане, поштовање муслимана уз уклањање с 
пута и уступање места, гошћење муслиманских путника до три дана, забрана 
изградње нових цркава и манастира, гласног јавног богослужења и истицања верских 
обележја, забрана сахрањивања у близини муслимана. Хришћанско становништво у 
Царству такође је морало да поштује правила одевања прописана за њихову 
заједницу, да поштује забрану јахања и ношења оружја, као и забрану подизања кућа 
виших од муслиманских, као и још читав низ одредби у том смислу.11 Иако је 
чињеница да ове одредбе нису увек и у свим деловима Царства доследно поштоване, 
несумњив је ипак подређен положај хришћана у односу на муслимане. 

Највеће муслиманске заједнице живеле су у два најзначајнија града 
Смедеревског санџака Смедереву и Београду, који су, у различитим периодима, били и 
седишта санџак-бега. Велика градска насеља као што је Београд деловала су и као 
културно-просветни центри; и на овом пољу очигледна је супремација исламске 
културе над православном. 

Освајањем Београда, Шапца и околине 1521. године завршено је османско 
освајања подручја некадашње српске државе на северо – западу. Новозаузета терито-
рија била је довољно велика да је могла да буде организована као засебан санџак, али 
то није учињено, већ је, у настојању да се обезбеди граница према Угарској, Београд 
са околином припојен Смедеревском, а област Мачве Зворничком санџаку. Одлуком 
од 15.9.1521. године Београд је проглашен и новим средиштем санџака.12 

 
                                                 

11 А. Фотић, Између закона и његове примене, Приватни живот у српским земљама у освит 
модерног доба, Београд 2005, 37. 
12 Х. Шабановић, О организацији турске управе у Србији у XV и XVI вијеку, Историјски 
гласник 3–4, Београд 1955, 62. Упркос пресељењу седишта области из Смедерева у Београд, 
овај санџак је задржао назив Смедеревски. Што се тиче Смедерева, услед недостатка изворног 
материјала за другу половину 15. века  (у попису из 1476. године недостају странице које се 
односе на само Смедерево) није могуће детаљније пратити његов развој у насеље оријенталног 
типа. Његову привредну стагнацију у 16. веку проузроковала је близина Београда, који је 
преузео функцију и управне и економске престонице санџака.   
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После заузимања Београда, у складу са закљученим споразумом, угарска посада 
је напустила тврђаву у року од једног дана, а Срби су остали у Доњој тврђави. Осим 
тога, омогућен је одлазак угарском становништву Београда које је желело да се врати у 
своју земљу. Они који су својевољно остали и прихватили џизју, као израз своје 
покорности, нису узнемиравани. Сасвим другачије су, међутим, Османлије поступиле са 
затеченим српским становиштвом, како је већ напоменуто када је било речи о 
београдској тврђави, па је султан 9. септембра 1521. године наредио да се „ратници из 
Београда протерају у Цариград под стражом“. Београд су тада напуштале читаве 
породице.13 Том приликом, осим изгнаника из београдске тврђаве, прогнано је и 
покорено становништво из тврђава у Срему: Купиника, Бареша, Земуна и Сланкамена. 
Приликом њиховог расељавања вођено је рачуна о ранијем статусу и занимањима 
прогнаника, па је градско становништво насељено у самом Истанбулу, док су сељаци- 
-земљорадници насељени у Београдско Село (тур. Belgrad kőyű), док је становништво 
Срема насељено у унутрашњости, недалеко од Истанбула.14 

Чак и пред страхотама прогонства, српски народ није заборавио своју веру и 
своје светиње. Тако су прогнаници, носећи са собом оно што се могло понети, понели и 
своје светиње, тј. мошти свете Петке, мошти царице Теофане и икону Богородице. Ове 
светиње су и у Цариграду свечано дочекане, уз велико поштовање.15 

Колико је централна власт у време Сулејмана Законодавца водила рачуна о 
правној утемељености и извесној врсти легализације свих мера које је спроводила, 
говори и податак да се настојало да се нађе и шеријатско тумачење и утемељење овог 
прогона. Тако се у београдској фетихнами из септембра 1521. године, упућеној свим 
кадијама у Османском царству, износи став да „свака лоша особа може постати 
добра“. Наиме, „иако су заслужили мач“, указује им се милост, јер „истакнути 
правници“ не одобравају убијање оних који траже милост. Они се стога протерују у 
„исламску средину“.16 

Београд  је за Османлије имао истакнути војни значај. Међутим, не сме се 
занемарити значај његовог подграђа, које је било важан како административни тако и 
трговачки центар, у коме су поред муслимана и хришћана, живеле и пре свега 
трговале и скупине Дубровчана и Јевреја. 

Подграђе Београда статус шехера добило је 1536. године, до када су у њему 
основана четири месџида: Ферхад-паше, Ахмед-аге Малкочија, Зејнудин-аге и Хаџи-
Алије Нејзена, око којих су основане муслиманске махале, у којима је поменуте 

                                                 
13 Ј. Калић Мијушковић, Београд у средњем веку,  Београд 1967, 262. 
14 Ф. Емеџен, Историја једне миграције с почетка XVI стољећа, Историјски часопис XLII-
XLIII (1995–1996), 244–245. Аутор у овом раду цитира изузетно значајан извод из Бостанијеве 
хронике, који у његовом преводу гласи: „...Тврђаве Купиник, Бареш, Земун и Сланкамен 
освојене су великим залагањем бораца. У том крају није остао ни један непријатељ вјере. 
Предводници отпора и они који су се упорно супротставили били су заробљени и стављени у 
ропске ланце. Да би се упокорили и постали послушни пребачени су у околину Цариграда и 
нашли уточиште у окриљу падишахове милости. Његово величанство сретни владар коме нема 
премца обухватио је споменуте својом милошћу. Њихови животи и имовина су им опроштени. 
Споменути невјерници као и невјерници који су милошћу изашли из београдске тврђаве, а који 
су припадници serf слоја, заједно са корисним робовима и онима који воде послове упућени су 
у околину Цариграда. Невјерницима из Београда одређено је да се населе у самом Цариграду, а 
другима су одређена села у његовој околини. Тако су остали спокојни у окриљу царске 
праведности.“ 
15 Ј. Калић Мијушковић, нав. дело, 263. 
16 Ф. Емеџен, нав. дело, 244, нап. 28. 
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године било укупно 79 кућа. Српско становништво Београда које је успело да избегне 
депортацију пописано је 1528. године, и тада их је било 62 куће, расејан чак у 14 
варошких махала. У време када је Мехмед-бег Јахјапашић био по први пут на 
положају смедеревског санџак-бега (1527–1534)17, он насељава српско становништво 
из унутрашњости у Београд, па се оно 1536. године повећало на 139 кућа. 
Муслиманско становништво Београда, као уосталом и других градова у Царству, 
претежно се бавило оријенталним занатима, за разлику од хришћанског становни-
штва, које је уживало одређено пореске олакшице, али које је имало нимало лаку 
дужност да врши оправке на тврђави.18  

Град Београд се у периоду 1536–1560. године све више развијао. У попису из 
1560. године убележено je чак 16 муслиманских махала, од којих су се три налазиле 
у19 оквирима београдске тврђаве, а једна у тврђави Болма. Биле су различите по 
величине па је тако у махали „часне џамије његовог величанства цара“ било 8 кућа, у 
махали Зејнудин-аге 55, у махали џамије Ферхад-паше 59, у махали Хаџи Велије 8, у 
махали џамије Мехмед-паше, сина Јахја-паше, 54, у махали Алаудина Петревије 10, у 
махали Хаџи Хасана 11, у махали Ферхад-ћехаје 67, у махали Ахмед-аге 27, у махали 
Скала 7, у махали Хаџи Мустафе 19, у махали Ускуби Хаџи Мустафе 16 (ова махала 
није пописана у целини), у махали Хаџи Хасан-аге 5, у „новој махали Бајрам-бегова 
месџида“ 15, у махали „часне џамије његовог величанства цара у градској тврђави“ 
22 и махали Бајезид-башина месџида 12 кућа, што све укупно износи 365 
муслиманских домаћинстава.20 

Хришћанско становништво Београда живело је, како сазнајемо на основу 
истог пописа из 1560. године, у 11 махала: Тржиште (12 кућа), Милоша сина Степана 
(13 кућа), Радкића (9 кућа, од којих су две куће нових муслимана – преверника), 
Живка сина Ђурице (9 кућа), Црква (5 кућа), Николе сина Рајина (3 куће), Вукашина 
сина Димитрија (5 кућа), Радосава сина Рахоја (4 куће), Врачар (21 кућа), Табачка 
махала (13 кућа) и махала Кара-Јована сина Радоње (15 кућа). Укупан број хришћана 
Београда, који су били обично цивилно становништво, без одређене службе у 
тврђави, износио је, дакле, у шестој деценији XVI века 109 кућа, што је три пута 
мање у односу на број муслиманског становништва. Хришћани су били дужни да 
плаћају рајинске дажбине, па је износ који су они давали на име пореза био веома 
висок, чак 115.385 акчи, у шта је улазила испенџа, ушури од пшенице, јечма, ражи, 
зоби, проса, шире, кошница, воћа и бостана, ресум на млинове, муката од копнене 
царине, тржне царине, ресуме на дунуме винограда и велике ваге, бадухава, ресум на 
удају, винску бурад, глобе, новчане казне и пољачина.21    

Највеће заслуге за убрзани урбани развој Београда средином XVI века 
припадају Мехмед-паши Јахјапашићу и Бајрам-бегу, дугогодишњим смедеревским 
санџакбезима, који су столовали у Београду и чије су задужбине умногоме 
обликовале изглед овог града.22  

                                                 
17 Детаљније о Мехмед-бегу видети: А. Фотић, Улога вакуфа у развоју оријенталног града: 
београдску вакуф Мехмед-паше Јахјапашића, Социјална структура српских градских насеља 
XII-XVIII век, Смедерево – Београд 1992, 150–151. 
18 Х. Шабановић, Турски извори за историју Београда, књ. 1. св. 1, Београд 1964, 271. 
19 Реч је о утврђењу коју је подигао Сулејман Законодавац у Доњем граду. 
20 Исто,  437–447. 
21 Исто, 448–451. 
22 Р. Тричковић, Београд под турском влашћу 1521–1804,  Зборник за оријенталне студије 1, 
Београд 1992, 105. 
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Вакуф Мехмед-бега Јахјапашић састојао се од џамије, мектеба, медресе, 
имарета (народне кухиње), каравансараја, себила (фонтана), чесме, а изградио је и 
своје турбе, што је све заједно чинило добро осмишљен архитектонски комплекс, у 
оквиру кога је постојала и мусала (отворен простор за молитву), текија, као и бројни 
дућани у оквиру џаршије.23  

Колико је београдска чаршија била развијена, најбоље илуструју речи 
пруског лекара и апотекара Рајмонда Лубенауа, који је у Београду боравио 1587. 
године и који каже да се у београдским дућанима „може наћи све што се пожели, као 
у најразвијенијим градовима Италије и Немачке“.24 

Проучавајући исламизацију становништва Београда, уочава се још једна 
специфичност. Поред џемата Цигана – хришћана, муселема града Београда, у попису из 
1536. године убележен је и „џемат других Цигана, који од времена царског освојења 
станују у Вароши града Београда, попришту светог рата“. Ову заједницу чинило је 11 
кућа Цигана – муслимана, који су плаћали харач и испенџу. Ниједан од њих није 
убележен као син Абдулаха, по чему се препознају неофити, па се може претпоставити 
да је реч о становништву које је ислам примило пре више генерација, а да су у Београду 
плански насељени, по наредби централних власти. Неповлашћени Цигани – муслимани 
живели су у Београду и 1560. године, када их је било 18 домаћинстава.25  

Током седме и осме деценије 16. века значајан допринос у развоју оријенталног 
Београда дао је тадашњи велики везир српског порекла, чувени Мехмед-паша 
Соколовић, који је подизао задужбине како у свом родном крају (најпознатији је свакако 
мост преко Дрине у Вишеграду) тако и у другим деловима Царства, од Суеца и Медине, 
преко Брусе, Цариграда, Једрена, Лилебургаза, до Волге, Темишвара и Бечкерека.26  

У Београду најзначајнији су његов безистан и каравансарај, лепи објекти од 
камена и опеке, који су путнике који су прошли кроз Београд и оставили своје записе 
подсећали на архитектуру римског и византијског стила. Налазили су се на данашњем 
Дорћолу, у делу обухваћеном улицама Цара Душана, Тадеуша Кошћушког, Високог 
Стевана и Браће Барух. Треба истаћи још и амам и себилхану, као и детаљну обнову 
чесме Сулејмана Законодавца подигнуту уз његову џамију.27 

 Извесно је, на основу броја и величине његових задужбина у Београду, да су за 
њихову изградњу била потреба велика материјална средства, до којих је Соколовић, 
барем делимично, дошао користећи јефтин грађевински материјал од порушених 
цркава, што је била последица уредбе о конфискацији, а затим продаји црквених и 
манастирских имања (остављајући манастирима могућност да их сами откупе),  током 
владавине Селима II  (1566–1574).28   

                                                 
23 А. Фотић, 151. 
24 O. Zirojević, Reynold Lubenau o Beogradu i  Srbiji 1587 godine, Godišnjak grada Beograda, XIII, 
Beograd 1966, 54. 
25 TTD, BBA 187 (1536); 316 (1560). Хазим Шабановић, Турски извори за историју Београда, 
459. 
26 А. Андрејевић, Удео Мехмед-паше Соколовића у подизању Београда, Зборник Филозофског 
факултета, књ. XI-1, Београд 1970, 431. 
27 Исто, 435-439. 
28 О овој мери дeтаљније: А. Фотић, Конфискација и продаја манастира (цркава) у доба 
Селима II (проблем црквених вакуфа), Balcanica XXVII, Beograd 1996, 45–77. Путници као што 
су Марк Антонијо Пигафета и Стефан Герлах изричито наводе да је Мехмед-паша у бесцење 
покуповао земљиште и материјал од три срушене православне цркве и једне синагоге које нису 
биле у могућности да се откупе. P. Matković putopis Marka Antuna Pigafete u Carigrad od god. 
1567, Starine JAZU XXII (Zagreb 1890), 183; Isti, Putopis Stjepana Gerlacha o drugom putovanju 
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III 
 
Претварање српских тргова у оријенталне касабе био је уобичајен процес, и 

може се пратити и у Смедеревском санџаку. Путем исламизације домаћег 
становништва, муслиманска култура пустила је снажне корене на јужнословенском 
тлу. Исламизовано становништво је издвојено из токова европског и укључено у 
токове исламско-оријенталног цивилизацијског круга. Јак културулошки утицај 
извршен је и на хришћанско (српско) становништво, које је остало верно својој вери: 
муслимани су представљали друштвену елиту, а елита је у свим друштвима та која 
успоставља трендове и обрасце понашања, па су тако и поједини Срби, превасходно 
у градовима, прихватили муслимански начин одевања, становања, исхране... Ипак, 
одређени елементи материјално-духовне културе, као вез нпр. показују да тај процес 
није био сасвим једностран, те да је било и утицаја хришћанске, тј. српско- 
-православне на оријентално-муслиманску културу.29 

Ваљево, средњовековни трг и раскршће важних путева, било је 1528. године 
село са 48 хришћанских домаћинстава, 23 самца, 5 баштина и муслиманским џематом 
који је бројао 27 кућа. Давало је, на име свих дажбина, укупно 6280 акчи. У попису 
нема помена о континуитету одржавања пазара. За само неколико деценија Ваљево је 
прерасло у касабу. Већ 1560. године имало је 5 муслиманских и 1 хришћанску 
махалу, у којима је било 293 муслиманска и 51 хришћанско домаћинство, и давало 
дажбине у вредности од 18953 акче. У међувремену је у Ваљеву оживела трговина, па 
је у попису из 1560. године, поред имена касабе, убележена напомена да насеље држи 
пазар и да на име тржне баждарине плаћа намет од 4000 акчи. Нажалост, у османским 
пописима из XVI века нема података о сакралним објектима у месту, али је касаба, 
према обичајима, морала да има бар једну џамију. У дефтеру из 1560. године уписан 
је у Ваљеву један имам, што указује на основаност претпоставке да је у насељу 
постојала џамија.30 Међутим, ту се по свему судећи развој Ваљева завршио за 
одређено време, јер када кроз њега средином XVII века пролази Евлија Челебија, 
бележи 6 махала. Да је била реч о значајном градском средишту, сведочи и то што он 
тада у Ваљеву налази десетак богомоља са михрабом, велику џамију у чаршији, две 
текије, три основне школе, два хана, један хамам и стотињак дућана. Сви ови објекти 
указују да је и Ваљево од друге половине XVI века почело да добија изглед 
оријенталног насеља.31 

Сличну судбину Ваљева доживљава и Ужице, које је 1476. било село са 63 
потпуна и 1 удовичким хришћанским домаћинством, и 5 муслимана, са статусом 
бенака, а шездесетих година XVI века, муслиманска касаба, са 10 муслиманских и 
свега једном хришћанском махалом. Да је у месту постојао већи број џамија, сведоче 
називи махала, које су, очигледно, настајале у близини исламских богомоља. Тако су 
убележене махале: џамије султана Бајезита, месџида Ахмаџић Мухамеда, месџида 
Хаџимурата, џамије Хаџимехмеда, џамије покојног Шади-војводе, месџида Хусејин 
одабаше, џамије Синана Челебије и месџида Бедрудина. У Ужицу је уписано чак 10 
имама, 10 мујезина, 4 хатиба и 574 муслиманска домаћинства, док је број 
хришћанских домаћинстава износио свега 32, уз 18 неожењених. Уз попис хришћана 
убележено је и 12 баштина, које су некада биле у поседу хришћана, а које попис из 

                                                                                                                            
carskog posanika D. Ungada u Cargrad g. 1573-78, Rad JZU CXVI (Zagreb 1893), 15–16.  
29 Детаљније: М.  Васић, Исламизација на Балканском полуострву, 82. 
30 TTD, BBA 187 (1536); 316 (1560). 
31 Evlija Čelebi, Putopis, priredio Hazim Šabanović, Sarajevo 1957, 108. 
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1560. године региструје у рукама муслимана. Нови корисници ових баштина, које су 
уписане као чифлуци плаћали су, као надокнаду за коришћење, прописане 22 акче. 
Нових муслимана, уписаних као синови Абдулаха, било је 86, или око 15% укупног 
броја муслиманских домаћинстава у Ужицу. Само је један конвертит убележен у 
попису као Мустафа, син Петрија, док се код свих других хришћанско име оца крије 
иза еуфемизма син божји.32   

У Ужицу се већ од друге деценије XVI века запажа процес преласка 
хришћанских баштина у руке муслимана. Тако од 20 баштина, уписаних 1516. године у 
Ужицу, 8 су од хришћана на уживање преузели муслимани. Додуше, и ове баштине биле 
су оптерећене плаћањем харача и испенџе. Карактеристичан је случај баштине неког 
Матије, коју је преузео његов брат Махмуд.33 Слична је ситуација и десетак година 
касније, па је тако крајем двадесетих година XVI века у Ужицу убележено 35 баштина, 
које су раније све биле у поседу хришћана, а од којих је 26 прешло на уживање 
муслимана.34  

Међутим, у попису који датира из раних тридесетих година XVI века, 
убележене су повластице за муслимане који уживају баштине. Наиме, од 26 баштина 
уписаних у Ужицу свега 8 је остало у поседу хришћана, док су уживаоци преосталих 18 
баштина муслимани, који не плаћају пуни износ испенџе у износу од 25 акчи, већ 22 
акче, колико је износио порез на чифт.35 

 
* * * 

 
Свакако је да се последице исламизације нису осетиле само на пољу културе. 

Оне су дубоке, суштинске и многостране, што је сасвим разумљиво ако се има у виду 
да у османској држави, као уосталом и у ранијим муслиманским друштвима, ислам 
није био само водећа конфесија већ и политичка идеологија и исходиште цивилиза-
цијског и културног образца. Исламизација је била средство јачања државе, стварање 
упоришта у освојеним областима и јачања институција попут тимарског система и 
спахијске организације, а све у циљу што лакше и дуже управе у новоствореним 
провинцијама.  

Исламизацијом је настао још један конфесионални елемент у структури 
српског друштва под османском влашћу. Овај процес оставио је и оставља етнорели-
гиозне, етнобиолошке и етнодемографске последице, које суштински значе поделу и 
расцеп у оквирима српског националног корпуса. Процес асимилације, заснован на 
свести о припадности широкој исламској заједници, представљао је први корак у 
стварању посебног етноса на јужнословенским просторима, који је верску 
припадност истакао као своју примарну детерминанту.  

 
 
 
 

                                                 
32  BBA, TTD 16 (1476); BBA, TTD   316 (1560); Турски катастарски пописи неких подручја 
западне Србије XV и XVI век, приредио Ахмед С. Аличић, Чачак 1985, књ. III, 43–52. 
33 Очигледно је да је долазило да раздвајања у оквиру једне породице, тј. да је један од браће 
прихватао ислам, вероватно настојећи да себи лично, а можда и читавој проширеној породици 
обезбеди повољније услове живота; BBA, TTD 1007 (1516). 
34 BBA, TTD 978 (1528).  
35 Staаts Archiv, Wien, МXT 629 (после 1528).  
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Ema Miljković 
 

A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF ISLAMIZATION IN THE SERBIAN 
ETHNIC AREA IN THE FIRST CENTURY OF THE OTTOMAN REIGN: 

URBAN SETTLEMENTS AS THE CARRIER OF  ISLAMIC CULTURE AND 
CIVILIZATION (THE CASE OF SMEDEREVO SANJAK) 

 
The aim of this paper is to present the main stream of the islamization process in 

the sanjak (region) of Smederevo in the second half of 15th and first half of 16th century. It 
was emphasized that the islamization was not dominant process during the second half of 
15th century, when the region in question was the border region against Hungary. After 
conquest of Belgrade in 1521, and especially after battle of Mohacs (1526), began the 
process of reshaping of Serbian cities and towns into the oriental urban settlements. This 
paper elaborates such cases, as for example Užice, Valjevo and Belgrade.  
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РАД МИТРОПОЛИТА ПАВЛА НЕНАДОВИЋА НА ОБНОВИ 

МОНАШКОГ ЖИВОТА И ОПШТЕЖИЋА У 
ФРУШКОГОРСКИМ МАНАСТИРИМА 

 
Апстракт: У раду је приказано стање у фрушкогорским манастирима 

средином XVIII века. Како је стање било веома тешко, митрополит Павле 
(Ненадовић) чинио је све што је у његовој моћи да се у тим манастирима успостави 
редовно стање. Главни циљ му је био да се у манастире врати општежиће, да 
монаси живе по монашким правилима, да не поседују личну имовину и да редовно 
врше богослужења. 

Кључне речи: митрополит Павле Ненадовић, осопштина, општежиће, 
монаси, фрушкогорски манастири, визитација, игуман, еклисијарх. 

 
У свом архијерејском раду митрополит Павле Ненадовић посебну пажњу је 

обратио на фрушкогорске манастире. За то је имао пуно разлога. У манастирима је 
било тешко стање, јер су монаси били све друго него прави монаси. Богослужења 
нису редовно служена, каткад ни у празничне дане; чести су били сукоби међу 
братијом, па чак и туче; а није био редак случај да су монаси напуштали манастир. 
Завладала је лењост, лакомство, манастирско се добро грабило и растурало, а ново се 
није стицало. Све је ово навело Митрополита да учини све што је у његовој моћи да 
се у манастирима уведе строги киновијски живот, рад и ред, да се прекине са 
паразитским просјачењем и да се подигне економски положај манастира. Да би ово 
остварио, Митрополит настоји да лење монахе замени савесним и вредним и да се 
њихов број сведе на онолико колико се од прихода манастирских могло нормално 
издржавати. Удове свештенике који су били примерног живота саветује да приме 
монашки чин. Оваквим здравим монасима попуњавао је манастирска братства и тиме 
отклонио опасност да поједини манастири опусте. Из таквог братства биран је 
игуман, намесник и четири заклета старца.  

Главни извор проблема у манастирима била је лична имовина монаха. У 
манастирима се био изгубио заједнички живот, а одомаћила идиоритмија. Монаси су 
се бринули само за себе, како су знали и умели. „Осопштина“ је одавно ухватила 
корена у манастирима, тако да је постала општи облик манастирског живота. Зачела 
се у турско време, а јачала је у тешким ратним временима, кад су манастири 
страдали, напуштани, те су се при повратку усамљени монаси морали бринути сами 
за себе и на такав начин живота били су се привикли. 

Овакав начин живота монаха наносио је штету манастирима. Монаси су се 
бринули само за своју имовину, али не и за заједничку манастирску. Ово је било 
штетно и по њих саме. Бринући се о својој „осопштини“ долазили су у 
најразноврсније контакте са светом, трговали, давали новац под интерес, парничили 
се, па су због тога занемаривали монашке дужности. 
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Да је „осопштина“ била извор многих зала у манастирима и да наноси велику 
штету духовном животу монаха, увидео је још митрополит Вићентије Јовановић 
(1731–1737). Да би искоренио ту непожељну појаву, он је у монашким правилима, 
која је издао 1733. године, у члановима 13, 30 и 31 забранио монасима да имају 
„осопштину“. У члану 13 стоји: „Све у манастиру опште (заједничко) свима да буде, 
по уставу светих апостола, како пише у Делима апостолским; и нико у манастиру да 
не рекне: моје и твоје; јер ове речи: моје и твоје проклете су, по речима богомудрога 
Дионисија Ареопагита, него: опште је да свак каже; и у ћелији (осим у болести) нико 
да не једе и пије; и вино да се не односи из заједнице по ћелијама. Ако ли се догоди, 
да дођу какви великочасни гости и добротвори манастирски, онда по увиђавности 
настојатеља, због таквих гостију, с благословом може се где у ћелији јести“.1 Чланом 
30 митрополит Вићентије забрањује монасима да имају своје личне винограде и 
винске подруме. „Винограде засебно у манастиру нико да нема и не држи, и подруме 
и ските (испоснице) да немају, него сви винограде своје и ските да предају у 
заједницу, и из заједнице да се раде, и у заједницу да се збирају; а колико је ко имао 
више винограда и предао, по толико, кад устреба одела и других потреба, да се даје 
њему и бољег одела и по размеру потребоћа“.2 Како су неки монаси имали коње, 
седла и кочије, чланом 31 прописује се: „коње, и седла и кочије, засебице у 
манастиру да не може ниједан држати; јер тима треба сваком слугу имати, него све то 
у заједници да буде и нађе се“.3  

Правила митрополита Вићентија (Јовановића) наређују да се покретно и 
непокретно имање монаха преда у „обшчество“. Све што је потребно монасима 
добијаће из општине. Да би обезбедио испуњење правила, Митрополит је у 33. члану 
прописао строге казне, по 300, 600 и 1000 великих поклона (метанија); па ако и то не 
помогне, предвидео је казну од 100 батина, затим затвор са „сухојаденијем“, а на 
крају и рашчињење.4  

Митрополит Вићентије је прописао монашка правила, али није био довољно 
енергичан да се она спроведу у живот, него је чак био попустљив према монасима. 
На тражење монаха дозволио им је да могу имати 10 мотика винограда за своје 
одело.5 Ништа се није променило ни за време патријарха Арсенија IV, нити за 
митрополита Исаије (Антоновића). Праву реформу у фрушкогорским манастирима 
извео је митрополит Павле. Монаси су покушали да пруже жилав отпор, јер су се 
тешко одрицали стечених навика, али је упорни митрополит имао не само стрпљења 
него и снаге и храбрости да иде до краја у искорењивању свих лоших навика које су 
се увукле у манастире. Митрополит Павле је био човек који никада није стао на пола 
пута, и зато ће тек он успети да обнови монашки поредак у фрушкогорским 
манастирима.  

У доба митрополита Павла настала је нова епоха у животу фрушкогорских 
манастира, коју њихова историја бележи крупним словима. Веома озбиљно је 
приступио спровођењу манастирске реформе. Првих година упознаје се са приликама 
у манастирима и око њих, а истовремено прави планове за враћање монаха правом 
монашком животу. Мудри Митрополит је прво озаконио Вићентијева монашка 

                                                 
1  Ж. Миладиновић, Тумач повластица, закона, уредаба и других наређења српске народне 
црквене автономије у Угарској, Хрватској и Славонији, Нови Сад 1897, 448. 
2 Исто, 452. 
3 Исто. 
4 Исто, 453–454; Д. Руварац, Манастир Крушедол у XIX веку, Сремски Карловци 1918, 37. 
5 Д. Руварац, Опис српских фрушкогорских манастира 1753, Сремски Карловци 1903, 52. 
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правила у 34 „пункта“, али је њима додао једну наредбу коју је назвао „Воља и Указ“. 
Каже да би желео „лицем согледати“ манастире, да види како цркве 
„благољепствујут“, како братија живи и како економију воде; али, како му то 
„великоважни“ послови не дозвољавају, и док не буде имао времена да манастире 
погледа, издаје им писмене наредбе у врло оштром тону, у тону који га карактерише 
као чврстог, али и обазривог човека који је своје планове остваривао поступно.  

„Дознао је“, пише Митрополит, „да су се Вићентијева правила сасвим 
заборавила и да је у манастирима овладао неред. Та правила нека се истраже и сваке 
суботе и кад су сабори братства нека се читају братији и код сваке тачке нека се 
испита, да ли се по њој живи, а ако се код којег монаха случи, да не живи по 
правилима тим, нека га игуман прво опомене, ако продужи такав живот да се саборно 
у манастиру казни, а ако се суду братском не покори, нека га игуман пријави 
митрополиту. Ако и игуман не испуњава правила, нека га братство њему пријави. 
Игуман нека једаред месечно спроведе визитацију у цркви, ћелијама и економији 
унутрашњој и спољашњој, и што је за исправљање, нека исправи, казни или њему 
пријави. Чује, да се у манастирима ни о празницима служба не служи. Нека се сваки 
дан осим у дане, кад по уставу не треба, држи служба, на којој сви да буду. Чредник, 
еклисијарх и типикар нека су увек спремни за службу, ако други не би могли 
служити. Игуман је дужан сваке недеље и празника литургисати, а сваки свештено-
монах једанпут у месецу свакако мора служити. Приход од кивота, да иде у мана-
стирску благајну, и што се од таса добије, еклисијарх недељно намеснику да даје, а 
намесник да о свему рачун води и набавља свеће, тамјан, јелеј и друго што треба. 
Еклисијарху да одреди сабор плату за труд и један пар хаљина, и нико од браће да не 
узима за себе приложене свеће, јелеј и друго, него све да се за цркву употребљава“.  

Игуману и монасима забранио је да подносе тужбе грађанским судовима без 
Митрополитове дозволе. Наредио је да монаси не излазе из манастира без одобрења 
игуманова или намесника; ако излазе из манастира, увек да буду два монаха заједно. 
„Игумани сами нека не шаљу браћу ради милостиње ни у архидијецезу, него нека 
траже за то препоруку и писмо од митрополита. Игуман кад иде из манастира, мора 
са собом повести којег брата. Калуђере из других манастира да не прима манастир 
без митрополитова писма. Може се примити удов свештеник из архидијецезе, ако је 
вољан покалуђерити се. Има се водити манастирски протокол, у који да улазе 
саборна дела манастирска, пресуде, епитимије, уредбе црквене и манастирских 
спољашњих служитеља, циркулари и митрополитови укази од речи до речи. За 
протокол је одговоран игуман и намесник. Циркулар се има најдаље за три сата 
послати, иначе ће игуман или намесник платити 12 фор. казне у школску касу“.6  

Из ове наредбе видимо које су се мане увукле у фрушкогорске манастире а 
које је требало искоренити. Иако је наредба написана у оштром тону, није се одмах 
стање у манастирима изменило. Није се ни могло очекивати да се преко ноћи једном 
наредбом измени оно са чим су се монаси саживели. Међутим, митрополит ће радити 
стрпљиво и систематски на искорењивању лоших обичаја. Он је 1751. године 
предложио Синоду да се укине „осопштина“. Синод није прихватио овај предлог, јер 
је сматрао из неких разлога да је немогуће у сремске манастире увести општежиће, 
па је предложено да се ради примера почне са митрополијским манастиром 
Гргетегом, па Хоповом и Раковцем.7  

                                                 
6 МПА б 46/1749; Т. Остојић, Доситеј Обрадовић у Хопову, Нови Сад 1907, 21. 
7 Д. Руварац, Манастир Крушедол у XIX веку, 38; М. Јакшић, Два српска сабора 1748 и 1749, 
Богословски гласник, Сремски Карловци 1902, 251. 
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Имајући у виду проблеме које су манастири имали са жупанијским и 
спахијским чиновницима, Митрополит је стрпљиво чекао погодно време за реформу 
унутрашњег живота у манастирима. Та реформа ће почети генералном визитацијом 
фрушкогорских манастира 1753. године. За преглед манастира Митрополит је 
одредио комисију у којој су били: Партеније (Павловић), епископ посвећења, Арсе-
није Радивојевић, егзарх сремски, Вићентије Поповић, архимандрит шишатовачки, и 
Танасије Исаијевић, игуман реметски.8 Комисија је од Митрополита добила опширну 
инструкцију како тереба да ради. Између осталога требало је да забележе биографске 
податке монаха, њихово морално владање, знање, податке о раду и оделу, и да 
провере да ли се у манастирима живи по монашким правилима Вићентија 
(Јовановића) и његовој допуни, коју је назвао „Воља и Указ“. Комисија је имала 
задатак и да утврди у каквом су стању: црква и зграде, да прегледа инвентар, као и 
приходе и расходе. Митрополит очекује да ће комисија савесно извршити задатак и 
предложити шта треба учинити „ради нужднаго истребљенија во визитации 
нахождених неприликах“.9 

Комисија започиње рад 12. јуна 1753. године прегледом манастира Фенека, 
затим овим редом: Врдника, Бешенова, Шишатовца, Кувеждина, Дивше, Прибине 
Главе, Хопова, Крушедола, Ремета, Гргетега, Раковца, а завршила је 31. јула прегле-
дом Беочина. Преглед је трајао скоро два месеца, што су фрушкогорски монаси 
пратили с великом пажњом.  

Прегледавши манастире, комисија је саставила важан документ који носи 
наслов Опис фрушкогорских манастира, који је почетком XX века објавио 
Димитрије Руварац. Тешко је дати праву оцену овог драгоценог документа. 
Прикупљена грађа пружа материјал историчарима, историчарима уметности, 
архитектуре, етнолозима, књижевницима итд. Чини нам се да овај изузетно 
драгоцени збир података о фрушкогорским манастирима у нашој науци још није 
довољно оцењен. Пажљивим ишчитавањем података стећи ћемо најпотпунију слику 
о манастирима на Фрушкој гори половином XVIII века. Посебно треба нагласити да 
се једино у том опису садрже подаци о појединим касносредњовековним црквеним 
грађевинама, пошто су неке цркве срушене у другој половини XVIII века 
(Шишатовац, Старо Хопово, Гргетег, Фенек, Кувеждин, Врдник). У опису су уз 
кратки уводни текст дати исцрпни подаци о монасима, црквеним зградама, књигама, 
о манастирској покретној и непокретној имовини, приходима и расходима. Посебан 
значај има рубрика „инвентаријум“, где су уписани подаци о црквеним грађевинама. 
Поред детаљног описа дате су унутрашње мере цркве, број улазних и прозорских 
отвора, од чега је црква сазидана, чиме је покривена. Такође је дат детаљан 
унутрашњи опис сваке црквене грађевине. Описане су капеле у звоницима и 
конацима, као и издвојене капеле, филијални манастири и њихове цркве. Да је 
визитација фрушкогорских манастира рађена темељно, показује и то да је опис једног 
манастира у просеку трајао два до три дана, а у манастиру Крушедолу комисија је 
овај посао радила шест дана. 

Митрополит Ненадовић је будно пратио рад комисије. После прегледа 
манастира појавио би се лично, одслужио Литургију, на којој би говорио он или 
епископ посвећења Партеније. Већ после прва два манастира која је посетио уверио 
се да у манастирима много што није уреду. Настојао је још у току рада комисије да 
многе ствари уреди. Пошто је уочио да се у манастирима не воде протоколи, из 

                                                 
8 Д. Руварац, Опис српских фрушкогорских манастира 1753,3; Т. Остојић, цит. дело, 24. 
9 Д. Руварац, Опис српских фрушкогорских манастира 1753, 3–9. 
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Врдника 16. јуна 1753. године шаље циркулар у коме наређује да се у сваком 
манастиру набаве „три памјатнија протоколи“.10 Митрополит је био изненађен 
запуштеношћу манастирских зграда. Због тога је 1. јула 1753. године из Привине 
Главе упутио свим манастирима циркулар у коме наређује да се „на зграде боље пази, 
да се кров често претреса и да се око куће и цркве ископају канали, како би кишница 
могла отећи“.11  

Оно што је посебно бринуло Митрополита јесте сазнање да се у манастирима 
не живи по монашким правилима Вићентија (Јовановића) ни по његовој наредби 
„Воља и Указ“. Његовом оку није могла да промакне разузданост, суровост, незнање, 
гажење монашких завета, робовање људским слабостима и неред у манастирима. 
Зато Митрополит сматра да би добро било да још једном службено прогласи 
монашка правила и своју „Вољу и Указ“. То је учинио након што је прегледан 
манастир Хопово. У пропратном циркулару је написао да би свештенству, ђаконима 
и монасима довољне биле поуке које им је Бог преко ап. Павла дао (наводи поуке из 
посланице Тимотеју гл. 3 и посланице Титу гл. 1) „и да они његове заповести пазе, не 
би цркви требала друга правила и устави. Али се ‚церковниј причет‘ у току времена 
веома развратио. Стога су св. оци, према потреби времена, на разним саборима 
издавали многа правила ради поправљања његова“. Пошто монаси Фрушке горе нису 
испуњавали та правила, митрополит Вићентије издао је нова монашка правила, за 
која митрополит Ненадовић каже да и сад имају пуну важност. Њима додаје осам 
правила своје „Воље и Указа“ и наређује да их сви испуњавају.12  

Пратећи рад комисије уочио је да поједини монаси имају прилично велику 
личну имовину, која је била извор распуштености, па чак и сукоба међу монасима. Из 
описа фрушкогорских манастира видимо да је сасвим мали број монаха који нису 
имали осопштине. Већи број њих је имао: винограде, шљивике, кошнице, баште, 
марву, коње и кола, судове за вино и ракију, разни алат, па чак и слуге. Сам члан 
комисије шишатовачки архимандрит Вићентије Поповић имао је 14 мотика 
винограда, 800 стабала шљива, винских и ракијских судова 120 акова, три винске 
каце, у њима 150 акова.13 Није искључено да га је Митрополит намерно ставио у 
комисију као послушног монаха који ће предати своју имовину у заједницу и тиме 
показати пример другима. 

Да бисмо имали праву представу колика је била имовина појединих монаха, 
навешћемо примере које је забележила визитациона комисија. При том нећемо 
наводити одело, покућство, књиге и утвари, него само непокретно имање. Јазачки 
јеромонах Мојсеј Живановић имао је шест мотика винограда, 150 стабала шљива, 

                                                 
10 Већина протокола уведена је о генералној визитацији. Тако је уведен Протокол 
пострижника, у који су уписане биографије монаха које је визитациона комисија затекла, а 
касније су додаване биографије нових пострижника. Од 1753. године води се и Протокол 
умрлих, у који су уписивани умрли монаси и неки архијереји; Саборни протокол, у који је 
уписивано оно што се на седницама братскога сабора радило; Циркуларни протокол, уведен 
1749. године и у њега су уношени циркулари: митрополита, конзисторије, проте карловачког и 
Вићентија Поповића, архимандрита шишатовачког; Намеснички тефтери,у које су уписивани 
приходи и расходи, вођени су у неким манастирима још пре Ненадовићевог избора за 
митрополита; Манастирски инвентари, уведени 1753. године, у које је уношено стање 
манастирске имовине; Истражни протокол, настао 1754. године поводом митрополитове 
истраге, коју је спровео због побуне монаха зато што је укинута осопштина. 
11 Т. Остојић, цит. дело, 27. 
12 Исто, 28. 
13 Д. Руварац, Опис српских фрушкогорских манастира 1753, 133. 
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шест кошница, коња, седло, таљиге са свом опремом, казан за печење ракије са свом 
опремом.14 Други јазачки јеромонах Георгије Новаковић имао је 20 мотика 
винограда, 500 стабала шљива, 90 акова винских судова, пет каца и у њима 185 акова, 
15 акова вина, четири акова ракије.15 Прибиноглавски јеромонах Николај Михајловић 
имао је десет мотика винограда, 200 стабала шљива, један котао, две каце, шест 
винских судова, два акова ракије, две краве, три акова вина.16 Крушедолски 
јеромонах Леонтије Радојичић имао је 14 мотика винограда, 230 стабала шљива, три 
каце винске и у њима 150 акова, 14 винских и ракијских судова у њима 70 акова, три 
чабра, два коња, каруце (мале кочије), амове, седло и 27 кошница.17 Међу 
најбогатијим фрушкогорским калуђерима био је раковачки архимандрит Никанор 
Јовановић. Он је имао каруце с опремом, три коња, пет котлова малих и великих, три 
секире и мотике, две косе, вериге, казан са опремом, три парчета винограда од 28 
мотика, 14 коса ливаде, четири баште посејане разним семењем, три воћњака са 715 
шљива, три винске каце од 150 акова, винских судова 60 акова, ракијских шест акова, 
три дрвена и два бакарна левка, два чабра, качица од акова, ашов, гвоздене виле, 
десет акова вина и један шљивове ракије, бардак повелик ракијски, три акова 
сирћета.18 Неки калуђери су живели у комуни (заједници). Тако су врднички 
јеромонаси браћа Гавриловићи Софроније и Алексије, родом Острогонци, имали у 
заједници 11 мотика винограда, 1100 стабала шљива, коња, седло, таљиге с опремом 
и башту.19 У Ремети монах Јоаникије Манојловић и јеромонах Дионисије Ристић 
имали су у заједници 14 мотика винограда, 500 стабала шљива, 60 кошница, четири 
каце од 200 акова, 60 акова винских судова.20 

Општежиће се, према извештају визитационе комисије, одржало само у 
манастиру Дивши. Међутим, и ту је „пустиножитељ“ старац Матеј, који је 1741. 
године дошао из Видина, прокрчио шуму и засадио око 2500 дрвета шљива. 
Занимљиво је да је комисија, чији је задатак био да укине осопштину, наредила да 
овај воћњак до смрти старца Матеја остане његов, и да га после смрти може оставити 
коме хоће,21 вероватно се мислило некоме од калуђера.  

Сигурно је и сам митрополит Ненадовић био изненађен сазнањем да монаси 
имају оволику имовину. Да би монахе подсетио на њихове завете и дужности, 
затражио је од комисије да провери у сваком манастиру да ли монаси живе по 
монашким правилима и да ли их читају у манастирима како је наређено. Из извештаја 
комисије се види да неки манастири нису ни имали монашка правила, као што је био 
случај са Кувеждином и Гргетегом,22 други су имали, али их нису читали, док су 
хоповци имали правила, али ретко су их читали.23  

Монаси су углавном изјављивали да прихватају монашка правила, са 
изузетком неких тачака. Занимљиви су одговори дати на чланове 13, 30 и 31, којим се 
забрањује осопштина. На члан 13 скоро у свим манастирима су одговорили да 
општежиће не могу примити. Осопштину су правдали сиромаштвом и крајњом 

                                                 
14 Исто, 75.  
15 Исто, 31. 
16 Исто,204. 
17 Исто, 263–264. 
18 Исто, 381. 
19 Исто, 45. 
20 Исто, 322. 
21 Исто, 192. 
22 Исто, 174, 361. 
23 Исто, 237. 
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оскудицом. У Врднику и Шишатовцу су се позивали да је митрополит Вићентије 
(Јовановић) благословио десет мотика винограда сваком монаху за одело. 
Крушедолци су се правдали да је манастир на путу и да имају гостионицу и много 
трошка, док су Хоповци били најупорнији у владању по старом.24 

Одговарајући на члан 30 монашких правила, у Бешенову су рекли да је 
„доста неисправно било“,25 а у Врднику да је „непреподобан обичај“26 што је братија 
јела по ћелијама, обећавају да ће се поправити. Други део члана нису могли да 
испуне јер нису хтели да се одрекну осопштине. У Хопову и Ремети настојали су да 
умире комисију изјавивши да све што скину са винограда и шљива држе у манастиру, 
а скитова немају.27 

Члан 31 монашких правила забрањивао је монасима да држе коње и кола. Ни 
овога се монаси нису лако одрицали, трудили су се да убеде комисију како својим 
таљигама и коњима општини „служити не отрицајутсја“. Хоповци кажу да коње, 
седла и кола држе на потребу манастирску „не возбрањајут на послуженије давати“;28 
у Врднику су изјавили да, ако и има братија особна кола, коње, седла „обаче 
манастирску службу по нарежденију настојатеља исполњајут“.29  

Митрополит је из података добијених од комисије, а и на основу свога 
мотрења, сад јасно видео како стоје ствари. Уверио се да се у манастирима мора 
провести реформа и да му је као чувару канона дужност да стане на пут разврату и 
непоретку. Одлучио се на оштре мере за сузбијање овога зла у манастирима. Заједно 
са комисијом дошао је Митрополит 29. јула из манастира Раковца у Беочин, на 
последњу тачку тешке фрушкогорске експедиције. У Беочину је објавио прави рат 
фрушкогорцима. Настаће узнемирење у манастирима „у поткрилију Фрушке Горе“, 
које ће потрајати неко време, а касније ће почети смиривање.  

Преглед фрушкогорских манастира завршен је прегледом Беочина 30. јула 
1753. године. На Митрополитов позив дошли су сутрадан 31. јула у манастир Беочин 
настојатељи свих манастира са по једним заклетим старцем. После одслужене 
Литургије и акатиста сабрали су се у манастирску трпезарију, где је Митрополит 
саопштио, наредио и закључио да се уводи општежиће у свим фрушкогорским 
манастирима по правилима Светих отаца.  

„Где нема општежитија, онде свако себи дере, и ту не може бити ни 
исправљења, ни спасења, па ни благодати Божје. Сви православни манастири су 
општежитељни, све привилегије царева и милостиња хришћана дате су манастирској 
општини а не лицима и осопштини. Ради осопштине се у манастир увлаче свакојака 
зла, саблазни и ‚мирскаја попеченија‘, због којих се жалосте ктитори, добротвори и 
сви хришћани. Неки се тога гнушају, те их је прошла сва воља чинити добра 
манастиру и давати милостињу. Наши ‚осопшчици‘ чине многе неприличне и 
неблагословене дугове и задужујући се досађују хришћанима, а отуда се заподевају 
многе распре и сумње. 

Срам нас буди, да ради имања идемо на суд вармеђама, магистратима, 
кнезовима и другим мирским људима, да се судимо! Срам нас било, што нам ови 
мирски људи досађују, говорећи да су наши калуђери трговци! ...“  

 
                                                 

24 Исто, 81, 277, 237–238. 
25 Исто, 116. 
26 Исто, 53. 
27 Исто, 238 и 325–326. 
28 Исто, 238. 
29 Исто, 54. 
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У продужетку Митрополит истиче да монаси, тражећи алатке за пољске 
радове и раднике, више се виђају по селима него по манастирима. Крајње је време да 
се поправе, док нису под већи гњев Божји потпали. „Све радимо, а ничега немамо, но 
голи и боси ходимо, јер је Бог узео од нас благослов. Ктитори и оснивачи, српски 
деспоти, просветитељи и учитељи наших манастира су анатему бацили на онога ко 
би разорио општину. И на том основу и ја од данас предајем таке проклеству, ма 
којега чина и достојанства били! ...“ Говор Митрополит завршава: „Наређујем сад и у 
будуће у име господа нашег Исуса Христа, да у манастирима сремским у окриљу 
Фрушке Горе буде општежитије по правилима светих отаца. Ако би због општине 
одбегао свој манастир или се овој наредби противио и не би је држао, нека је проклет 
и овога и онога света!“30 

Да је Митрополит био спреман да иде до краја кад је у питању укидање 
осопштине, види се по томе што је наредио настојатељима да о овоме упознају 
братства и да наредбу упишу у манастирски протокол. У циљу спровођења ове 
одлуке одредио је комисију која ће контролисати да ли ће монаси предати покретну и 
непокретну имовину манастирима. Ово не значи да Митрополит није водио рачуна о 
монасима. Он је наредио да манастир даје сваком калуђеру по 12 фор. годишње, 
одело, храну и огрев. Уз то сваки је имао собу, собни намештај, књиге и сличне 
ствари.31  

После ове наредбе већина монаха предала је своју имовину у заједницу. 
Међутим, о првој берби се видело да је било и оних који то нису учинили. Посебну 
опозицију Митрополитовој наредби показали су Раковчани и Хоповци. Било је и 
оних који су половично испунили наређење. У Хопову су монаси јели у заједничкој 
трпези, а с друге стране су после бербе продали своје вино, од ког новца су неки 
вратили своје дугове, а неки су се оденули. О свом трошку су загрнули сваки свој 
виноград и погодили винцилира.32 Изненађује да је у Гргетегу, који је био под 
Митрополитовом управом, јеромонах Пајсије Андреовић продао мед од својих пчела, 
а новац потрошио за себе.33 

Монаси су покушавали на разне начине да утичу на Митрополита да 
промени своју одлуку. Тако је хоповски архимандрит хаџи Захарија организовао 10. 
марта 1754. године у кући манастира Хопова у Иригу збор фрушкогорских 
настојатеља. Збором је председавао настарији монах архимандрит Никифор 
Радосављевић. Расправљало се о калуђерској осопштини. Са скупа су Митрополиту 
упутили молбу да им поврати њихова добра. Ако им се то не учини, припретили су да 
ће бежати у Илок, у Варадин и у Турке.34 Митрополит им је одговорио 18. марта 
1754. године из Будима, где се налазио, чврсто оставши при својој одлуци: „Ви 
мислите, да сам општежитије у светим фрушкогорским манастирима ја увео. Није 
оно од мене, него од самога Господа Бога и његових светих апостола, богоносних 
светих отаца, свих благочестивих наших српских царева, кнезова, деспота и 
богоугодних ктитора и оснивача. И сва побожна братства сматрају општежитије као 
први знак својега анђеоскога лика. Само су сремски калуђери узели осопштину. Али 
она није законита, а докази за то наћи ће се у беочинском циркулару од 1. августа 

                                                 
30 Д. Руварац, Кад је и како постало општежитије у фрушкогорским манастирима, Српски 
Сион 1904, 704–705; Т. Остојић, цит. дело, 37–38. 
31 Д. Руварац, Манастир Крушедол, 38. 
32 Т. Остојић, цит. дело, 44. 
33 Исто. 
34 Исто, 50. 
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прошле године. А који су заборавили на своје обете дане Богу, који имају ‚чрево 
неситое‘, ти грамзе за осопштином, нека знају, да је у Илоку и у Варадину такође 
општежитије а не осопштина“. На крају писма им саветује да се отргну од 
„пристрастних и разврашчених похотеј“ и да се покоре Богу.35 

Митрополит је био чврсто решен да се у фрушкогорским манастирима укине 
осопштина и зато предузима конкретне мере. Вративши се из Будима 30. априла 
1754. године, наредио је да се коловође иришког збора, који су дошли у Даљ да га 
дочекају, „арестују“ и сутрадан спроведу у Карловце.36 Митрополит није сматрао да 
је овим решен проблем, па је због тога послао шишатовачког архимандрита 
Вићентија да обиђе манастире, спроведе истрагу и успостави ред.37 По Митрополи-
товом наређењу архимандрит Вићентије је сменио игумане Бешенова, Јазка и 
Врдника и одлучио их шест година од свештенодејства. Истом казном су кажњени и 
тројица архимандрита који су били у „аресту“.38 

После казни које је митрополит Ненадовић изрекао, било је монаха који су 
покушавали да у новонасталој ситуацији узбуне монахе, повећавајући немир у 
сремским манастирима. На срећу, монаси нису прихватили њихове позиве јер су 
схватили да не могу изаћи на крај са одлучним Митрополитом. Сматрали су да је 
боље ћутати и чекати да се види како ће се цела ствар завршити. 

Питање осопштине Митрополит је 29. јуна 1754. године изнео пред 
епископски Синод, који ће у седници од 6. јула исте године укинути осопштину и 
завести општежитије, као нешто што се нема никад више мењати, а ко се овоме 
успротиви, има се казнити.39 У нади да ће се поправити, Синод је помиловао тројицу 
игумана и тројицу архимандрита скинувши им забрану свештенодејства, а 
архимандрите је вратио на управу у манастирима. 

Синодску одлуку митрополит Ненадовић је послао фрушкогорским 
манастирима са пропратним циркуларом у коме истиче да је Свети Синод наредио да 
се општежитије „чува ненарушимо и чврсто“. Стога им саветује да приме 
општежитије и општину и да се усрдно брину о манастирском имању. „Радите и 
газдујте, умножите и от всјех стран монастирску прибил, не по нуждје, но јако сами 
себе накормлјајте и всјачески јединодушно вси прионите и трудите се о напретку 
монастирском, ашче хошчете јасти и пити и одјеватисја, занеже вјесте св. ап. Павла 
глагољушча: Не дјелајај, да не јаст“. На крају циркулара наређује да се од сада на 
сваком службеном спису потписује „в обшчежитељном монатирје имјарек, мјесјаца, 
љета, јако да и в најменшеј цједуље сие вписовати не оставити“.40 

Тако је енергични митрополит Ненадовић уз доста труда успео да заведе 
општежиће у фрушкогорским манастирима. Међутим, и после 1754. године било је 
случајева да су неки калуђери покушавали да држе у тајности своју имовину. Такви, 
пошто су откривени, кажњавани су и казне су уписиване у протокол. Да су неки 
монаси чак 1758. године покушавали да држе коње, кола и слуге, потврђује нам 
Крушедолски саборни протокол из те године, у коме пише: „Коње, кола, слуге да 
манастир држи у опшчеству, и кад се који пошље на дјело опшче, да му се да на чему 
ће ходити, а по себи да се не дрзне ниједан држати“.41 Било је случајева да су коње 

                                                 
35 Исто, 51–52.  
36 Исто, 52. 
37 Исто. 
38 Исто, 55. 
39 Српски сион 1904, 400. 
40 Т. Остојић, цит. дело, 56. 
41 С. Петковић, Манастир Крушедо од 1754–1774, Српски Сион 1906, 166. 
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који су припадали заједници слабо хранили па су липсавали. Да се то не би дешавало, 
на братском сабору у Крушедолу 1758. године одлучено је „да најме два момка који 
ће их хранити, зобити и чистити их“.42 У Хопову је чак 1767. године смењен игуман 
Јоаникије због осопштине.43 Без обзира што су ово били ретки случајеви, задавали су 
Митрополиту бригу све до краја његовог живота. Чињеница је да су фрушкогорски 
монаси показали велику упорност да сачувају стечене навике против којих се упорни 
митрополит Ненадовић енергично борио. Мере које је предузео дале су резултате. 
Живот у фрушкогорским манастирима у његово време се потпуно променио.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Исто.  
43 Т. Остојић, цит. дело, 57. 



 363 

Предраг Пузович 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИТРОПОЛИТА ПАВЛА НЕНАДОВИЧА В ПЛАНЕ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ И ОБЩЕЖИТИЯ В 

ФРУШКОГОРСКИХ МОНАСТЫРЯХ 
 
Митрополит Карловацкий Павел (Ненадович) еще сызмлада привлек на себя 

внимание как незаурядная личность: благодаря своему усердию, он, начав свою 
деятельность с работы писаря в магистрате г. Будима, поднимался все выше по 
лестнице административно-церковных должностей, вступив впоследствии и на трон 
в материальном смысле бедной, а в духовном смысле израненной Епархии 
Горнекарловацкой. Именно поэтому всем, кто искренне желал добра Сербской 
Церкви, так же, как и лицам с противоположным настроением, было ясно, что в 
данный исторический момент лишь такой человек может быть возведен в трон 
карловацких митрополитов. В качестве правящего архиерея, митрополит Павел 
особое внимание посвятил монастырям на Фрушкой Горе. От монахов он требовал 
неуклонного следования правилам устройства монастырской жизни, написанным 
митрополитом Карловацким Викентием (Йовановичем), в частности приложению к 
данным правилам, написанным им же и опубликованным под названием „Воля и 
указ“. Особые усилия он приложил к тому, чтобы ввести в фрушкогорские 
монастыри общежительный (киновийный) порядок вместо вредной идиорритмы. 
Несмотря на жестокое сопротивление монахов, ему удалось энергичными мерами 
полностью изменить устройство монастырской жизни во вверенных ему обителях. 
Это был крупный успех, в котором проявилась вся громадность личности 
митрополита Павла Ненадовича. 
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УДК 322:271.222(497.11)„1831“ 
 
 
 

Драган Новаковић 
Београд – Србија 

 
ЦРКВЕНА ПОЛИТИКА КНЕЗА МИЛОША И БОРБА ЗА 
АУТОНОМИЈУ  ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У СРБИЈИ 
 
Апстракт: У раду су представљена настојања кнеза Милоша да обезбеди 

што већи степен државне самосталности у односу на Порту и аутономију Српске 
цркве од Васељенске патријаршије. Користећи промењене међународне околности и 
сталне сукобе између Русије и Османског царства, кнез је повео преговоре окончане 
1830. године издавањем хатишерифа о унутрашњој самоуправи Србије. Уверен да 
политичка и духовна слобода представљају јединствен процес, затражио је од 
Васељенске патријаршије регулисање положаја Цркве у Србији и право постављања 
националне јерархије. Одмереним и са околностима усаглашеним потезима, успео је 
да патријарх и синод Велике цркве 1831. године издају споразум о аутономији. 
Наведеним актом и избором првог митрополита из редова српског народа, поново је 
успостављен континуитет с Пећком патријаршијом, укинутом одлуком османских 
султана.  

Кључне речи: црква, држава, аутономија, Србија, кнез Милош, конзистори-
ја, Васељенска патријаршија.  

 
Увод 

 
 Постигавши споразум с Марашли Али-пашом о привременом примирју, кнез 

Милош је упутио специјалну депутацију у Цариград са задатком да Порта потврди 
повластице на бази споразума који је Петар Ичко утврдио још 1806. године. Повратак 
изасланика 1816. године с два султанова фермана, издата ангажовањем Русије, 
означио је прекид непријатељстава и почетак сложене борбе кнеза да, користећи 
промењене међународне околности после слома Наполеона и одржаног Бечког 
конгреса, стално учвршћује српску државу. Уверен да преговори и стрпљење 
представљају најпоузданији начин за остваривање планираних циљева, прихватио је 
ферманом понуђену самоуправу под врховном османском влашћу, гарантовано право 
да управља народом, скупља царске порезе, организује Народну канцеларију 
састављену од нахијских кнезова и формира мешовите судове за решавање 
имовинских питања и пресуђивање различитих спорова.1 

 Настојећи да испуни огромно народно поверење и знајући тежину преузетог 
задатка, кнез Милош је детаљно разрадио програм деловања у коме је решавање 
црквеног питања заузимало значајно место. Увиђајући комплексност тог проблема, 
планирао је замену грчке јерархије у првој фази, а затим обезбеђивање што вишег 
степена самосталности Цркве у Србији од Васељенске патријаршије. Искористивши 

                                                 
1 Р. Веселиновић, Историја Српске православне цркве са народном историјом, књига II, 
(1766–1945), Београд, 2004, 135–136. 
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упражњеност обе епархије у Србији и захтев упућен Порти о избору националне 
јерархије у складу с осмом тачком Букурештанског мира, кнез Милош је 20. октобра 
1815. године затражио од васељенског патријарха постављење архимандрита Мелентија 
Никшића за београдског митрополита и протосинђела Гаврила за шабачког епископа.2 
Правилно процењујући намере кнеза и неспреман да испуни захтев у целости, патријарх 
је предложеног Мелентија хиротонисао за ужичко-шабачког епископа, док је на трон 
београдских митрополита упутио свог земљака Грка Агатангела.3 Наведеним изборима 
нису у целости остварена очекивања кнеза Милоша, али су они представљали историјски 
искорак ка националној јерархији, јер је Мелентије био први Србин на епископској 
катедри од укидања Пећке патријаршије 1766. године. 

 
Организовање црквеног живота 

 
 Поставивши Србина за епископа, кнез Милош је покренуо одређене реформе 

настојећи да ограничи надлежност грчких владика и успостави контролу над верским 
животом у Србији. Користећи почетно несналажење митрополита Агатангела и 
подршку тада лојалног Мелентија Никшића, фебруара 1816. године иницирао је 
усвајање посебне Уредбе за свештенство са циљем да среди свештеничко стање, 
дефинише односе епископата и парохијског свештенства и регулише наплату верских 
услуга. Започете реформе прекинуо је сукоб између кнеза и епископа Мелентија 
Никшића. Претерано амбициозан и под утиском озбиљних државних и дипломатских 
послова које је обављао током Првог српског устанка, епископ је почео јавно да 
заступа ставове о неопходности успостављања теократске власти у Србији. 
Озбиљност противника подразумевала је и одлучне мере: „Мисли се да је кнез 
Милош, баш због тога, зазирао од њега и наредио Марку Штитарцу да га убије. 
Убијен је 1816. године. Када је убијен, а то је било 16. јуна 1816. владика Мелентије 
је имао свега 36 година“.4 Уместо убијеног Мелентија, Васељенска патријаршија 
изабрала је Грка Герасима Домнина, тако да је кнез Милош поново био на почетку, 
суочен са чињеницом да план о успостављању националне јерархије није успео. 

 Не прихватајући неуспехе, кнез Милош је привремено променио тактику 
настојећи да преузимањем црквених надлежности потпуно маргинализује и подреди 
владике, које није могао једностраном одлуком да смени. Пажљиво проучивши 

                                                 
2 С. Димитријевић, Михаило Архиепископ Београдски и Митрополит Србије (1859–1898), 
Београд, 1933, 5. 
3 Одбеглог митрополита Леонтија Ламбровића заменио је 1813. године Дионисије II. 
Митрополит је постао на препоруку Хуршид-паше, чији је био тумач. Већи део живота провео 
је у Нишу обављајући свештеничку дужност. Остао је упамћен као поп Дина, који је помагао 
Турцима да умире Србе, али је свој утицај код паше користио и да пружи помоћ угроженом 
народу. Умро је 1915. године. Видети шире: Митрополит Михаило, Православна српска црква 
у Краљевини Србији, Београд, 1895, 202–203. Познати црквени историчар Јевсевије Поповић 
износи усамљен став да је митрополит Дионисије био по народности Србин. Видети Опћа 
црквена историја са црквеностатистичким додатком, књига II (од 1054–1912), Нови Сад, 
1995, 631. 
4 Ђ. Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, друга књига, Минхен, 1966, 336-337. 
Живот овог контраверзног јерарха пажљиво је истражио Љубомир Митровић. Видети, 
Мелентије Никшић епископ шабачки 1815–1816, прилог за историју Српске цркве, Весник 
Српске цркве, 1910, XXI, 10, 837–851; 11, 1031–1039; 1911, XXII, 1, 10–26; 2, 113–119; 3, 208–
223; 5, 398–411. Наведени текст објављен је 1911. године као засебна студија.  
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ситуацију на терену и непрекидно примајући протесте народних кнезова и угледних 
свештеника, утврдио је бројне проблеме настале због злоупотреба грчких епископа. 
Желећи да елиминише уочене неправилности и уједно потврди своју супремацију у 
свим народним пословима, потпуно самостално и без консултација с владикама 
постављао је и премештао свештенике с парохија, а талентоване младиће или синове 
народних старешина и угледних домаћина слао је епископима с наредбом за 
рукоположење. Знајући за продају парохија и уцењивање свештеника приликом 
добијања синђелија, установио је праксу достављања тог важног документа кнежевој 
канцеларији у Крагујевац, која их је касније уручивала наименованим паросима. 
Запустеле манастире претварао је у парохијске цркве или наређивао појединим 
калуђерима да напусте постојећа братства и оснују нова у објектима које је желео да 
заштити и сачува. Упознат с податком да епископима највише новца обезбеђују 
брачни спорови, разводио је бракове или наређивао свештеницима да одређене 
младенце венчају. Одлука о разводу доношена је после пажљивог увида у сваки 
конкретан случај, а забележени су примери да је садржала и детаљно утврђене 
обавезе мужа према жени.5 Полазећи од тежине и специфичности појединих 
ситуација, дозвољавао је склапање четвртог брака оцу с више малолетне деце. 
Необразованост и неприпремљеност свештенства и монаштва за службу доприносила 
је да појединци чине различита недозвољена дела, али мантија није представљала 
сметњу за изрицање и примену казни предвиђених за остале становнике тадашње 
Србије.6 Наведени поступци и свеукупна црквена политика кнеза Милоша нису 
имали подршку Васељенске патријаршије ни упориште у канонима, али су били 
прихваћени од народа: „Сматрајући цркву као чисто народну установу, коју народ 
својим прилозима издржава и потпомаже, кнез Милош није се ни могао у другом 
правцу мешати у црквену управу, но као и у друге народне послове. Народ у Србији 
беше своју судбину поверио Милошу. Зар се могла из те целине ишчупати црква? 
Где је народ, ту је и црква. Што бива народу, то ће бити и цркви. По тим појмовима 
Милош није могао одвојити цркву од народа, нити је народу што зазорно било 
гледати како се Милош меша у црквену управу“.7  

 Успоставивши комплетну власт у Цркви и подређујући владике својој вољи, 
кнез Милош је проценио да грчки устанак и тежак положај Васељенске патријаршије 
код Порте представљају јединствену прилику за наставак заустављених црквених 
реформи и додатно ограничавање власти митрополита у Србији. Током заседања 

                                                 
5 Ради илустрације наводимо један карактеристичан пример: „Јован Благојевић из села 
Тужице, н. пожешке, који чрез 6 неделја у апсу и гвожђу био, за узрок што у сагласију није 
могао живети са својом супругом Станком, и дозвољено му да може оставити имућу супругу 
Станку и с временом да се може оженити; такођер исто и Станка да остави имућег мужа Јована 
и да се с временом може удати. Гореименовани Јован да има дати имућеј супруги Станки на 
уживање њено 15 комада свиња и два јунца, и у напредак да нема једно од другога тражити 
ништа“, Објавленије, Nо 1147 од 16. августа 1820. године. Овде наведено према, В. Петровић – 
Н. Петровић, Грађа за историју Кнежевине Србије, време прве владе кнеза Милоша 
Обреновића, књига прва, 1815-1821, Београд, 1882, 396.  
6 „Такав какав је био свештенички кадар није уливао никакво поштовање Милошу. Попове и 
калуђере он је кажњавао као обичне простаке, врло је била обична појава батињање свештених 
лица. 6-ог јула 1824, расписавши потеру за једним калуђером и некаквим његовим другом, он 
наређује да им се обрију брада, бркови и обрве и обадвојици удари по 150 батина, па да их 
онда пусте“, М. Гавриловић, Милош Обреновић, друга књига, (1821–1826), Београд, 1909, 660. 
7 В. Петровић – Н. Петровић, наведено дело, књига прва, 383. 
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скупштине нахијских старешина, сазване за 13. и 14. децембар 1822. године у 
Крагујевцу, ради разматрања проблема прикупљања пореза, кнез је покренуо питање 
владичанских прихода. Захваљујући свеопштој подршци, прихваћен је предлог да се 
епископима убудуће исплаћује тачно одређена плата из државних прихода и сходно 
томе изда посебна Уредба за владике.8  

Незадовољан поступањем епископа са свештеницима, кнез је предложио а 
скупштина на истом заседању усвојила одлуку о формирању конзисторије. Ново-
успостављеном свештеничком суду, којим се битно ограничава власт епископа, 
одређен је задатак „да прегледа све заслуге свештеника како и преступленија њина и 
по кормчији, са согласијем г. митрополита, опредељивати свештенству награду или 
казну и пресуђенија своја у важним предметима представљати верховној власти на 
видененије и одобреније“.9 Начином основања и повереним надлежностима, 
прекинута је непосредна веза између владика и свештенства и успостављен контро-
лни орган довољно снажан да спречи сваки покушај епископске самовоље. Обавезу-
јући конзисторију да сва важнија и сложенија питања доставља на одобрење врхо-
вном кнезу, обезбеђен је примат државне власти утврђен кроз став о неопходности 
суђења свештеницима на начин предвиђен за остале грађане. Истрајавајући у том 
опредељењу, кнез Милош је потпуно самостално и без консултација с владикама за 
прве чланове конзисторије одредио игумана манастира Враћевшница Мелентија 
Павловића и ваљевског кнеза Раку Тешића, а за секретара Јакова Јакшића. Нова 
црквена судска власт, са седиштем у Крагујевцу, протумачила је своја овлашћења 
веома флексибилно, тако да је у делокруг рада укључила распоређивање парохија и 
пресуђивање брачних спорова, чиме је грчкој јерархији јасно стављена до знања 
намера Срба да самостално уређују црквене послове.10 

 Знајући да се владике неће сагласити са оснивањем конзисторије, кнез 
Милош је предузео потребне мере да своју одлуку додатно учврсти. Сазвана је и 9. 
марта 1823. године у Крагујевцу одржана велика скупштина, односно свештенички 
сабор, коме су присуствовали сви архимандрити, игумани, намесници, протојереји и 
угледни свештеници. Процењујући да је упитању интерес народа и целокупног 
свештенства, сабор је размотрио и једногласно потврдио све одлуке скупштине из 
децембра 1822. године. Учвршћен добијеном подршком, кнез Милош је посебним 
прогласом упућеним српском народу, локалним властима, свештенству и верницима 

                                                 
8 М. Гавриловић, наведено дело, друга књига, 670. 
9 Објавленије (кнеза Милоша) Благородној господи кнезовима, пречастнејшим архимандрити-
ма, игуманима, частјашим свештеницима, поштенонародним трговцима и кметовима и свему 
народу нашем. Овде наведено према: В. Петровић – Н. Петровић, Грађа за историју Краље-
вине Србије, време прве владе кнеза Милоша Обреновића, књига друга, 1821–1823, Београд, 
1884, 429. 
10 В. Петровић – Н. Петровић, наведено дело, књига друга, 398–402. Детаљан опис рада 
конзисторије даје и Н. Ружичић: „Конзисторија, поставши снажна и законита, отпочне живо 
свој рад. Парлога је у црквеном пољу било и сувише. И вредни чланови козисторије стараху се 
да исти искорене, и све у свој ред у срп. цркви доведу. На све су у цркви обраћали пажњу. 
Добре свештенике заштићивали су од насртаја и епископских и народних, и похваљивали их; а 
рђаве су упућивали на добар пут и грешнике су казнили за омање кривице, а за веће 
достављали су врхов. Господару земље. Конзисторија је обратила пажњу и на живот и радњу 
епископа, па су свраћали пажњу њихову на каноне и на њихову неправилну радњу“, Закон о 
црквеним властима Источно православне цркве у Краљевини Србији, Весник Српске цркве, 
1891, 65. 
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обнародовао одлуку и препоручио свима да је поштују и извршавају. Неспремност 
епископата да прихвати одлуке црквеног сабора и жалбе упућене Васељенској 
патријаршији, мотивисали су кнеза да 9. маја 1823. године у Крагујевцу одржи нови 
црквени сабор, коме су заједно с представницима оба реда свештенства, присуство-
вали кнезови и више кметова из свих нахија. Упознати са општим расположењем 
народних представника, митрополит Агатангел и епископ Герасим бојкотовали су 
скуп и поред упућених позива. Игноришући незадовољство епископа, црквени сабор 
је потврдио раније донете закључке и тако својим ауторитетом додатно учврстио 
одлуку о оснивању конзисторије и дао легитимност пресудама донетим током 
суђења. Једногласност и убедљивост народних представника није поколебала еписко-
пат, чија је опструкција, потпомогнута од Васељенске патријаршије, омогућила 
постепено пасивизирање рада конзисторије. Уважавајући реалност, кнез Милош је 
крајем 1827. године надлежности конзисторије пренео на своју канцеларију и новог 
митрополита Антима.11 

 Неповерење епископа у Милошева настојања да успостави црквени суд може 
се оценити као оправдано: „Озбиљни канонски разлози били су узрок оваквог 
њиховог држања према кнежевој Консисторији, која је била само извршилац његове 
воље: кнез Милош је себе сматрао главним фактором и у Цркви па је разводио 
бракове како је нашао да је право, кажњавао свештенике и дозвољавао да се глобе“.12 
Процењујући да ново стање у Српској цркви није усаглашено с канонима, епископ 
ужичко-шабачки Герасим, кога је по доласку у Србију Лукијан Мушицки у писму 
Вуку Караџићу окарактерисао као „затуцаног Грка“, израдио је и 13. априла 1823. 
године упутио кнезу „Начертаније о духовним приликама у Кнежевини Србији“. 
Оригинални документ садржао је 24 члана, али је пронађено и сачувано последњих 
12, из којих се с доста поузданости могу реконструисати основне идеје и суштински 
предлози чије би прихватање омогућило отклањање неправилности и поправљање 
стања. Показујући поштовање према српској традицији, епископ је предлагао 
одржавање скупштина о Ђурђевдану и Митровдану на којима би најистакнутији 
представници Цркве разматрали и доносили обавезујуће одлуке о најважнијим 
црквеним питањима. Предложено је изрицање забране свештеницима да верске 
обреде врше изван граница парохија на које су распоређени, тражено уредно 
обављање свих прописаних обреда и указано на потребу устројавања матица 
рођених, венчаних и умрлих. Незадовољан образовањем постојећег кадра, епископ је 
указао на потребу оснивања школе у коју би свештеници упућивали своје синове или 

                                                 
11 Љ. Дурковић-Јакшић, Развитак основног црквеног закона у Шумадији у првој половини XIX 
века, Каленић, издање епархије шумадијске, Крагујевац, 2004, број 1, 14. Наведено становиште 
потврђује и П. Швабић: „У ово време његове управе (мисли се на митрополита Антима) 
српском црквом, долази и прелазак на њега, као црквеног поглавара, оне дужности, коју је, од 
1822. г. па до тада, вршила консисторија у Крагујевцу. Кнез, у договору са Мелентијем 
Павловићем, као председником консисторије, пренесе на Антима сву бригу о цркви и 
свештенству. Поводом тога, кнез напише Антиму писмо, и, између осталог, наведе како су 
многи нереди и неваљалства свештеника превршила меру његова стрпљења и да је време да се 
томе учини крај. А да би се то постигло, и свештенство упутило путем добродетељног живота, 
кнез налази да је најпре потребно да се њих двојица сасвим измире, па онда да се отпочне 
заједничка радња у сређивању црквених послова“, П. Швабић, Антим митрополит београдски 
(1827–1831) у својим писмима кнезу Милошу, Гласник православне цркве у Краљевини Србији, 
1903. година, број 7 и 8, 497.  
12 Ђ. Слијепчевић, наведено дело, 340.  
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младиће којима намеравају да оставе парохију после смрти.13 Неподударност наведе-
них предлога с плановима кнеза Милоша, допринела је да буду одбачени без 
целовите анализе канонске заснованости и могућности примене у тадашњој Србији.      

  Познавајући начин функционисања Васељенске патријаршије, њене значајне 
материјалне обавезе према Порти и тешкоће због грчког устанка, кнез Милош је  
проценио да даљи односи зависе и од решавања финансијских питања и регулисања 
заосталих дугова београдске митрополије и ужичко-шабачке епархије према Великој 
цркви. Одлучан у намери и уверен да новац најлакше решава и најсложенија питања, 
предложио је и скупштина одржана 13. и 14. децембра 1822. године у тачки 6 
потврдила следећу одлуку: „Дуг који имају архијереји Србије Светој Великој Цркви 
плаћати, прима владаније наше да исплаћује онај из сопствени приходи своји, по 
погодби коју оно (владјеније) с великом црквом учини“.14 Нагомилани дугови били 
су последица немарног односа епископата према обавезама наметнутим од 
Васељенске патријаршије, али њима треба прикључити и задуживања настала 
приликом плаћања високе суме за добијање султановог берата.  

Поведени су преговори с Васељенском патријаршијом и после сагледавања 
укупне ситуације прихваћена је патријархова процена да београдска митрополија 
дугује 80.000, а ужичко-шабачка епархија 56.000 гроша. Настојећи да сакупи 
договорену суму, која је за тадашњу Србију била изузетно висока, кнез Милош је 
упутио писмо одабраним људима и преко њих целом српском народу с молбом да 
поднесу тражену жртву као гаранцију „да ће тада патријаршија издати такову 
синђелију или темесућ да више никакав дуг овому подобан на народ овај навалити се 
не може, нити што више велика црква од целе Србије поискавати, и да ће за то свагда 
благослов од свјатјејшег патријарха и свете наше матере велике цркве на нама 
почивати“.15 Тражени новац прикупљен је веома ефикасно, али су се преговори с 
Васељенском патријаршијом, незадовољном због пристанка „на малу суму“ и 
Милошевих захтева да „у тај акт уђе и овај став: ‚како у будушче Св. Патријарх и 
његов Синод, ни Грка ни Србина без согласија и подразумеванија овдашњег 
(српског) Правитељства и народа за српског епископа наименовати не може, но 
таково произведеније на степен владичества свагда да буде са согласијем и 
одобренијем Св. Патријарха, Правитељствујушчег његовог Синода и Правитељства 
Србског‘“, стално усложњавали и пролонгирали.16 Оцењујући да понуђени предлози 
превазилазе оквир дуга и прерастају у захтеве за аутономију, Патријаршија је одбила 
донети новац и принудила Милоша да промени тактику и циљ остварује преко Порте 
расположене да подржи све српске захтеве супротстављене, у том тренутку, 

                                                 
13 Видети, П. Швабић, Герасим Домнин, митрополит шабачки ваљевски и ужички (1816–
1830), Гласник Православне цркве Краљевине Србије, 1905, VI, 1, 63–78; 2, 160–165; 3–4, 264–
285; 352–369; 6–7, 412–425; 8, 507–524, 1906, VII, 12, 779–804.  
14 В. Петровић – Н. Петровић, наведено дело, књига друга, 404. 
15 Објавление Благородним господам кнезовам, пречастнијшим архимандритам и протопре-
свитером, честним свјашчеником, почтенонародним трговцима и кметовима и целому наше-
му народу србском (у нахиј или кнежини која буде). Овде наведено према: В. Петровић – Н. 
Петровић, наведено дело, књига друга, 432. Одређено је прикупљање новца према према 
нахијама: пожаревачка 11 хиљада гроша, ваљевска 12 хиљада, шабачка 8 хиљада, крагујевачка 
16 хиљада, пожешка 5 хиљада, ужичка 3 хиљаде, соколска 1 хиљаду, јагодинска 9 хиљада, 
ћупријска 6 хиљада, смедеревска 8 хиљада, београдска 8 хиљада, рудничка 6 хиљада и варош 
Београд 10 хиљада, В. Петровић – Н. Петровић, наведено дело, књига друга, 430. 
16 М. Гавриловић, наведено дело, друга књига, 674. 
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интересима Грка. Уместо тражених 136.000 гроша прикупљено је 200.000, које су 
током 1823. и 1824. године у Цариград заједно однели поверљиви људи кнеза 
Милоша и Абдурахман-паше.17  

 Незадовољан односом митрополита и епископа према планираним црквеним 
реформама, а посебно опредељењу да решавањем конкретних проблема унапређује и 
учвршћује односе с Васељенском патријаршијом, кнез Милош је осмислио и с 
београдским везиром реализовао план којим је истовремено дисциплиновао 
епископат, умирио непослушну грчку колонију у Београду и свима показао ко је 
господар у Србији. Искористивши самосвојни одлазак митрополита Агатангела из 
Крагујевца у Београд крајем јуна 1823. године, односно у време када се привремено 
умирени грчки устанак поново разбуктао, кнез Милош је чекао погодну прилику да 
честа окупљања Грка и њихови тајни разговори омогуће Абдурахман-паши да у првој 
фази изрекне претњу митрополиту, затим га ухапси и на крају уз велики откуп пусти 
на слободу. Сумњајући у спремност друге стране да испоштује договор, упутио је 
писмо везиру у коме је јасно назначио „да се не би чести и живота Г. Агатангела 
коснуо а кесе како му је драго“.18 Најугледнији грчки трговци упутили су писмо 
кнезу Милошу с молбом да митрополиту опрости учињене грешке „јер језик кости 
нема а кости ломи“, али су добили одговор да престану с политичким разговорима у 
митрополији, започну преговоре с везиром о ослобађању и убудуће воде рачуна да 
због својих активности не замене место с Агатангелом. Ослобођен после два месеца 
затвора и захвалан кнезу Милошу на доброчинству, митрополит Агатангел је с 
олакшањем прихватио премештај на халкидонско владичанство, тако да је крајем 
септембра 1825. године напустио Србију. Симпатије према кнезу и Србима исказивао 
је и после избора на трон васељенских патријарха до кога је дошло октобра 1826. 
године.19 

 Ограничавајући финансијске злоупотребе епископа, исплатом нагомиланог 
дуга Васељенској патријаршији и политичким дисциплиновањем митрополита 
Агатангела, завршена је прва фаза реформи, које су оцењене на следећи начин: „Он је 
ипак постигао велики резултат у организацији црквеној: фанариотске владике је ста-
вио под свој ауторитет и уништио све злоупотребе њихове; црквена администрација 
била је потпуно под његовим ауторитетом. Све спорове владике су њему подносиле 

                                                 
17 В. Петровић – Н. Петровић, наведено дело, књига друга, 403–408. Други истраживач тог 
периода потврђује да су вођени преговори о дугу, указује на чињеницу да је Васељенска 
патријаршија прихватила аконтацију од 20 хиљада гроша, али остаје при ставу да је последња 
рата прикупљеног новца уручена патријаршијској благајни 24. септембра 1826. године. 
Видети, М. Гавриловић, наведено дело, друга књига, 673–676.  
18 М. Гавриловић, наведено дело, друга књига, 686. 
19 Истичући однос митрополита Агатангела према Србима, Ђ. Слијепчевић указује следеће; 
„Митрополит Агатангел је био човек од вредности и брзо се снашао у новој средини, коју није 
заборавио ни када је напустио Кнежевину и постао Васељенски патријарх. Он је трајно сачувао 
симпатије за Србе“, Ђ. Слијепчевић, наведено дело 343. Митрополита Агатангела заменио је 
месемвријски митрополит Кирило, који је у Београд допутовао јануара 1826. године. 
Оптерећен дугом пренетим из Цариграда и лошег здравственог стања, није успео да остави 
већи траг у историји београдске митрополије. Упамћен је по једном писму упућеном кнезу 
Милошу 5. марта 1826. године у коме је неуобичајено отворено указао на кризу монаштва у 
тадашњој Србији, П. Швабић, Писма Кирила митрополита београдског (1826–1827) кнезу 
Милошу Великом, Гласник православне цркве у Краљевини Србији, 1903. година, број 3 и 4, 
235. Митрополит Кирило умро је 11. фебруара 1827. године и сахрањен је у Београду. 
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на решавање, оне су постављале и збацивале свештенике по његовом заповести, па 
била то лица достојна или недостојна тога чина. Он је био фактички црквени 
поглавар, владике су имале толико ауторитета колико је он хтео, то ће рећи врло 
мало. Оне су тако пале да су чак и за посету везиру тражиле његов допуст“.20  
 

Добијање аутономије Српске цркве  и избор првог митрополита 
 
 Настојећи да учврсти положај државе и добије писмени акт Порте о  

аутономији и повластицама, кнез Милош је непрекидно слао депутације с 
овлашћењима и упутствима да се боре за народна права: „Док Порта коначно није 
1833. године свечано признала све захтеве Срба у Београдском пашалуку у Цариград 
је било послано седам депутација: прва и друга 1815, трећа у лето 1816, четврта у 
пролеће 1820. пета у јесен 1820, шеста у фебруару 1827, седма у фебруару 1830“.21 
Неспремна да удовољи Србима и спретно користећи заузетост Русије важнијим 
питањима, Порта је одуговлачила одређивање према поднетим захтевима, а грчки 
устанак искоришћен је као повод за хапшење комплетне српске делегације.  

Ситуација се значајно променила доласком на руски престо одлучног цара 
Николе I и после озбиљних протеста у Европи због непримерених репресалија 
Османлија према грчким устаницима. Захваљујући притиску руске дипломатије и 
ултиматуму из марта 1826, Порта је октобра исте године прихватила склапање 
Акерманске конвенције, којом су оснажене одредбе члана осам Букурештанског 
уговора, потврђено враћање нахија прикључених Београдском пашалуку током Првог 
српског устанка и договорено исељавање муслиманског живља из Србије. Додатком 
уз члан пет Акерманске конвенције Порта се сагласила да, у договору са српском 
депутацијом, утврди независност унутрашње управе, дозволи самостални избор 
кнезова, гарантује слободу вероисповести, регулише статус турских имања и реши 
друга практична питања од важности за нормално функционисање државе. 
Погоршање односа Русије и Османског царства изазвало је рат 1828–1829. године, 
који је окончан брзим сломом турске војске и продором Руса до Једрена. 
Непријатељства су обустављена мировним споразумом закљученим септембра 1829. 
године у Једрену, чија је шеста тачка обавезала султана да спроведе Акерманску 
конвенцију и изда посебан хатишериф о унутрашњој самоуправи и аутономији 
Србије.22 

 Преговарајући с Портом скоро петнаест година, кнез Милош је равноправно 
третирао државно и национално питање са црквеним. Депутације су првих година 
добијале упутства да код Порте и у договору с Васељенском патријаршијом обезбеде 
слободу богослужења, несметано вршење верских обреда, подизање и оправку 

                                                 
20 М. Гавриловић, наведено дело, друга књига, 679. 
21 В. Стојанчевић, Српска национална револуција и обнова државе од краја XVIII века до 1839. 
године, Историја српског народа, пета књига, први том, Београд, 1994, 116.  
22 Оцењујући значај Једренског уговора, В. Ћоровић истиче следеће: „Једренски мир 
представља један од најважнијих датума српске историје XIX века. Њим је стварно обезбеђена 
самоуправа Србије и осигуран њен међународни положај. Улога Русије у њему толико је 
видна, да је није потребно посебно истицати. Што је руска влада мислила да нам спасе 
Букурешким миром, постигла је у далеко већој мери Једренским. Њим је уједно утврђен 
стварни правни континуиет између првог и другог српског устанка, између оног што је 
Карађорђе засновао и што је Милош остварио“, В. Ћоровић, Историја Срба, трећи део, 
Београд, 1989, 69. 
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цркава и манастира и употребу црквених звона. Током последње фазе, обележене 
слабостима Османског царства због пораза и ултимативног понашања Русије, 
убрзани су преговори у правцу целовитог решавања државног питања, чији је 
саставни део представљао и захтев за аутономни статус Цркве у Србији. Добивши на 
увид нацрт хатишерифа већ крајем 1829. године и незадовољан начелним одредбама 
којима се регулише црквено питање, кнез Милош је покушао да накнадно добије 
сагласност и у тексту прецизира финансијске обавезе Србије према Васељенској 
патријаршији. Забринутост кнеза да каснијим преговорима неће успети да усагласи 
односе с Патријаршијом била је оправдана, али његов захтев није прихваћен због 
попустљивог става руске дипломатије, неспремне да Патријаршију лиши свих 
ингеренција према цркви у Србији.23 

 Усаглашени хатишериф о унутрашњој политичкој самоуправи Србије под 
врховним суверенитетом султана, издат је 3. августа 1830. године. Упознавање 
народа с одредбама тог документа извршено је сплетом историјских околности 12. 
децембра исте године, односно на дан када је у Првом српском устанку ослобођена 
београдска варош. Посебним бератом султан је признао кнезу Милошу право на 
наследно кнежевско достојанство, али је у хатишерифу прецизирано да ће Србијом 
управљати заједно са Саветом састављеним од народних старешина. Учвршћујући 
статус чланова Савета као противтежу Милошевом прекомерном снажењу, хатише-
рифом је прописано да је њихов положај могуће оспорити само уколико делују 
против Турске или у супротности са законима и уредбама Србије.24 Хатишерифом је 
у значајној мери промењен положај Србије, која је према В. Ћоровићу: „престала 
бити за међународне односе једна турска побуњена или привремено примирена 
покрајина са локалним и од Порте само трпљеним властима, него аутономна 
кнежевина под турским суверенитетом и руском заштитом“.25 

 Формулишући одредбе хатишерифа, Порта није показала спремност да 
прихвати српске захтеве и детаљно уреди односе између Србије и Васељенске 
патријаршије сматрајући да су таквом акту примеренија општа начела о слободи 
вероисповести и начину избора црквене јерархије. Придржавајући се доследно тог 
опредељења, хатишериф у првој тачки потврђује и гарантује право на слободно 
вршење канонима прописаних богослужења. Тачком четрнаест делимично се 
напушта заузети неутрализам и излази у сусрет српским захтевима: „Митрополити и 
епископи, које ће изабрати речени народ, биће произведени од патријарха грчког у 
Цариграду, и да не морају само долазити у исти престони град“.26 Хатишерифом није 
добијена очекивана аутономија, будући да је Порта остала при ставу да то питање  
решавају заинтересоване стране, али је највишим актом султана кнез Милош добио 
прилику да испуни давно постављени циљ о замени грчке јерархије домаћом. 
Искористивши одредбе хатишерифа и берат о наследном достојанству, Милош је 
организовао, а митрополит током свечаности у Саборној цркви очитао молитву 
предвиђену за посвећење кнезова: „Антиму, као митрополиту београдском, пало је у 
део, да Кнеза Милоша, 1831. год. као наследног владаоца у Србији, миропомаже. Том 
приликом Антим је изговорио одушевљену беседу, којом је величао јунаштво 
српског народа и родољубиво старање кнеза Милоша за политички напредак 

                                                 
23 М. Гавриловић, Милош Обреновић, трећа књига, Београд, 1912, 585. 
24 В. Стојанчевић, наведено дело, 120. 
25 В. Ћоровић, Историја Југославије, Београд, 1933, 457.  
26 М. Гавриловић, Милош Обреновић, наведено дело, трећа књига, 606. 
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Србије“.27 Извршено посвећење кнежевског достојанства од грчког митрополита, 
учврстило је и стабилизовало Милошеву власт, захваљујући којој је с новом снагом и 
легитимитетом приступио уређењу односа с Васељенском патријаршијом.    

 Правилно проценивши да су ограничења утврђена хатишерифом у основи 
сагласна с канонским поретком и да је политичка аутономија предуслов за организа-
цију самосталне цркве, кнез Милош је повео преговоре с Васељенском патријарши-
јом. Оптимизам о ефикасном току преговора заменио је опрез, јер је Патријаршија 
показала умешност у одбрани својих интереса: „На захтев српске депутације, да се 
овај црквени акт одмах и изврши, цариградски патријарх, по примеру својих 
претходника, да свако дело и успех, који би ишао у прилог препорођаја српског 
народа и српске цркве, почне под разним изговорима одлагати“.28 Неспреман на 
одуговлачење, кнез је упутио патријарху енергичан захтев за уређење црквеног 
питања у складу с новим политичким околностима. Увиђајући да пролонгирање неће 
спречити доношење одлуке, патријарх је упутио честитку кнезу Милошу поводом 
успешног решавања државног питања оствареног уз подршку руског цара и 
османског султана. Позивајући се на тачку 14 хатишерифа препоручио је кнезу 
Милошу да у договору с народом изабере достојне кандидате за епископе и упути их 
у Цариград на посвећење. Истовремено, повукао је дотадашњег ужичко-шабачког 
епископа Герасима Домнина у место рођења и касније поставио за кападокијског 
митрополита. 

 Примивши писмо, кнез Милош је почетком децембра 1830. године извршио 
избор и за митрополита Србије предложио архимандрита манастира Враћевшница 
Мелентија Павловића, бившег администратора београдске митрополија члана 
конзисторије и попечитеља просвете.29 Настојећи да комплетира црквену управу, за 
епископа ужичко-шабачког одређен је Нићифор Вукосављевић, архимандрит 
манастира Сретење, а за епископа шабачког архимандрит манастира Благовештење 
Герасим Георгијевић. Одлучено је да у Цариград на посвећење путују Мелентије и 
Нићифор, док би Герасим био хиротонисан у земљи од нове српске јерархије. 
Предложивши три кандидата, кнез Милош је наставио праксу установљену од Светог 
Саве: „Дакле, и при обновљењу Српске цркве у ослобођеној Србији поступило се по 
канонском примеру Светог Саве. Као што је он пошао у Никеју са целим редом 
одабраних кандидата, да би Свети синод Васељенске православне цркве извршио од 

                                                 
27 П. Швабић, Антим митрополит београдски (1827–1831) у својим писмима кнезу Милошу, 
Гласник православне цркве у Краљевини Србији, 1903, број 7 и 8, 496. 
28 П. Швабић, К питању о аутономији Српске цркве, Гласник православне цркве у Краљевини 
Србији, Београд, 1903, 376. 
29 Митрополит Мелентије Павловић рођен је 1766. године у селу Врбава у околини 
Крагујевца. Потиче из богате и угледне породице чији су се најнадаренији младићи упућивали 
у манастир ради описмењавања. Следећи породичну традицију, отишао је у манастир 
Враћевшница, али је монашки живот у тој мери опчинио младог човека да је одлучио да заувек 
напусти родитељски дом и свој живот посвети Богу. Током Првог српског устанка није се 
одлучније ангажовао у биткама и народним пословима, али је у том периоду, односно 9. марта 
1810. године, од монаха и околних кнезова изабран за игумана Враћевшнице. Духовно сазрео и 
у најбољим годинама, одмах се прикључио кнезу Милошу и устаницима у Такову. Доказана 
храброст, родољубље, мудрост и одмереност, који су красили Методија, приближили су га 
кнезу Милошу, с којим је, уз мање неспоразуме, остао у добрим односима до краја живота. 
Видети: П. Швабић, Мелетије Павловић митрополит београдски (1831–1833), Гласник  
православне цркве у Краљевини Србији, Београд, 1904, број 1 и 2, 84–96. 
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њих избор, а не назначење првог архиепископа српског, тако је и сада Синоду те 
Патријаршије дата могућност, да од првака из народног клира и сам може између 
њих извршити канонски избор“.30 

 Обавивши избор и чекајући повољно време за пут у Цариград, кнез Милош 
је упутио писмо патријарху и захвалио се на разумевању показаном према српском 
народу и његовој Цркви. Уважавајући осетљивост питања, јасно је истакао да 
кандидате упућује у Цариград на посвећење као израз посебног поштовања према 
патријарху: „Премда по хатишерифу Султанову изабрани митрополити и епископи 
не би морали долазити, за благослов и посвећење у престони град, али по урођеноме 
моме страхопоштовању и побожности према светој великој цркви, а преимућствено 
за то што ја особито поштовање према личности Ваше личности Ваше Светлости 
тако осећам, да, кад би други патријарх место Вас био, ја то не бих учинио, па зато 
сам се решио послати поменуте архимандрите да их баш Ваша Светлост произведе, у 
Цариграду, за прве епископе српског рода и племена“.31 Љубазност и лепе речи 
пратили су и практични поступци, тако да је кнез Милош опозваном епископу 
Герасиму исплатио комплетну мирију, издао отпуст и одобрио пасош за путовање.  

Завршивши с патријархом неопходне припреме за издавање акта о 
аутономији, кнез је почетком јула 1831. године упутио Мелентија и Нићифора у 
Цариград. Добивши од патријарха посебно писмо датирано 21. августа 1831. године, 
кнез Милош најзад је дочекао и вест за чију реализацију је уложио огромну енергију 
и знатну суму новца: „Ја сам одмах, по Вашој жељи, 18. о. м., у патријаршијском 
храму, са четири архијереја, као најстарија члана св. синода, служио свету службу и 
силом божанствене благодати посветио архимандрита Мелентија за митрополита све 
Србије. а 19. и. м., нови митрополит, с допуштањем мојим, служио је са два 
архијереја и посветио архимандрита Нићифора за епископа ужичког, желим од свег 
срца да оба новоосвећена архијереја Србије и љубазног Вашег отечества буду срећни 
и да пасу своју паству богоугодно и благословено по руководству, савету и жељи 
Вашој“.32  

Хиротонијом епископа нису били завршени сви послови јер је васељенски 
патријарх одуговлачио са издавањем и потписивањем посебног акта о аутономији 
Цркве у Србији. Примивши одређену суму новца као поклон од кнеза Милоша, 
патријарх је септембра 1831. године са Синодом издао такав акт и извршио његово 
завођење у кодекс свештених књига патријаршије. Примерак тог значајног акта 
патријарх није одмах упутио у Србију очекујући исплату свих заосталих дуговања 
епархија у Србији према Васељенској патријаршији. Добивши уверавања кнеза о 
сигурној исплати дуга, патријарх је акт, у историографији често називан конкордат, 
упутио у Србију јануара 1832. године. Правилно протумавчивши нове околности, 
митрополит београдски Антим напустио је на лични захтев Србију 21. октобра 1831. 
године. Последња званична свештена радња митрополита Антима у Србији била је 
хиротонија епископа шабачког Герасима, коју је обавио 13. октобра 1831. године 
заједно с новим митрополитом Мелентијем и епископом ужичким Нићифором.33 

                                                 
30 С. Димитријевић, Михаило Архиепископ Београдски и Митрополит Србије (1859–1898), 
Београд, 1933, 7. 
31 П. Швабић, К питању о аутономији Српске цркве, Гласник православне цркве у Краљевини 
Србији, Београд, 1903, 378. 
32 П. Швабић, Исто, 380. 
33 Епископ шабачко-ваљевски Јован, Српска црква у Србији од 1804. до 1916. године, Српска 
православна црква 1219–1969, споменица о 750-годишњици аутокефалности, Београд, 1969, 269. 
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 Споразум о аутономији Цркве у Србији потписао је тадашњи Васељенски 
патријарх Константин заједно са члановима свештеног Синода митрополитима 
халкедонским Захаријем, дерка Нићифором, миталинским Јаковом, драчким 
Хрисантом и воденским Јоакимом. Изложивши уобичајене формулације о значају и 
улози Васељенске патријаршије, споразум потврђује да је црквено питање уређено на 
основу предлога изложених од српских депутата и да произлази из решавања државног 
статуса Србије. Пажљиво размотривши дате гаранције српске владе о будућим 
финансијским обавезама према Патријаршији и закључивши да предложена решења 
подржава и „силни девлет“, Синод је усвојио текст од осам тачака у којима се 
прецизира аутономија Српске цркве и наређује његово стриктно поштовање. 
Најважније питање стављено је на почетак и у првој тачки потврђено да ће убудуће 
митрополите и епископе бирати кнез и народ из редова најдостојнијих кандидата у 
земљи. Београдски митрополит, према тачки два, носиће у титули и одређење „целе 
Србије“, из чега произлази обавеза осталих епископа на покоравање и признавање 
првенства. Када добије обавештење о кандидату за митрополита, васељенски патријарх 
ће без одлагања дати благослов и наредбу за извршавање рукоположења у Србији. 
Епископе, сагласно тачки три, бира кнез и мирополит Београда и целе Србије и њихово 
рукополажење обавља се без патријархове наредбе. Митрополит београдски и целе 
Србије на одговарајући начин обавештава патријарха о избору, који без одуговлачења 
даје пристанак и благослов. Приликом избора митрополита васељенском патријарху 
уплаћује се, сходно тачки четири, 300 аустријских дуката, док хиротонија епископа не 
подразумева посебне финансијске обавезе осим оних које новорукоположени архијереј 
има према митрополиту. Уплата од 300 дуката представља неку врсту дара и није у 
вези с прецизно утврђеном обавезом српске владе да за две постојеће епархије 
патријаршијској благајни уплаћује 6000 грошева годишње. Уколико због проширења 
државне територије дође до повећања броја епархија, утврдиће се тачна годишња сума 
коју је Србија дужна да плаћа. Полазећи од проблема које су имали с Патријаршијом 
због стално увећаваних дугова, српски депутати су тражили, а васељенски патријарх 
прихватио и у тачку пет уградио одредбу да српски народ убудуће неће плаћати друге 
обавезе осим прописаних у тачки четири. Укинуто је и дотадашње право патријарха да 
наслеђује преминуле митрополите и поништен обичај да имовином умрлих епископа 
располаже митрополит. Наведена имовина припада српском народу и може се 
користити за општекорисна и богоугодна дела. Тачком шест митрополитима и еписко-
пима у Србији забрањено је задуживање на терет народа или Васељенске патријаршије. 
Архијерејима у Србији тачком седам ускраћена је могућност напуштања положаја без 
сагласности митрополита, српског народа и кнеза, док је за митрополита предвиђено и 
додатно одобрење патријарха. Последњом, осмом, тачком прецизирана је дужност 
митрополита београдског и целе Србије да на богослужењима помиње име васе-
љенског патријарха, а исту обавезу имају епископи према митрополиту.34 Конкордат 
изричито не помиње ту могућност, али поједини црквени историчари заступају став да 
је аутономна Српска црква прихватила да узима свето миро од Васељенске 
патријаршије.35 

   Дошавши из Цариграда у Крагујевац око 20. септембра 1831. године, нови 
митрополит срдачно је примљен од кнеза Милоша и више народних старешина 

                                                 
34 Анализа извршена према тексту, Писмо Цариградског Патријарха Константија о 
проглашењу афтокефалне српске цркве од 1832. године месеца јануара, Споменик Српске 
краљевске академије, други разред, XLIX, Београд, 1910, 13–15. 
35 Р. Грујић, Православна српска црква, Крагујевац, 1995, 149.  
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окупљених да га поздраве и прославе велики дипломатски успех Србије код 
Васељенске патријаршије и Порте. Добивши пратњу и поклоне од кнеза, упутио се у 
Београд у пратњи архимандрита Герасима, раније одређеног за епископа шабачког. 
Првој архијерејској литургији и хиротонији епископа Герасима присуствовале су све 
највиђеније личности тадашњег Београда и, према оцени истраживача тога доба, 
радило се о догађају у коме су се преплитале емоције и деценијама пригушиван 
понос. Током свечане службе, дотадашњи митрополит Антим, предао је управу над 
митрополијом Мелентију, који је тим чином званично и у складу с канонским 
поретком преузео руковођење Црквом у Србији.  

 Митрополиту Мелентију били су добро познати проблеми с којима се суоча-
вала Црква у Србији, али је преузимање дужности подразумевало и одговорност за 
унапређење стања и испуњавање кнежевих и народних очекивања. Користећи 
овлашћења проистекла из споразума о аутономији с Васељенском патријаршијом, 
предузео је одлучне мере ради успостављања црквене организације. Сазвао је 
епископе Нићифора и Герасима и формирао Архијерејски сабор на коме су одређене 
границе између епархија, утврђен начин рада и договорени међусобни односи. 
Епископе је упутио у Чачак и Шабац с прецизним упутством да врше канонима 
прописане дужности и обавезао на консултације са врховним поглаваром о свим 
важнијим и сложенијим питањима. Знајући важност црквене администрације, 
организовао је митрополијску канцеларију и за првог секретара поставио Павла 
Јовановића, који је ту дужност обављао до избора за секретара народног суда у 
Крагујевцу. Ступио је у контакт са митрополитом С. Стратимировићем, од кога је 
очекивао подршку и савете ради избегавања непотребних грешака и стварања услова 
да Црква функционише у складу с канонима. 

 Потекао из народа, митрополит Мелентије обновио је стари српски обичај и 
организовао редовне сусрете с виђенијим људима из народа, познатим трговцима, 
угледним чиновницима, представницима занатских еснафа и признатим домаћинима, 
с циљем да се расправе сва важнија питања и врховни поглавар упозна с проблемима 
црквеног живота на терену. Сазнавши да свештеници верске обреде најчешће врше 
на основу сећања или напамет научених текстова, наредио је да приликом одласка у 
парохију обавезно носе књиге и друге за чинодејствовање потребне предмете. 
Настојећи да допринесе искорењавању лоших навика, превео је из Крмчије одељак о 
степенима сродства и кумства, који представљају препреку за склапање законитог 
брака.36 Истрајно и с уверењем да на њима треба засновати богослужбени живот, од 
путујућих монаха из манастира на Косову и Метохији и Македонији прикупљао је 
или наручивао књиге српске редакције и подносио кнезу предлоге за прештампавање. 
Користећи познавање основних теолошких дисциплина, састављао је беседе и 
пригодне проповеди и после кнежевог одобрења достављао их свештеницима са 
захтевом да буду читане на празничним службама. Истицао се и бриљантним 
говорништвом и спретношћу да многе сложене теолошке теме представи на јасан и 
приступачан начин, који је омогућавао да изложена порука подстакне присутне на 
размишљање, промену понашања и искорењавање лоших обичаја.  

 Прегалаштво митрополита Мелентија за унапређивање црквене организације 
и покретање верског живота у Србији нису с истим полетом пратили епископи 
Нићифор и Герасим.37 Њихове могућности најбоље је представио Лукијан Мушицки 

                                                 
36 Епископ шабачко-ваљевски Јован, наведено дело, 297. 
37 Епископ Нићифор рођен је 12. јануара 1788. године у селу Јежевица код Пожеге. Основну 
писменост стекао је у манастирима Света Тројица и Никоље. Монашки чин примио је 12. 
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у писму упућеном Вуку Караџићу у коме отворено каже да су знали „којекако 
читати“, а писати „у правом смислу ни један“.38 Епископ Нићифор био је особене 
нарави, неспреман на покоравање ауторитетима и поштовање уобичајених и често 
формализованих црквених прописа. Зависно од расположења, долазио је на седнице 
Архијерејског сабора и крајње слободно тумачио обавезујућа упутства добијена од 
митрополита као врховног поглавара. Понашање епископа Герасима било је знатно 
примереније, али су озбиљни неспоразуми настајали због директног обраћања кнезу 
за решавање најразличитијих проблема. Односе је додатно усложњавао обичај 
епископа Герасима да поступа самостално и од црквене одговорности ослобађа 
калуђере против којих су државни органи покренули судски поступак.  

Проблеми с епископима били су ипак у другом плану у односу на стално 
мешање кнеза Милоша у црквене послове и обавезу митрополита да га о сваком 
поступку консултује и буде спреман на последице уколико одлучи да иступа самостално. 
Тестирајући кнежево понашање, митрополит је непоседно после преузимања дужности 
самоиницијативно посетио везира и из Крагујевца добио одговор: „Мило ми је што је 
Преосвјашченство ваше сетило се учинити подворје честитом везиру. Ја сам и сам мнења 
овога с вами био, само што ми је из памети исчезло, да вам сам о томе напоменем. 
Одобравам овај поступак Вашег Преосвјашченства совершено, но онда само, ако врата ч. 
везира не руком отворили будете, већ главом или бар раменом“.39 Настављајући стару 
праксу, кнез Милош је склапао и разводио бракове и упућивао митрополиту кандидате с 
упутством да их рукоположи за свештенике и распореди на унапред одеђену парохију.40 
Недисциплиноване свештенике и калуђере наставио је да кажњава према сопственом 
нахођењу, а идентична пракса примењивана је и у случајевима када је неког ревносног 
служитеља олтара требало похвалити, наградити или одликовати. Добро познавајући 
специфичну Милошеву религиозност и неизмерни труд који је улагао у обнову и 
изградњу цркава и манастира, митрополит је прелазио преко тих поступака процењујући 
да ће више постићи трпљењем и сарадњом него конфронтацијом у којој ће као слабија 
страна изгубити.41 

                                                                                                                            
јануара 1808. године. Умро је 28. фебруара 1853. године. Други, епископ Герасим рођен је у 
Видину 1779. године. Веома рано отишао је у Студеницу, где је и закалуђерен 1799. године. 
Влашко порекло није му сметало да се потпуно интегрише у нову средину и прихвати 
немањићку традицију будно неговану у Студеници. Склоност ка писању преточио је у књигу 
„Знаменитији догађаји новије српске историје“. Умро је 29. марта 1839. године и сахрањен у 
порти шабачке цркве. Ђ. Слијепчевић, наведено дело 355–356. 
38 Вукова преписка, књига II, Београд, 1907. година, 336–337. Овде наведено према: Епископ 
шабачко-ваљевски Јован, наведено дело, 298. 
39 Писмо кнеза Милоша митрополиту Мелентију 2. децембра 1831. године, П. Швабић, 
Мелетије Павловић митрополит београдски (1831–1833), Гласник православне цркве у 
Краљевини Србији, 1904, свеска за март и април, 224. 
40 Митрополит је најчешће морао да прихвати заповест кнеза, али забележени су и бројни 
примери када је с великом уверљивошћу бранио своје ставове: „С каквом ћу ја дакле совесћу 
изустити заповест ком свештенику, да га преко једне живе жене с другом венча, коју је он и 
тако већ једанпут одавде преко суда отерати дао и за синовицу исказао, које Бог зна можда му 
и јест! А к тому њему није нужде тај покор чинити, нека живи онако с нјом као што је и до сад 
живио“, Писмо митрополита Мелентија кнезу Милошу од 12. априла 1833. године, П. Швабић, 
Мелетије Павловић митрополит београдски (1831–1833), Гласник православне цркве у 
Краљевини Србији, 1904, свеска за јуни и јули, 534. 
41 Правилно уочивши настојања кнеза Милоша да својој вољи подреди Цркву, Љ. Дурковић-
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Настојећи да заштити канонски поредак и ограничи утицај кнеза на црквене 
послове, митрополит Мелентије је проценио да тај циљ може постићи доношењем 
посебног црквеног закона. Користећи своје велико знање и стечено искуство, у 
пролеће 1833. године почео је писање „црквеног устава“ с намером да преуреди 
црквено стање усклађивањем с канонима. Предани рад на тексту накратко је преки-
нула појава тешке болести, али је после првог побољшања с новим ентузијазмом 
наставио писање. Сачинивши комплетну верзију, текст је упутио кнезу ради 
упознавања с предложеним решењима и покретања поступка за усвајање. Задовољан 
добијеним предлогом, кнез Милош је дао сагласност и крајем априла исте године 
наложио Народном суду да изврши објављивање. Погоршање здравственог стања 
митрополита и немогућност да учествује у процесу доношења и каснијој примени 
закона, довели су до обуставања поступка, али је Мелентије и поред тога ушао у 
историју Српске цркве и као реформатор способан да покрене компликовани 
поступак за уређење црквеног живота и напише одговарајући текст.42 

Нарушено здравље митрополита Мелентија погоршало се крајем априла 
1833. године. Ангажовани су најбољи лекари, а укључивање у поступак лечења и 
кнежевог личног доктора показује Милошеву озбиљну забринутост за исход и 
искрену жељу да велики пријатељ његовог дома добије ту битку. Тешко оболели 
митрополит преминуо је 8. јуна 1833. године, а искрено ожалошћен, кнез Милош 
издао је посебан проглас народу Србије саопштавајући да је умрла најпоштованија 
личност и „дични син својег рода“.43 Митрополит Мелентије сахрањен је у цркви 
Светог Ђурђа у Београду, а 27. марта 1837. године, на захтев кнеза Милоша, 
посмртни остаци пренешени су у манастир Враћевшница.  

Смрћу митрополита Мелентија, као првог Србина на трону београдских 
митрополита од укидања Пећке патријаршије, завршена је једна епоха у историјском 
развоју Српске цркве. Несебичним ангажовањем учврстио је организацију Цркве и дао 
немерљив допринос стабилизацији и унапређењу верског живота у сложеним 
приликама после одласка јерархије Васељенске патријаршије, тако да се с правом може 
прихватити оцена Н. Дучића да је „својом разборитошћу, јунаштвом, побожношћу и 
хришћанским врлинама оставио најлепши спомен о себи у српском народу“.44 

                                                                                                                            
Јакшић истиче следеће: „До тада су народ, свештенство и кнез водили борбу против 
фанариота, а сада настаје период борбе народа, српских владика и свештенства против 
поглавара своје државе и њених власти, који су хтели да централишу и црквену власт и њене 
конце држе у својим рукама“, Љ. Дурковић-Јакшић, наведено дело 15. Академик В. 
Стојанчевић прецизно указује на размере Милошевог црквеног градитељства: „Као видно 
обележавање нове епохе у историји ослобођене Србије, по свим варошким и градским 
центрима и у многим селима подизане су нове и велелепне цркве, обнављани опустели и 
пострадали манастири, које је кнез Милош иначе обилно даривао. Тако је преко 130 црквених 
звона било наручено у Сомбору, а десетак комада било је послано српским манастирима у 
Турску“, В. Стојанчевић, наведено дело, 155. 
42 П. Швабић, Мелетије Павловић митрополит београдски (1831–1833), Гласник православне 
цркве у Краљевини Србији, 1904, свеска за јануар и фебруар, 94. 
43 О смрти митрополита Мелентија кнез Милош званично је обавестио и васељенског 
патријарха: „Светли патријарше. Вољи Свевишњег било је угодно да нас лиши најљубазнијег 
нашег Архипастира. Господин Митрополит наш Мелетије Павловић, којега је Ваша Светост 
својим сопственим рукама изволела произвести у митрополита у Цариграду, умро је у Београду 
8. јунија (о. г.), на превелику жалост моју и свега српског народа“, П. Швабић, Исто, 150. 
44 Н. Дучић, Истрија Српске православне цркве, Београд, 1894, 221. 
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Закључак 
 
 Прекид непријатељстава и успостављање примирја омогућили су кнезу 

Милошу отпочињање сложених процеса ради уређивања свих сегмената заосталог и 
на оријенталним вредностима заснованог српског друштва. Планиране промене и 
преображај нису се могли остварити без покретачке снаге оличене у свештенству и 
монаштву, тако да је у првој фази предузео више ефикасних мера са циљем да ојача 
црквену организацију, уреди свештеничко стање, спречи злоупотребе фанариотске 
јерархије и примора служитеље олтара да своју енергију посвете духовном просвећи-
вању народа и укупном напретку државе која се мукотрпно стварала. Добро познава-
јући ситуацију и уверен да већину послова мора обавити држава, фанариотским 
епископима одредио је сталну плату и тако спречио непотребне глобе народа и 
омогућио успостављање потпуне контроле над владикама. Формирајући конзистори-
ју, као црквену власт подређену његовој вољи, и одређујући јој прешироке надлежно-
сти, остварио је и други задатак: да свештенство одвоји од епископата и учини га 
зависним од државних органа. Необразовано и важности времена недорасло свеште-
нство и монаштво подржавало је кнежеву политку према епископату, али је компро-
мисима ненаклоњен кнез са истом одлучношћу све планиране мере почео примењи-
вати и према њима, тражећи да се промене и дају већи допринос реализовању 
великих циљева постављених од српског народа.  

 Пажљиво пратећи међународне околности и вешто користећи сталне сукобе 
између Русије и Османског царства, кнез Милош је успео да реши државно питање 
издавањем посебног султанског хатишерифа о унутрашњој самоуправи Србије. 
Знајући да је државна слобода непотпуна уколико остане зависна Црква, енергично је 
повео преговоре с Васељенском патријаршијом ради обезбеђивања аутономије Цркве 
у Србији и постављања националне јерархије. После тешких преговора, који су 
подразумевали и решавање материјалних обавеза Србије према Фанару, добијен је 
акт о аутономији. Посвећењем архимандрита Мелентија, као првог Србина од уки-
дања Пећке патријаршије, за београдског митрополита и повлачењем грчке јерархије, 
успешно су окончани пажљиво осмишљени и с великом вештином реализовани 
планови кнеза Милоша о решавању црквеног питања у Србији.  

 Изабрани митрополит Мелентије испуњавао је у том тренутку све услове 
неопходне за успешно руковођење Црквом у Србији. Уживао је неограничено 
поверење кнеза Милоша и славу јунака из битака на Љубићу и Палежу, поседовао 
високе организационе способности потврђене током администрирања београдском 
митрополијом и управљања конзисторијом, популарност у народу и потврђен статус 
теолошки најспремнијег калуђера у тадашњој Србији. Сарађујући с кнезом у свим 
активностима на ограничавању власти фанариотске јерархије, спровођењу реформи и 
стварању услова за добијање црквене аутономије, добро је упознао особине тог 
снажног и непоколебљивог народног вође, тако да је правовремено дефинисао свој 
положај, утврдио оквире понашања и будно пазио да неким несмотреним поступком 
не дође у немилост. 

 Контраверзама праћен рад кнеза Милоша у овој области захтева озбиљно 
разматрање, али сматрамо да је често прекорачење успостављеног канонског поретка 
проистекло из његове визије будућности народа и Цркве. Радило се о искреном али и 
особеном вернику, дубоко свесном улоге Цркве у формирању српског националног 
бића и доприноса свештенства и монаштва устанцима за ослобођење. Прагматичан и 
обдарен за политику, упорни и вешти преговарач, најбољи изданак српске 
традицоналне породице, натпросечно умешан да искористи сваки повољан трену-так, 
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неуморан у остваривању постављених циљева и један од ретких Срба за које 
академик М. Екмечић каже да није журио, кнез Милош је захваљујући свим тим 
особинама и огромној енергији остварио државну самосталност и аутономију Цркве. 
Реализација тих великих циљева у тешким и српском народу ненаклоњеним 
временима аболира учињене грешке и оправдава одређена несналажења, будући да 
на тада постављеним темељима и данас почива српска држава и њена Црква. 
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Dragan Novakovic 
 

THE CHURCH POLICY OF PRINCE MILOŠ AND THE STRUGGLE FOR 
AUTONOMY OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH 

 
Prince Miloš’s strivings to achieve the highest possible degree of state autonomy 

in relation to the Ottoman Empire and the autonomy of the Serbian Orthodox Church in 
relation to the Ecumenical Patriarchate are presented. Since those goals were of great 
importance and difficult to achieve, he used the establishment of peace for the purpose of 
consolidation of the Church organisation, defining the position of clergy and gaining 
control over the Greek Episcopate by setting regular payments provided from the state 
revenues. By the formation of the Consistory, the Episcopate was almost entirely bereft of 
jurisdiction over clergymen and monks and directly subordinated to the Prince and the 
authorities. Taking advantage of changed international circumstances and perpetual 
conflicts between Russia and the Ottoman Empire, Prince Miloš initiated complex political 
activities and started the negotiations which were closed in 1830 by issuing of the charter 
(hatisherif) on internal self-government in Serbia. Convinced that gaining political and 
religious freedom was a unique process, he requested from the Ecumenical Patriarchate the 
autonomy of the Church in Serbia and the right to establish the national hierarchy. By 
acting temperately and in accordance with the circumstances and paying the debts of 
Serbian dioceses, he gained sympathy of the current Patriarch and the Holy Synod and 
achieved issuing of the autonomy agreement in 1831. That document and the election of the 
first Serbian Metropolitan, re-established the continuity with the Peć Patriarchy, which had 
been abolished by the Sultan’s decree. Following his political vision, sticking to his way of 
ruling and committing himself to the people and the Church, Prince Miloš was achieving 
his goals often ignoring or openly breaking the established canons, which have served as 
the basis for Church hierarchy over centuries, but were not applicable to the affairs of the 
State.  
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INTRODUCTION IN THE THEOLOGY OF ICONS∗ 

 
Abstract: The most important characteristic of icons is that they are not images of 

every human, but they are images of God, angels and the saints, who gain the likeness of 
God and who also by obtaining freedom and blessedness with God, can intercede on our 
behalf. Icons do not represent the world as it is present around us or even improved by 
artistic vision, but they rather give us a glimpse of the new transformed world of the 
Kingdom of God, which is already experienced by saints and testified by the Fathers of the 
Church. Therefore, the icons are not a matter of artistic imagination, but they are 
evidences of the true experience of God by holy men and women. The aim of this article is 
to offer an introduction to the theology of icons, by explaining the basic notions of the 
theology that emerged during the iconoclast controversy. 

Key words: theology of icon, iconoclasm, light, inversed perspective, multi-point 
perspective, eschatology 
 

The aim of this article is to give a more elaborated introduction to the theology of 
icons as it crystallized in Eastern Christian tradition. I will divide my article in five parts. 
The first part contains some preliminary remarks on the notion of theology of icon. This 
section will deal with the theological justification of this term and at the same time it will 
be an attempt to claim that the theology of icon is equally significant for the Christian 
doctrine just as other theological issues, such as Trinitarian theology or Christology. The 
second part is a historical account of the theology of icon and deals with its emergence 
during the iconoclast controversy. In this section I will also attempt to point out the 
theological sources on which the theology of icon is based. The third part focuses on the 
contextualisation of the usage and meaning of icons in the Church as Eucharistic gathering. 
The fourth part is a short exposition of the main elements of the icon like light, inverse 
perspective, multi-point perspective, flatness and their theological significance. Finally, in 
the last part of my article I attempt to classify the icons in a few categories, from those 
where Christ and the angels are depicted to those where the Mother of God or the saints 
together with the sensible nature take part.         
 

A. Introduction – What is the icon and what is the theology of icon? 
 
Before attempting to dive deeper in the theological presupposition of a theology of 

icon, we should define first the object of our interest. The word icon is originally the Greek 
word εικόν and it means image. The word in its broad sense relates to any form of religious 

                                                 
∗ This is the revised and extended version of the lecture given at the Faculty of Theology, University 
of Copenhagen on the 26th of November 2008, in the program of the “TrosForum”.  
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or sacred medieval painted art, while a more strict application would limit the meaning of 
the term only to Byzantine and Orthodox sacred painted art. A more detailed definition of 
the icon is given by the Fathers of the Seventh Ecumenical Council held in Nicaea in 787. 
In the definition the Fathers state:  

“Next to the sign of the of the precious and life-giving cross, venerable and holy 
icons - made of colours, pebbles, or any material that is fit - set in the holy churches of 
God, on holy utensils and vestments, on walls and boards, in houses and in the streets. 
These may be icons of our Lord and God the Saviour Jesus Christ, or of our pure Lady the 
holy Theotokos, or of honourable angels, or of any saints and holy man.”1 

The term is not restricted only to panel icons but it also includes frescos, mosaics, 
manuscript illustrations, images woven into cloth, engraved on metal or carved on ivory or 
wood.2 As it has been noted frequently the purpose of icon is not to depict the world as it is 
present around us or even improved by artistic vision, but rather to give us a glimpse of the 
new transformed world of the Kingdom of God already experienced by saints and testified 
by the Church Fathers.3 

An inevitable question arises as to why one supreme ecclesial authority like an 
Ecumenical Council should give such an importance to a matter of artistic depictions, even 
if these depictions have religious character. The same question put in a slightly different 
way is: What theological significance has the defence of icon as a matter of mere 
aesthetics? The approach to the icon from the perspective of art historians, who 
predominantly study the technology of icons and their aesthetical value, or historians, who 
explore the historical debates over icons neglect the theological and philosophical nature of 
icon. If an Ecumenical Council was summoned in order to defend the usage of icons, then 
this question had, presumably, the same importance for Christians of the 8th and the 9th 
century like the defence of the consubstantiality of the Son with the Father in the 4th 
century, like the defence of the two natures of Christ in the 5th and the 6th century, and like 
the defence of the two wills in Christ in the 7th century.  

The theological consideration of the iconophile Fathers was closely connected 
with the confession of Incarnation of the Son of God, which makes this problem par 
excellence theological. The truth that God became man was endangered, because, 
ultimately, to deny icons of Christ was to deny the Incarnation. However, the problem has 
its soteriological significance also, because it challenges the belief that the Son of God 
became man so that we might become God.4  To deny the possibility of depicting Christ 
will have as a result the denial of the representation of the Mother of God and the saints 
who rejoice in the Heavenly Kingdom. The icon expresses not only the truth of Christ’s 
Incarnation and His glorious Resurrection, but also the possibility for eternal life for every 
man and woman in the future Kingdom of God. The Fathers of the Seventh Ecumenical 
Council condemned the iconoclasm not as one erroneous teaching among many others, but 
as the sum of all heresies and errors. The Council Fathers systematically argued how the 

                                                 
1 J.D.Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collection, vol 13, Paris, 1903, 377D. The 
English translation from D.J. Sahas, Icon and Logos: Sources in Eight-Century Iconoclasm, Toronto: 
University of Toronto Press 1986, p. 179. 
2 A. Louth, St John Damascene. Tradition and Originality in Byzantine Theology, Oxford: OUP 
2002, p.195.  
3 See M. Fortounatto and M.B. Cunningam, Theology of Icon, in: M.B. Cunningham and E. 
Theokritoff (eds.), The Cambridge Companion to Orthodox Christian Theology, Cambridge: 
Cambridge University Press 2008, p. 142. 
4 Athanasius, De Incarnatione Verbi, 54, 3: PG 25, 192B. See also Irenaeus, Adverus haereses 3, 19, 
1: PG 7/1, 939.  
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depiction of Christ could not be acceptable for Arius, Nestorius, Dioscorus, Eutyches or 
Severus answering to the charges of the Iconoclasts that icons endangered the truth of 
Incarnation tending both to divide the divine and human natures of Christ, such as the 
heresy Nestorius, and to confuse them such as the heresies of Arius, Dioscorus, Eutyches or 
Severus.5 Therefore, the Synod of Constantinople in 843, which proclaimed the final 
victory over iconoclasm, instituted the Feast of the Triumph of Orthodoxy to be celebrated 
on the every first Sunday of Holy Lent. This Feast does not bear memory on the triumph 
over one particular heretical stance but rather over all heresies that Iconoclasm consisted of. 
The attitude that Iconoclasm represents the sum of all heresies is reaffirmed in the 20th 
century by Fr Sergey Bulgakov among others, who described the iconoclasm not as a new 
heresy, but as a synthesis of all previous Christological errors.6 

If the veneration of icons has doctrinal consequences no less significant than the 
Trinitarian definitions or the Christological formulae why then the theology of icon does 
not have the same appreciation like Trinitarian theology or Christology in the modern 
theological scholarship? There are at least two reasons for the neglecting of the theology of 
icon in modern scholarship. First, the iconoclast controversy was mainly confined within 
the limits of Greek and Arab Christianity as a result of the policy of Byzantine emperors 
and Arabian caliphs hostile toward iconographic depiction. However, the western 
Christians or at least the Roman popes took a significant part in the early polemics over 
icons, but due to the erratic reception of the Seventh Ecumenical Council in the West the 
interest for icons began to decline since late 8th century. The Pope Gregory II, a great 
defender of holy icons, rebuked imperial icononoclasm in two letters known as “On the 
venerable and holy icons” addressed to the Emperor Leo and he finally excommunicated 
the Emperor for being persistent in his policy.7 His successor on the papal throne, Gregory 
III, continued the policy of his namesake by convening the Council in 731 to condemn the 
iconoclast policy of the Byzantine Emperor. At the time of the Seventh Ecumenical Council 
in 787, Pope Hadrian I sent his envoys to Nicaea in support of the iconophile policy of the 
Emperor Constantine and his mother the Empress Irene and the Council Fathers. He even 
produced the letter on the dogmatic importance of the veneration of icons to be read at the 
opening sessions of the Council. While the Pope Hadrian I tried to remain faithful to the 
decisions of the Council, the bad Latin translation of the Council’s decree caused suspicion 
among western theologians, who misinterpreted the points made by the Council Fathers. 
The Greek expression proskynesis (προσκύνησις), by which the Fathers defined the 
relation toward icons in terms of veneration or honouring, was translated with the Latin 
term adoratio, more suitable to transpose the sense of the Greek word latria (λατρεία) that 
means worship or adoration. Thus, the decision of the Council immediately met the 
opposition of the Frankish theologians from the court of Charlemagne, who later in the 
work known as Libri Carolini rejected the Council’s decree in its Latin form and took aloof 
attitude toward icons, leaving the content of the iconographic depiction not to the dogmatic 
observance of the Church Fathers but to the imagination of artists.8 Since then, for many 

                                                 
5 Mansi 13.252E– 253C. Sahas, Icon and Logos, pp. 85-6. 
6 S. Bulgakov, Ikona i Ikonopochitanie,  X Dogmaticheskii ocherk, Paris: YMCA Press 1931, pp.17–
18. 
7 Mansi 12.959D– 971B and 975D-979D. The critical edition by J. Gouillard, Aux orígine de 
l'Iconoclasme; Le temoignage de Gregoire II, Travaux et Memoires 3, Paris 1968, pp. 243–307. The 
English translation of Gregory letters in K.J. Hefele, A History of the Councils of the Church, vol. V, 
New York: AMS Press 1972, pp. 289–295; 295–298.  
8 A. Freeman and P. Meyvaert (eds), Opus Caroli regis contra synodum, Monumenta Germaniae 
Historica, Concilia; T. 2, Suppl. 1, Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 1998. See also L. Ouspensky, 
Theology of the Icon, New York: St Vladimir Seminary Press 1978, pp. 169–72. 
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western Christians iconography remained more an artistic application to their faith, then a 
substantial element of it. Secondly, the theological curricula in western medieval 
universities, which grew out of the earlier monastic and cathedral schools, did not include 
works dedicated to the defence of the icons. Due to ignorance and the lack of appreciations 
for the theological argumentation in favour of the icons, the theology of icons was absent 
until the beginning of the 20th century in the western scholarship. General interest in icons, 
including theological issues, emerged in the twenties of the last century in the West. 
Russian intellectual emigrants, who fled from Russia after the Soviet revolution, bringing a 
practice of the veneration of icons, caused an increase in the interest for icons.   
 

B. Historical development of the theology of icon – Iconoclast crisis 
of 8th and 9th century. 

 
The earliest indication of a theology of icon is connected with canons of the 

Quinisext Council or the Council of Trullo of 691-2. The Council is called Quinisext 
because it supplemented doctrinal decrees of the fifth and sixth Ecumenical Councils9. 
Three canons, 73, 82 and 100 were concerned with the role of art in the Church and with 
symbolic representation. The canon 73 promotes the right veneration of the cross and the 
canon 100 distinguishes between good and bad types of images. The canon 82 is of 
particular interest for us, since it proposes something radically new in the symbolic 
representation of Christ. This canon states:   

 “Therefore, in order that what is perfect, even in the paintings, maybe portrayed 
before the eyes of all, we decree that henceforth the figure of the Lamb of God who takes 
away the sins of the world, Christ our God, should be set forth in images of the human form 
instead of ancient lamb … In this way we apprehend the depth of the humility of the Word 
of God, and are led to the remembrance of his life in the flash, his passion and his saving 
death, and the redemption which thereby come to the world.”10       

The Church Fathers and the Council had always had the deepest appreciation for 
the tradition and they always validated certain practices on the basis of the tradition11. 
However, this is not the case with canon 82. Probably for the first time in the history of 
Councils, the Fathers of this Council were against the existing tradition. They took a critical 
stance toward the symbolic representation of Christ and required from the artists to change 
the established practice. In canon 82, the Council Fathers refute the existing practice of 
depicting Christ in the form of a lamb as a symbolic representation of St John the 
Forerunner’s exclamation ‘Behold the lamb of God who takes away the sins of the world’ 
(John 1:29). The requirement to change the existing practice emerges not because such 
representation is unacceptable, but because, after the Incarnation of the Son of God in the 
human body, it is not true anymore. The Fathers of the Council of Trullo stressed the 
importance of the historical rather than that of the symbolic representation of Christ in 
order to ‘defend Christ’s real human death, as opposed to the Islamic argument that a 
‘likeness’ of Christ died on the cross’12. 

The controversies concerning the veneration of icon, which had begun in the 8th 
century and lasted for more than a century, contributed to the development of a theology of 

                                                 
9 Louth, St John Damascene, p. 196. 
10 G. Nudengatt and M. Featherstone, eds., The Council in Trullo Revisited, Kanonika 6, Rome: 
Pontificio Instituto Orientale 1995, 162–164.   
11 See L. Brubaker, In the beginning was the Word: Art and Orthodoxy at the Council of Trullo (692) 
and Nicaea II (787), in Byzantine Orthodoxies, eds. A. Louth and A. Casiday, The Society for the 
Promotion of Byzantine Studies, Aldershot: Ashgate Publishing Ltd. 2006, p.96.   
12 Brubaker, In the beginning was the Word, p. 98.  
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icon. In 726 the Byzantine emperor Leo III issued an edict against the veneration of icons. 
Leo’s son and successor on the Byzantine throne Constantine V continued to pursue 
iconoclast policy. The Empress Irene, the daughter in law of Constantine V and the wife of 
Leo IV who succeeded her husband on the throne, had changed the imperial policy toward 
icons, reintroducing the veneration of icons. The Council in Nicaea from 787, known as the 
Seventh Ecumenical Council fully restored the veneration of icons. The period from 726 
until 787 is known as the first iconoclast period. The iconoclasm was reinstated in 815 by 
Leo V and lasted until 843 when it was finally defeated. The Home synod held in 843 in 
Constantinople issued the Synodicon of Orthodoxy and it instituted the service for the first 
Sunday of Lent to commemorate not only the victory over iconoclasm but also the triumph 
of Orthodoxy over all heresies.  

Both periods of the iconoclast controversy are characterised by a strong opposition 
towards iconoclasts mainly from monastic circles. The most important iconophile proponents 
of the first period of the controversy were the patriarch Germanos of Constantinople and John 
of Damascus. An account of what was happening during this period can be found in the letters 
of the patriarch Germanos13, John Damascene’s Three Orations in the defence of the holy 
images14, the work Nouthesia Gerontes or The Warning of the Elder Concerning the Holy 
Images15 attributed to George of Cyprus and Adversus Constantinium Caballinum16 attributed 
to John of Jerusalem, as well as the Acts of the Seven Ecumenical Council17. In the first 
period of the iconoclast controversy the theology of icons was developed first as an apology 
of icons and then as a dogmatic discipline. The reason for this change in the theology of icon, 
as Andrew Louth pointed out is the shift of the iconoclast argument from ‘the crude charge of 
idolatry to the more subtle accusation of Christological error’18. The Three Apologies of 
Orations against the iconoclasts of St John Damascene represent not only a significant source 
for the early period of the iconoclasm where all the changes in argumentation could be 
detected, but also a very valuable exposition of the theology of icons. St John defines the icon 
as ‘a likeness, or model, or figure of something showing in itself what it depicts’19. However, 
he differentiates the icon from its prototype in order to show that veneration of the icons is not 
veneration offered to matter, but to the prototype portrayed in matter20. John substantiated his 
theological argument with the biblical excerpts from Exodus 25: 18-20, where God ordered to 
Moses to construct the tabernacle and to make the images of two cherubim which spread their 
wing overshadowing the mercy-seat.21 One of the most crucial arguments in John’s defence 
of the representation of Christ in the bodily form is concerned with the holiness of the 
matter22.   

                                                 
13 Epistulae, PG 98, 156B-193D 
14 Contra imaginum calumniators orations tres, PG 94, 1231A – 1492B; Also B. Koter, ed., 
Schriften des Johannes  von Damascos, vol. 3, Berlin 1975. The English Translation: St John of 
Damascus, On the Divine Images, St Vladimir Seminary Press: New York 1980.   
15 Nouthesia Gerontes or The Worning of the Elder Concerning the Holy Images, ed. B.M. 
Melioranski, Georgi Kiprijanin i Ioann Ierusalimlanin, dva mealioizvestnych borca za pravoslavie v 
VIII v., St Petersburg 1901.  
16 Adversus Constantinium Caballinum, PG 95, 309–344.  
17 Mansi, vols. 12 and 13. The English translation of the six session in D.J. Sahas, Icon and Logos: 
sources of eight century iconoclasm.  
18 Louth, St John Damascene, p. 219. 
19 St John of Damascus, On the Divine Images III, 16, pp.73–4. 
20 St John of Damascus, On the Divine Images III, 41, pp. 88–9. 
21 St John of Damascus, On the Divine Images I, 15; II, 9, pp. 22–3; 57 
22 St John of Damascus, On the Divine Images I, 16, pp. 23–25. 



 390 

The second period of iconoclasm brought into the debate with iconoclasts the 
patriarch Nichiphoros of Constantinople23 and Theodore the Studite24, the exponents of the 
iconophile’s theology. Their works in the defence of the holy images and the Synodikon of 
Orthodoxy25 are valuable sources for the position of the later Iconophile’s theology. The 
changes of the argumentation in both the veneration of icons and the representation of 
Christ characterise the later Iconophile theology.26 The later theology of icons introduce the 
Aristotelian category of relation (σχέσεις) in order to show that the veneration of the icon is 
by virtue of it relation with something else.27 Theodore the Studite teaches that Christ is by 
identity of name, while the image of Christ is by relationship.28 Therefore, a modern 
scholar, Paul Alexander29 calls the latter iconophile theology the ‘scholastic’ theology of 
icon. The earlier and later theology of icon also differs in Christological issues. The former 
emphasised the holiness of the matter, in order to justify Christ’s incarnation, while the 
latter insisted not on Christ human and bodily nature, but on His hypostatic properties. 

It should be also mentioned the great theologian of icons Theodore Abu Qurrah, 
the bishop of Harran in Mesopotamia (modern-day Iraq), who launched his defence of the 
icons one hundred years after John of Damascus. His defence of icons is mainly a reaction 
to the iconoclast policy not to that of the Byzantine emperors, but to that of the Muslim 
caliph. His work A Treatise on the Veneration of the Holy Icons30 is originally written in 
Arabic after 799 and it includes many new elements of the theology of icons absent in the 
Greek Fathers. His theological position is mainly shaped in the encounter with the Muslim 
objections to the veneration and making of icons.  

Both iconophile and iconoclast authors composed florilegia of patristic authorities 
to back their positions. The oldest iconophile florilegium is the one of the Roman Synod 
from 731 summoned by the Pope Gregory III. John Damascene composed three florilegia 
for his Orations of Icons. The most extensive compilation of patristic texts concerning icons 
dates from 770, and it is a work of the anonymous author of Adversus Iconoclastas31. 
Probably the latest written florilegium of the iconophiles is composed by Nicetas of 
Medicon in 823 or 824.32      

The iconophile authors together with the iconophile Councils and with the support 
of the texts concerning icons of the patristic authorities essentially developed the theology 
of icons as it is known today. If the Council of Trullo legitimised the idea of a theology of 
icons, then the 2nd Council of Nicaea in 797 or the Seventh Ecumenical Council, by 
providing the legislation for such a theology, definitely established its dogmatic signifi-
cance. The Council states: 

                                                 
23 Antirrhetici tres adversus constantium, PG 100, 205–534 
24 Antirrhetici tres adversus iconomachus, PG 99, 327–436. The English translation in St Theodore 
the Studite, On the Holy Icons, New York: St Vladimir Seminary Press 1981. 
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“The making of icons is not invention of the painters, but an accepted institution 
and the tradition of the Catholic Church; and that which excels in antiquity is worthy of 
respect, according to divine Basil. Antiquity itself and the teaching of our Fathers, who bear 
within themselves the Spirit, testify that they [the Fathers] were gratified to see the icons 
inside the venerable churches. They were ones who, having built venerable churches, 
iconographed them and offered inside them prayers to God and bloodless sacrifices which 
are accepted by Him, the Master of all. The idea, therefore, and the tradition are theirs, not 
the painter’s. Only the art is of the painter, whereas the disposition is certainly of the holy 
Fathers who erected [churches].”33  

The statement that the tradition of painting and icons belongs to the Holy Fathers 
and not to the painters was actually the answer to the iconoclast argument that the artists are 
the sole effective agents in the production of icons.34 Thus, the tradition of iconography 
was established not on artistic creativity but on the mystery of the divine Incarnation, 
preserved and conveyed by the Fathers through the theology of icons.  
 

C. Eschatological perspective of icons. 
 

For the Byzantines the icon was not a piece of religious art, which enhances the 
devotion of a Christian, but rather the revelation of the Kingdom of God through the liturgical 
gathering. Icons in their variable forms, from panel icons in the iconostasis, frescos on the 
walls, woven images in the liturgical garments of clergy or engraved images in the utensils 
acquire their meaning only in a liturgical gathering. One of the first commentators of the 
Divine Liturgy in the 7th century, St Maximus the Confessor writes in his Mystagogy: 

“The first entrance of the bishop in the holy Church for the sacred synaxis is a 
figure and image of the first appearance in the flesh of Jesus Christ the son of God and our 
saviour in this world.”35   

A few paragraphs later St Maximus continues: 
“After the divine reading of the Gospel the bishop descends from his throne … It 

signifies and figures by itself the truth, of it is an image and figure, as if proclaiming 
thereby that after having preached, as is written, “the Gospel of the kingdom in the whole 
world as a witness to all the Gentiles,” the end will appear in the second coming of our 
great God and Saviour Jesus Christ from the Heavens in glory.”36       

It is quite clear from the previous quotations that for St Maximus the sequence 
from the entrance of the bishop in the Church until the readings of the Gospels signifies the 
period between the Incarnation and the Second Coming of Christ. Therefore, everything 
beyond this point in the liturgical order is in the eschatological realm. The liturgical texts 
themselves prove the eschatological perspective of the Eucharistic gathering. The liturgies 
of St Basil the Great and St John Chrysostom begin with the exclamation “Blessed is the 
Kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit”. The other liturgical example that 
the Kingdom of God resides among the faithful is during the prayer of anaphora or the 
consecration prayer:  

 

                                                 
33 Mansi, 13, 252BC. Sahas, Icon and Logos, p. 84 
34 L. James, …and the Word was with God… What makes art Orthodox, in Byzantine Orthodoxies, 
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Ashgate Publishing Ltd. 2006, p. 104.  
35 Mystagogy 8, in: Maximus Confessor. Selected Writings, London: SPCK 1985, p. 198. 
36 Mystagogy 14. p. 200. 
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“Remembering … all those things which came to pass for us: the cross, the grave, 
the resurrection on the third day, the ascension into heaven, the sitting down at the right 
hand, the second and glorious coming.”37      

The remembrance of the second and glorious coming of Christ shows that we 
position ourselves beyond time and history. However, it does not mean that the eschaton 
(ἔσχατον) is at the end of history. The traditional eschatologies of Schweitzer and 
Cullman38, which situate the eschatological centre at the end of time as the Second Coming 
of Christ, completely neglect the Incarnation as the realization of the Kingdom of God here 
and now. The eschatology is realized or ‘inaugurated’, to use the expression of Fr 
Florovsky, already in the Incarnation. Therefore, the Eucharistic gathering proclaims that 
the kingdom of God is a reality, now and here and not an expectation. The Kingdom of God 
dwells among us through the Incarnation of Logos. Therefore, Eucharist eschatology 
locates the eschaton in the Incarnation. The eschaton as the Incarnation unfolds in the 
history through the celebration of Eucharist. The Church instituted by Christ and 
constituted by the Holy Spirit unites two realities. One is an earthly, historical reality and 
another is a heavenly reality or the future Kingdom. The first reality confines everything 
which happened in the course of the history of salvation, from the creation of the world, the 
Incarnation of the Son of God and the institution of the Church, to Christ’s second and 
glorious coming at the end of time. However, all this events are not mere images of the past 
preserved in our memory, but rather they are events of the future Kingdom. The Aramaic 
phrase Maranatha (את אנרמ) used by the Christians in the first centuries in order to express 
their eschatological expectation or creedal declaration apart from its usual meanings such as 
“O Lord, come” or “Our Lord has come”, has as alternative translation: the Lord is a 
guarantee of the future Kingdom.39 History is identified with chronological time (χρόνος) 
of sequence and duration, and eschatology with the vertical, discontinuous and repetitious 
kairological time (καιρός), which reveals the presence of the future Kingdom in Eucharist. 
Historical or chronological time is indefinite series of ‘nows’ and it is measured by minutes, 
hours, years. On the contrary the kairological time or kairos cannot be measured, since it 
occurs only in ‘the moment’. While in the chronological time the historical events are 
separated by temporal distance (διάστημα), in kairological time all the moments of 
historical events exist together. Therefore, in the Eucharistic gathering there is no other 
temporal category than “today”. This is evident in the liturgical hymns in which the church 
presents liturgically events of the past as always taking place ‘today’. This ‘today’ of the 
liturgical hymns and liturgy in general is obtained through the repetition of the celebration 
during the liturgical cycles. However by this repetition the liturgical community releases 
itself from the necessity of physical time, which brings corruption and death and it gives a 
foretaste of the eschatological reality. Then, the historical time in which we dwell is 
through the Liturgy transformed in an uncorrupted and redeemed time – the time of the 
Kingdom of God.   

The iconography was developed within the Eucharistic community and it 
represents the inseparable part of the liturgical life. Fr Stamatis Skliris rightly remarked that 
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the early icons of martyrs from the catacombs had two purposes.40 The first purpose is to 
explain the importance of the liturgy, which is celebrated in the glory of a certain martyr. 
Therefore, the early churches are built on the places of the martyrdom and the relicts of the 
martyrs were necessary for celebration of liturgy. Even today is preserved the custom that 
the liturgy can be celebrated only on the pall (antimis) which contains the relics of the 
martyrs and saints. The second purpose of the early icons was a representation of a martyr 
in front of God in the Kingdom of Heaven. The martyr is depicted as transformed and 
enlightened by the divine light, and the signs of his holiness are a halo around his or her 
head, and his or her name written at the icon or fresco. The halo represents a confirmation 
of God the Father that the saint is received in the Heavenly Kingdom and it is not a 
decorative but an ontological characteristic of the icon, while the name signifies that the 
saint is not anonymous, but it is preserved in the eternal memory of God the Father under 
this name. Therefore, iconography is an essential part of the liturgical gathering, because it 
proclaims the Kingdom of God through the depiction of Christ, angels and saints. The icons 
and especially the icon of Christ testify not only that God became a man, but also that man 
is capable to contain God in himself, and be united with Him.41 They also proclaim that the 
new covenant between God and the human kind, prepared by God for the future realm, is 
already experienced by the faithful in the liturgical gathering. Therefore, the icon is not an 
expression of the individual spirituality, but rather the product of the liturgical foretaste of 
the resurrection at the end of time.42    

Byzantine iconography like Byzantine liturgy always represents the eschatological 
events, even when it depicts events from the past. The icon reveals that the truth of the 
things lies not in their past, that is, in their origin, but in their future or their place in the 
Kingdom, which gives to each being its true character. Thus, the truth of the depicted 
figures of saints is not determined by their historical lives, but by what they will be in the 
kingdom of God. The scenes of the historical events from the lives of the saints are 
‘moments’ of the kairos with their eternal significance. All these moments or καιροί from 
the earthly life of a saint taken together presuppose his or her eternal existence in the future 
Kingdom. Thus, the icons are not simply the photographs or the portraits of saints from one 
or another phase of their earthly lives, but the depiction of their lives in the paradisiacal 
state, which consisted of all these particular καιροί when they glorified God in Earth. The 
icon by its eschatological perspective “iconizes” the things-to-come. The icon in order to 
make visible the invisible, which is eschaton lets the visible, which is history sink into 
background, allowing the invisible to become manifest. Therefore the icon like the 
Eucharist is not a representation but it is proclamation of the Kingdom of God. The icon 
like Eucharist is a continuous reoccurrence of Incarnation, because the Holy Spirit descends 
into created matter.43 It is worthy here to mention the valuable remark of Panteleimon 
Manoussakis that in the Eucharist by receiving the gifts, we also receive ourselves as given, 
and in the iconography, by looking at the icon, we are seen by God through the icon.44  
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B. Elements of Icon 
 

The two main elements of the icon are drawing and light.45 They define all other 
elements of the icon such as the inverse and multi-point perspective, flatness, isometry, 
garments. Through the combination of light and drawing the iconographer depicts the 
events and persons from historical and temporal world, transfigured into the world-to-come. 
The drawing represents the specific historical events or persons and their historical links 
either with Christ like in the case of the apostles or with the particular ecclesial community 
which bears memory on them. Thus, it would be easy to recognise that the saint who 
touches Christ’s wounds is St Thomas, or that a bishop who is standing on the boat and 
calming the see is St Nicholas. The drawing emphasizes the historical characteristics of the 
depicted persons. The light, often depicted in yellow or gold, stresses the eschatological 
perspective, or the fact that the persons depicted appear not in their earthly state, but as 
transfigured in the Kingdom of Heaven. Both elements have a theological significance and 
therefore it is very important for the iconographer to keep them in perfect balance in order 
to transmit the right message of icon. If the drawings supersede light, than the icon is just a 
depiction of some historical data and it completely fails to meet its purpose of testifying 
both the Incarnation of the divine and the deification of the human kind. The icons, where 
the drawing prevails over light, fail to send a message about the eschatological destiny of 
the historical characters. The events and persons on these icons remain confined by the 
historical necessities, without having their true identity in the heavenly Kingdom. These 
icons in the Christological sense tend toward Monophysitism.  Firstly, they jeopardise the 
truth that the God by adopting a human nature, apart from His divine nature, became man, 
and that these two natures remain undivided and unconfused in the person of Christ. 
However, Christ appears on these icons neither as a fully human, nor as fully divine, but as 
the mixture of these two natures, without the true identity in none of these two realms. 
Secondly, by confusing the two natures of Christ these icons do not offer a soteriological 
perspective to the humankind, because the final eschatological destiny of the human nature 
would be a sort of dissolution in the divine and not a transformation by divine grace 
without loosing its distinctive character. The best examples for this kind of art are the 
Coptic icons, because they transmit the message of one nature of Christ, which is neither 
fully human, nor fully divine.  

The perfect balance between drawing and light in the icon does not mean that their 
roles are equal in representing the deified reality. The light gives the true meaning to the 
icon, because the light characterises on one hand the eschatology, which prevails over 
history, and on the other hand the divine, which prevails over human. Nevertheless, it does 
not mean that history or humanity is diminished, or completely abandoned. The relationship 
between the history and eschatology is comparable with the relationship between human 
and divine nature of Christ, where the divine nature always plays an active role. Therefore, 
the history is fully soaked in eschatology and it gains meaning only through the 
eschatological perspective. Fr Stamatis Skliris uses the model of asymmetrical Christology 
established by Florovsky in order to emphasise that the light, which signifies eschatology, 
exercises an active role in the light-drawing dialectics.46 The asymmetrical Christology of 
Fr George Florovsky implies that the Son of God assumes the human nature by His divine 
nature. Thus, there is not symmetrical union between the divine and the human nature of 
Christ, but the activity of the divine nature maintains the union asymmetrical.  Similarly, in 
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the dialectic of light and drawing, the light frees the depicted events or persons from the 
temporal and the biological existence confined by drawing. However, sometimes the 
attempts of the iconographer to emphasise the primary role of light end in some kind of 
plastic and naturalistic depiction of light. The naturalistic light which often comes from 
some external source does not signify the divine element which transforms human history. 
The depicted persons, enlightened by the naturalistic and not the divine light, remain in the 
world of necessity and corruption. Due the emphasis on the human historical reality and not 
on the divine element of the transformed humans, this kind of icons tends toward Arianism 
and Nestorianism. Further on, we will try to pass through all the above mentioned elements 
of icons separately and to describe their specific role. 
 

Light 
 
As we could see the light or radiance is the essential element of the icon. The 

purpose of the light is not to decorate a depicted scene or person, but to establish their true 
and eternal identity. The light that appears on the icons testifies the transition of the 
creation not only from non-being to being, but also from being to eternal being because the 
main characteristic of this light is to represent beings in their eternal existence in the 
Kingdom of God. Theologically, this light is identified with the divine and uncreated 
energies of God. There are many biblical testimonies of the occurrence of divine light, but 
probably the most famous emergence of the divine and uncreated light is connected to 
Christ’s transfiguration on the Mount Tabor, when He appeared transfigured with the face 
that ‘shone like the son, and the garments [that] become white as light’ (Mt 17,2), 
accompanied by Moses and Elijah. In the patristic sources God is often identified with 
light. In the Nicene-Constinopolitan Creed the begetting of the Son from the Father is 
described as generation of ‘light from light’. St Symeon the New Theologian wrote 
extensively about the divine light. He expressed the characteristic of this light in the 
following words: 

“It shines on us without evening, without change, without alternation, without 
form. It speaks, works, lives, gives life, and changes into light those to whom it illuminates. 
We bear witness that “God is light”, and those to whom it has been granted to see Him have 
all beheld Him as light. Those who have received Him have received Him as light, because 
the life of His glory goes before Him, and it is impossible for Him to appear without 
light.”47 

What St Symeon claims here and Christian mystics and ascetics have already 
experienced is that God grants this divine light to those worthy of receiving it. Therefore, 
this divine light on the icon is not an invention or the expression of the individual creativity 
of an iconographer, but an affirmation of something that is already happening here in this 
life with the holy people of God as a foretaste of the Kingdom to come. However, the 
divine light which descends on saints is invisible without the grace of God.  Thus, the 
transfiguration of Christ that occurred on Tabor in front of Peter, James and John was the 
confirmation that the apostles were ‘capable of receiving’ this revelation and seeing the 
divine light. It is important to stress here that Christ has not been transfigured in something 
that he was not before, but the real transformation happened in the perceptive capabilities of 
the apostles.48  
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The light of the Byzantine icon differs from the light used in western religious and 
profane art. The words of St Symeon mentioned above that the divine light ‘shines on us 
without evening, without change, without alternation, without form’ in the best way 
describe the characteristics of the light on the icon. First, being without evening means that 
the light of the icon is not from a natural source, like the light of the sun which shines only 
from a sunrise until sunset. Therefore, the light of the icon is not a combination of light and 
shade that suggests the existence of the natural source of light which illuminates the object 
from one side or another. However, it does not mean that all the objects of the icon are 
equally illuminated. As it is mentioned above, the light on the Byzantine icon is not an 
addition to the beings which already exists, but it constitutes the same existence of the 
depicted persons. The light on the Renaissance paintings comes always from some natural 
source such as the sun, a candle or a torch and the very existence of depicted persons is not 
challenged if they are only partially enlightened or not enlightened at all. The transparency 
of the depicted objects is proportional to the degree of the light shed on objects and it 
depends on the painter’s imagination. Caravaggio is one of the painters known for his 
interplay between light and dark. The future existence in the Kingdom of Heaven is not a 
matter of necessity but the highest confirmation of the freedom of rational beings, angels 
and humans. Therefore, the degree of the light on the depicted person is directly 
proportional to his or her freedom to embrace the Kingdom of God. It practically means 
that saints, who have freely attained the likeness of Christ, are depicted in bright lights, 
with the gold leaf background and the halos that surround their heads. All these elements 
signify that the divine light constitutes their being in the future Kingdom. On the contrary, 
the demons by refusing the love of God do not participate in the fullness of being. 
Consequently, the iconographer always depicts demons in dark colours. However, these 
dark colours are not qualitatively equal to the bright colours, because they are more the lack 
of the light and in this sense they resemble evil, which is lack of good and it does not have 
ontological existence. While the technology of icons consists of painting from dark colours 
(proplasma) to lighter ones, the demons always remain depicted in the first and the darkest 
layer of the icon. However, the demons are not only depicted as lacking the light, but they 
are also drawn as sizeless and formless, which all together symbolises their tendency 
toward nothingness, while only divine goodness keeps them in existence.49 This does not 
entail that there are no shadows on the Byzantine icons. The iconographer sometimes uses 
shadows if he wants to give plasticity to the person or object, but these shadows are not 
depicted in dark colours, but like the leaves on the mosaics of Ravenna are in blue colour.   

The next characteristics that St Symeon the New Theologian states in his 
description of the divine light is lack of change and alternation. This permanent and never 
ceasing light of the Byzantine icon creates a constant in the depiction of certain objects. For 
example, the trees depicted on the icon never loose their leaves. However, this constancy in 
depiction derives from the fact that all depicted objects are incorruptible and they do not 
cease to exist due to the unfading light, which constitutes their existence. 

St Symeon further explains that the divine light is without form. It does not mean 
that the divine light is completely formless, but that it does not follow the natural laws to 
which the created light is subjected. One of these natural laws is the linear motion. 
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Therefore, the people on the scenes are always centrally unlighted, and there is no dialectic 
of light and shadow like in the case when the light falls from one source. The light of the 
icon is not only free from the necessity of natural motion, but it also frees the depicted 
persons and objects from the natural causality. It creates the atmosphere of lightness of the 
depicted persons and objects. The depiction of saints as standing on their toes more like 
levitating creates an impression that the persons and objects on the icon are not subjected to 
the law of gravitation. The light also gives a sort of lightness to the buildings or hills, which 
sometimes look like they are leaning to one side but without tendency to fall dawn.   

It has been frequently asserted that the source of light on the icon is internal and 
not external. St Symeon’s words quoted above help us again to understand the meaning of 
this internal light. By saying that the divine light ‘speaks, works, lives, gives life, and 
changes into light those to whom it illuminates’, St Symeon clearly states that the light of 
the saints is the result of their sanctification by God who is the light. Therefore, Fr Skliris 
rightly argues that ontologically the source of the light is external, in the sense that it is out 
of the creation.50 This external light is the uncreated light of the Triune God that if it is 
adopted by the saints becomes their own, but not as characteristics of their nature, but as a 
gift of God. The shadows caused by the nose or the chin of a saint clearly show that the 
source of the light comes from outside. If the source of the light dwells in saints, then there 
would not be shadows on their faces. The characteristic of this light, which comes from the 
enormous distance of the other realm, is that illuminates the saints centrally. The rays are 
parallel and fall vertically on the surface of the icon, creating a centripetal lightening on 
each figure. As we said above this light constitutes the beings depicted on the icon, because 
only be participating in the divine light, the beings take part in life.  
 

The inverse perspective 
 
The perspective is a great achievement of the Renaissance painters. In order to 

give depth to a painted scene and more realistically transmit the three-dimensional world on 
the plain surface, late medieval thinkers and Renaissance artists invented the central 
perspective characterized by the lines that converge in some fictitious space behind the 
icon. The central or normal perspective has introduced the impression of the third 
dimension, but also gave rise to subjectivity emphasising the role of the observer. 

By inventing the inverse perspective, the Byzantine iconographers solved the 
problem of depicting the three dimensional world on the two-dimensional panel. The 
inverse perspective differs from the central perspective. Firstly, the iconographers have 
intended to transmit the reality of the tree-dimensional space not violating the plane of the 
panel by creating the optical illusion of deepness.51 They have succeeded this by locating 
the vanishing point in which the lines converge not in some fictitious space outside the 
icon, but in front of the panel. Thus, in the inverse perspective, the lines pass through the 
real space in front of the icon and converge in the spectator. It creates an impression that by 
looking at the icon, the spectator is seen by God through the icon. The old practice of an 
iconographer to paint first a great eye on the empty canvas and to write underneath the 
word God proves that the icons are not seen just as the windows towards eternity but also as 
heaven’s windows towards earth.52 Thus, the function of the inverse perspective is not to 
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establish a relationship between the spectator and the icon, but a relationship between the 
person of God or a saint and the spectator through the icon. The subject of this process is 
not an objective interpreter any longer, rather the object of perception itself.  Therefore, the 
perspective of looking at the icon is also changed, because we are not anymore spectators, 
instead, we become the objects of the icon’s gaze. The inverse perspective of the icon is 
similar to the inverse perspective of the Eucharist, because both are ‘images’ of the future 
things. The icon does not replace the reality that it depicts, rather it leads us through itself 
so we can meet the reality itself.  
 

Multi-point perspective 
 
By multi-point perspective the viewer is encouraged to view the world as God sees 

it, from all viewpoints, and not from the limited, single viewpoint of an individual. The 
objects on the icon are not depicted according to the laws of optics, but rather according to the 
significance they have in the ‘eyes’ of God.  Due to their primordial role in the salvation, the 
saints and human figures always occupy the central position on the panel, while houses, trees 
or hills are depicted in the background. The persons and the objects are fully illuminated by 
the light, because God the Father receives them fully in the future Kingdom. The persons and 
the objects in the icon are always depicted clearly, because there are not subjected to the laws 
of distance or optics like it is the case in the Renaissance paintings. The iconographer paints 
furniture in the houses visible from outside and fishes and other animals of the sea also visible 
in order to show that all things are transparent for God and that none of the created creatures 
is farer from God than the other.53 If the iconographer wants to show that some beings, only 
by their own will, do not want to participate in the life of God, as it is case with the demons, 
he depicts them only in the dark colours (the basic proplasma), small in size, and with the 
tendency to be amorphous.  All these characteristics imply that the demons do not grow in the 
divine life, but they still exist due to the eternal love of God.  

Sometimes the iconographer combines the different optical angles in order to 
depict all the sides of the object that are not possible to see according to the laws of optics. 
The iconographic practice to depict together events, which happened in different intervals 
of time also points out to the fact that God does not sees these historically separated events 
as separated in the eschatological realm.  The multi-point perspective shows that not only 
space but also time is united in the Kingdom of God.54 
 

Flatness 
 
Depicting the three dimensional space in the two dimensional plane of the panel, 

without distorting reality was a great challenge for the iconographer. Instead of creating the 
optical illusion of the three dimensional space by central perspective like the Renaissance 
painter did, the Byzantine iconographer succeeded to accommodate the three dimensional 
world to the flatness of the panel, without sacrificing the depth and plasticity of the figures. 
The flatness of the panel helped the iconographer to develop the completely artistic 
language based on light and colour in order to transmit the reality of three dimensional 
world. Therefore, every detail of the icon is three dimensional, while the scene remains in 
the two dimensional plane. The two main planes that determine the two dimensional space 

                                                                                                                            
Lisse: The Peter de Ridder Press 1976, p. 39. See also Andreopoulos, Metamorphosis, p. 27. 
53 Склирис, Ликовни простор у византијској иконографији, p. 25. 
54 Склирис, Ликовни простор у византијској иконографији, p. 25. 
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or the flatness of the icon are the first dark layer of colour (proplasma) and subsequent 
lightening.55 The iconographer acquires the pictorial volume of the persons, garments or 
buildings by putting layers of lighter colours on the dark colours. At the same time the 
background remains two-dimensional and it is usually painted by golden or light blue 
colour. The buildings, hills or trees on the icon are usually located behind the persons. 
However, the purpose of such depiction is not to create the illusion of the three dimensional 
space, but it is rather connected with the theological presupposition of the icon. The 
sanctified persons have the priority in the Kingdom of God and therefore they are always 
depicted in front of any other objects.  

The flatness of the Byzantine icon is different from the flatness of the Coptic icon, 
because the persons on the Byzantine icons are depicted in the three-dimensional 
perspective, while the Coptic icons represent them in two dimensions. At the same time, the 
depth of the Renaissance painting is created due to an optical deception, rather than by the 
means of light and colour like in the case of the Byzantine icon.56 

 
Isometry 

 
Isometry is the element of the drawing that preserves the natural structure of the 

world depicted on the icon. The icon of a saint is not an invention of the iconographer, but 
it conforms to its prototype. There are certain rules in the depiction of figures of the saints. 
For example, the face is measured by the ‘nose-lengths’ and usually it is proportional to 
three nose-lengths, while the body is based on ‘face-lengths’. There was a tendency in the 
Byzantine especially from the 12th until 14th century to increase the lengths of body in 
comparison with the face-lengths, or the length of the forehead in comparison with the 
nose-length, but the aim of these tendencies is not to distort the image of the saint and to 
deviate from the prototype. The purpose of these changes is a more realistic depiction of the 
transformed figures of the saints according to the ascetical ideals of the Palaeologan 
Renaissance.  

According to the laws of isometry the lines that are parallel in nature are depicted 
as parallel in the icon. In doing this the icon affirms the “isness” of the object, the object as 
it is in itself and not merely its appearance to our physical eyes. 
 

Garments 
 
In icons, garments reflect the transfigured state of the bodies they clothe. Their 

lines are harmonious and abstract, whilst conforming to essential anatomical laws. 
However, even if the laps of garments follow the body, they are not confined by the law of 
natural extension. Firstly, the garments of the transfigured bodies of the saints do not obey 
the laws of gravity. Secondly, the garments represent the personal space of the saints, and 
there are also transfigured. We assume and the Iconographic depictions also testifies that 
Jesus had garments when has passed trough the closed doors and appeared in front of the 
apostles (Jn. 20, 26). The Lord’s garments, like His resurrected bodies have passed trough 
the locked door and thus they escaped to natural laws. The garments on the icon represent a 
new human vestment of glory and the ‘robe of incorruptibility’.  Therefore, the lines of the 
garments are not disordered and usually curved lines of drapery are broken into a series of 
straighter lines. The pictorial volume and plasticity of the garments on the icon are more 

                                                 
55 Склирис, Ликовни простор у византијској иконографији, p. 25. 
56 Склирис, Ликовни простор у византијској иконографији, p. 34. 
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emphasised than on the Renaissance paintings. The pictorial volume of the garments is 
rendered on two levels, one of proplasma and another of lightening.57 By using the 
elements analysed above the iconographer describes how the sensible matter will be 
transformed in the future Kingdom. These elements serve also to render a precise image of 
the future things, without deviating toward the Monophysitism or Nestorianism.58   
 

D. Depictions 
 
The depiction of Christ was the central issue of the iconoclast controversy. For the 

Iconophiles the depiction of Incarnated God was not an issue of art, but a matter of 
salvation.  The icons of Christ were the affirmation of the Christian belief that true image of 
man was proclaimed by Christ in his God-divine hypostasis.  

The Quintisext Council was the first legislation, which canonically approved the 
depicting of Christ in the anthropomorphic form. During the polemics with iconoclast the 
connection between incarnation and the depiction of Christ in the human form gain its 
dogmatic significance. 

In the first period of the iconoclast controversy, iconophiles insisted on the 
holiness of matter. Thus, the patriarch Germanos writes that the images of Christ according 
to the flesh serve to confute those heretics who teach that He become man in appearance 
only and not in reality.59 For John Damascene iconoclasm was a species of docetism and 
therefore he reaffirmed the place of the matter in Christian redemption. For him the 
veneration of icons was not veneration of matter but of the Creator of matter, who became 
matter for the sake of salvation and worked out the salvation through the matter.60 For 
Theodore the Studite the consequence of not representing Christ in a material image means 
annulment of his existence in human form.61   

In the later stage of the iconoclastic crisis the Christological issues prevailed in the 
debates between iconoclasts and iconophiles. The most important of these issues concerns 
the depiction of the theandric person of Christ (that is, the divine and human person of 
Christ). The accusation of the iconoclasts was that by the depiction of Christ, one is either 
neglecting His divinity, because it is depicted only His human appearance, claim which 
leads to Nestorianism, or, one is mixing Christ’s divinity with his humanity, which leads 
this time to Monophysitism. The orthodox reply was that the depiction of Christ is the 
depiction of His person, not of his natures, or a better way to put it the depiction of one of 
his natures.  

Through insisting on the validity of iconographic representations of the hypostasis 
of Christ, who exists in two natures, one divine and eternal and the other human and 
temporal, the iconographers introduced the possibility for eternity and time to coexist in the 
icon of Christ. Christ has the two forms that mingle together on the icon, one is the form of 
God, and the other is the form of a servant. Being born in a body, Jesus Christ took the 
form of a servant. After his glorious Resurrection, He began to appear to the apostles in the 
form of God. However, it does not mean that Jesus changed his identity after the 
Resurrection. The depiction of Christ in the icon of crucifixion emphasises his unsplited 
identity. The Evangelist testifies that the table with the Greek acronym INBI, meaning: 

                                                 
57 Склирис, Ликовни простор у византијској иконографији, p. 40. 
58 Склирис, Од портрета до иконе, p. 235. 
59 Letter to Thomas of Claudiopolis, PG 98, 173B 
60 On the holy icons I, 16. 
61 On the holy icons III, 10 
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“Jesus of Nazareth, the King of the Jews” was nailed to the cross (Jn. 19, 19-20). However, 
the iconographer does not follow the Evangelist, but he paints the acronym ΙΝΒΔ changing 
“the King of the Jews” into “the King of Glory”. The aim of this change is not only to refer 
to Christ’s future redemptive act, but to underline that one who died on the cross is the 
same one who resurrected after three days.             
 

The depiction of Angels and bodiless powers 
 
The depiction of angelic powers was also of theological significance during the 

iconoclast controversy. The iconoclasts challenged the depiction of angels on the basis of 
their bodiless nature. The iconophile response was in favour of the depiction of angels 
because God allowed to some faithful people to see bodiless creatures by clothing them in 

forms and images analogues to human nature, as John Damascene puts it.62 The iconophile 
justification for images is based on two sources: the biblical evidence and the philosophical 
argument. The biblical evidence is the instruction given to Moses for making the cherubim. 
The philosophical argument is based on the relativity of the angelic incorporeal nature, 
which allows not only the apprehension of angels, but also their depiction. The angles can 
be perceived only when they take on forms not on their nature and only by those who gain 
spiritual maturity for such vision. Therefore, angels are frequently represented in the human 
forms, but also as many-winged beings, creatures of fire, and the zoomorphic heads of 
tetramorh. According the Dionysius the Areopagite there are nine celestial orders classified 
in three groups. The first group is that of thrones, cherubim and seraphim and it is for ever 
around God.  The second group is formed of authorities, dominions and powers, while in 
the third and the last group are angels, archangels and principalities.63       
 

The depiction of Mary the Mother of God and of the saints 
 
The possibility of representing Christ derives from his theandric person, but the 

person of Christ is by definition unique in this regard. Human persons, however, can only 
be represented in the eternal or eschatological perspective by virtue of their links with 
Christ. The saints are thus depicted with the elements of their historical life which bond 
them to Christ, but they are seen by the ‘eyes’ of God, which adds an eternal perspective. It 
appears that the union with the Divine, which abolishes the temporal limitations of human 
nature, is what allows history and eschatology to coexist in the depiction of saints. The 
theological conditions and implications of this iconographic convention require scrutiny. 

It is very interesting that the kontakion (κοντάκιον = thematic hymn) of the 
Triumph of Orthodoxy celebrated on the first Sunday of the Lent is not dedicated neither to 
Christ, nor the Holy Trinity but to the Mother of God.  

“No one could describe the Word of the Father; but when He took flesh from you, 
O Theotokos, He accepted to be described, and restored the fallen image to its former state 
by uniting it to divine beauty. We confess and proclaim our salvation in the word and 
images!” 

In the most beautiful way the kontakion deals with the question how to describe 
God who is by His nature infinite and uncircumcised. The words of kontakion once more 
affirm the truth of the bible verses: “No one has ever seen God, but the only begotten Son, 

who is at the Father's side, has made him known” (Jn. 1, 18). The Son of God has revealed 
                                                 

62 On the Divine Images, 3.25  
63 The Celestial Hierarchy 6. PG 3, 200D-201A. English translation: Selected writings pp. 160–1.  
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God by adopting human nature and being born from a woman. The explanation of this 
phenomenon could be found in the words of Theodore the Studite:  

“But from the moment Christ is born of a describable Mother, He naturally has 
image which corresponds to that of His mother. If He could not be represented by art, this 
would mean that He was not born from a representable mother, but that He was born only 
from the Father, and that He was not incarnate.”64  

The importance of the Mother of God is her maternity and if we confess the 
Incarnation of the second person of the Holy Trinity then we need also to confess that the 
Virgin Mary is the true Mother of God.    

As it is stated above that the saints are always depicted with the elements of their 
historical life which bond them to Christ, the depiction of the Mother of God is almost 
always depicted with the infant Jesus. This underlines once more that the Incarnation 
happened and that she is the true mother of the Incarnated God.  

The representation of the saints depends on the role they have during their lives. 
The kind of representation signifies also the bond they had with Christ. Thus, the holy 
hierarchs are depicted in liturgical garments how preside over Eucharistic gatherings. The 
holy teachers are presented with books or scrolls; the holy martyrs often in red robes, 
carrying a cross as the signs of their martyrdom; the holy warriors in armor with spears or 
swords; the holy ascetics and hermits with the signs of the ascetical deeds on their bodies; 
the holy physicians with the instruments for healing people.          

For instance, St Augustine is commonly presented with the signs of his historical 
life: a pallium as the symbol of his ecclesial authority as bishop, a book that symbolise his 
role as a teacher of the Church, a Roman tonsure, generally the symbol of monastic the vow 
or a clerical ordination, but here it refers that he comes from the Latin West, and a halo, the 
universal symbol of holiness.   

It is very common to depict two or more saints who have been living in different 
periods of time. St Fothios the Great can be depicted together with St Gregory Palamas and 
St Markos of Ephesus who lived seven century after him, because they are divided in 
history, but united in eschatology.   

The history and tradition are not the proper criterion for evaluating the 
significance of saints, because the truth of their life is in the age to come, and the icon by its 
eschatological perspective iconizes the things-to-come. The truth of the things lies not in 
their past, that is, in their origin, but in their future or their place in the Kingdom, which 
gives to each being its true character.65 Therefore, we can think of certain historical figures 
as of great theologians, or even sinners or heretics but if our judgements are based on their 
past they are irrelevant, because the truth about them is not determined by their historical 
life, but by what they will be in the kingdom of God. The natural limitations are abolished 
in the Kingdom of God. The best example that eschatology and not history is the criterion 
of the Byzantine iconography is the icon of Pentecost. One can find that the depiction of St 
Paul and the evangelists Sts. Luke and Mark, who were not present when the Holy Spirit 
descended on apostles, as a deviation of historical truth. The purpose of the depiction of 
these apostles at the event of the Pentecost is to emphasise their eternal presence in the 
eschatological community of apostles.66 
 

                                                 
64 On the Holy Icons III, 2 
65 John D. Zizioulas, ‘Ευχαριστία και Βασιλεια του Θεου’, Σύναξη 52 (1994) 81-97, 92; 
Manoussakis, “The Anarchic Principle”, 45. 
66 Склирис, Од портрета до иконе, p. 223. 
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The depiction of sensible created nature in the eschatological perspective. 
 
The depiction of the sensible nature is always within the scenes where Christ or 

the saints take part and it is impossible to see sensible nature depicted without the presence 
of divine or humans. The reasons for this are simple: there is no salvation of the sensible 
nature without man. Therefore, deified human beings are always depicted in the first plane 
of the panel, in accordance with their role in salvation. The fact that human beings have 
priority over sensible nature does not mean that they can exist in some abstract space 
without nature. The sensible objects are depicted in background not as decorative, but as 
constitutive elements of the scene, because they testify the truth of the saints. For example, 
St Demetrios is depicted with the spear and on the horse in order to affirm the truth about 
him as a holy warrior. The lion on the icon of St Gerasimos of Jordan, or the bear on the 
icon of St Seraphim of Sarov also affirm the fact that these animals who served to the saints 
to their earthly life found also their place in the Kingdom of Heaven.  

If the possibility of depicting a human person in eschatological perspective is due 
to the personal relationship between Christ and the saint, it would seem that the depiction of 
sensible nature in eschatological perspective is possible on the basis of the human’s 
primordial role as mediator between the spiritual and the sensible realms. In this way, the 
saint serves to unite nature perceived by senses and nature perceived by mind, but more 
importantly also created nature as a whole and the uncreated nature of God. The sensible 
nature, which is corruptible and limited by temporal constraints like a stone, flower or fish, 
is transformed through the mediation of Christ. Christ accomplishing the role originally 
designed for Adam to unite the spiritual with sensible nature in one eternal and 
incorruptible nature, which will be also united with God. Therefore, the nature on the 
Byzantine icons does not follow the laws of created nature, like the laws of gravity, 
extension, linear movement of light, etc. The created nature steps out from its spatial and 
temporal constraints and it opens toward divine presence. The leanings of hills, rocks or 
buildings symbolise the veneration nature pays to Christ and the saints, because the lines 
which circumscribe sensible objects are always directed toward saints. The redemption and 
transformation of the sensible nature is the result of human deification, because only the 
humans are mediators between spiritual and sensible nature. Therefore, the depicted nature 
signifies the personal space of every saint that is transformed in the Future Kingdom.   

In conclusion, the icon does not transmit our ideas about Christ and the saints, but 
it helps us to establish a relationship with their very true identity as is it perceived by God. 
However, the icon also sends a message that in every man and woman as they were 
yesterday, are today and will be tomorrow, we find our neighbours and fellows in the 
Kingdom of God. The icon is an invitation to us to see the holiness of God upon every 
person, but also to see ourselves through the inversed perspective as rejoicing with Christ 
and other saints in the future Kingdom.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 404 

Владимир Цветковић 
 

УВОД У БОГОСЛОВЉЕ ИКОНЕ 
 
Најважнија карактеристика икона је да оне нису слике било којих људи, већ 

Бога, анђела и Светих Божијих људи, који су се уподобили Богу, и који имају 
слободу да пред Господом посредују за нас. Иконе не представљају свет који нас 
окружује, нити свет улепшан уметничком визијом, већ свет који, преображен Божјом 
благодаћу, постоји у Царству Небеском, и који су већ овде на земљи кушали Свети 
Божији људи. Иконе, према томе, нису предмет уметничке маште, већ оне само 
преносе искуство будућег века доживљено од оних који су се обожили. Циљ овог 
чланка је да пружи увод у теологију икона, елаборирајући основне појмове теологије 
која се искристалисала у догматској борби православних са иконокластима. 
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ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ У 

МАНАСТИРУ ПЛАНИНИЦА КОД ПИРОТА 
 
Апстракт: У овом раду приказана је црква Светог Николе у манастиру Плани-

ница код Пирота. Истраживање обухвата архитектонско обликовање, зидно сли-
карство и вредновање културне баштине. Њиме је указано на општи културни, уметни-
чки, историјски, национални и религијски значај овог дела културне баштине Срба. 

Кључне речи: црква, Свети Никола, манастир, архитектура, зидно 
сликарство, вредновање културне баштине, православље. 
 

1. Положај у простору и историја цркве Светог Николе 
 
На двадесет километара од Пирота, према српско-бугарској граници, на 

десној обали Јерме, између села Горња Држина и Планиница, налази се манастир 
Планиница, на пропланку усред шуме. Од Доње Држине до манастира стиже се за 
један сат хода, а одскоро је могуће изаћи и колима кад је суво. Пут води до самог 
конака, а црква се налази 50 метара ниже, на малом платоу који је 20 метара изнад 
потока, који раздваја две стрме падине. Платоу је могуће приступити са северне 
стране, јер је источни део цркве укопан.  

Скорашње интервенције на конаку и звонику одмах су видљиве, а и 
грађевински материјал је распоређен поред пута. Поред црепа, који се спрема за нови 
кров цркве, у организованим гомилама се налази камен, вађен из оближњих мајдана. 
Могуће је да цело здање потиче на старијем, још увек неистраженом наслеђу. Конак 
је био приземан, као и економски објекти поред њега. Дозидана је зимска 
крстионица, 2007. године. За њу је залепљен још један, виши објекат на два нивоа. 
Некадашњи економски објекат је преуређен у стамбени и налази се на два метара од 
нове зграде. У исто време је пребачен камен са крова у поплочање испред конака. 
Звоник, у близини конака, раније грађен у бондрук систему, сређен је у истом стилу. 
Постављене су степенице, тако да се звона активирају са унутрашње дрвене 
платформе која је око три метра изнад нивоа улаза.  

Око цркве је уклоњен терен са источне стране, 2008. године, који је био у 
паду ка западу, вероватно због проблема са влагом и водом. Тад су свуда око цркве 
нађене кости из заједничких и појединачних гробова. Из истог периода је и бетонска 
греда дубине 50 см на источној страни. Откопавањем је још откривено да је зид 
испод апсиде само унутрашњи, дупло мање дебљине. Пошто је са спољашње стране 
било само набацано камење без везива, зид је почео да пада, па су монаси дозидали 
нови и шири, који је данас у облику задебљања око апсиде. Дренажне цеви су 
постављене око цркве 2009. године, у плану је и замена крова и кровне конструкције. 
Са јужне стране цркве, на метар од каменог зида, који је постављен приликом 
откопавања, налазе се четири споменика. Један од њих је подигнут старешини 
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манастира јеромонаху Дионисију (1902–1990), Чеху који је вероватно дошао у  
манастир у време Другог светског рата. Подигао га је Душан Митић (1932) из 
Пољске Ржане. Он је од своје осме године био слуга у манастиру и једини је 
доступан живи извор. У манастиру су од 2007. године два монаха: старешина 
протосинђел Јаков и јерођакон Натанаил.  

Црква је направљена у име Светог Николе. Вероватно због тога су у употре-
би оба назива манастира: Планиница и Свети Никола. Манастир је под заштитом 
државе, као манастир Планиница, од 1967. године. Осим кратких бележака на 
интернету, у градским новинама и записа у списку Владимира Р. Петковића, о овој 
цркви нема података. По тим изворима црква је из 16. века, а са западног зида наоса 
може се прочитати 1606. година, време настанка живописа.  
 

2. Архитектoнско обликовање цркве Светог Николе 
 
Прилаз цркви ствара визуелно изненађење. Поглед се спушта и обухвата 

мали пропланак усред шуме. Амбијент, створен односом зеленила и камена, пријатан 
је и домаћински. На крају пропланка, према југу, налази се скромна црква, којој се 
прилази са северозапада утабаном стазом благе кривине. Налик је обичној кући и на 
први поглед изазива поштовање према тредицији и времену. Облик је једноставан и 
на први поглед се уочава скорашња интервенција у терену. Зидови су тамнији у делу 
где је откопана земља, а и фотографије из ранијег периода то потврђују.  
 

2.1. Функционална анализа простора 
 
Црква представља једнобродну триконхалну грађевину без куполе. На истоку 

се завршава апсидом. Са северне и јужне стране, на средини цркве, налазе се конхе. 
Њихова ширина, иста као ширина апсиде, одговара трећини дужине цркве. Све три 
конхе су и споља и изнутра полукружне, истог радијуса и засведене полукалотом. 
Осветљене су са по једним малим прозором. Ширина апсиде  је повећана на скоро целу 
ширину брода и то у делу до висине од једног метра. Чини се да је откопавањем терена 
у који је била укопана црква откривен део темеља апсиде, па је дозидан. На то указују 
новопостављене плоче у стилу крова испод апсиде. Изнад апсиде је још један мали 
прозор и та четири прозора су, не укључујући улазна врата, једино осветљење цркве.  

Полуобличасти свод је исте висине на целој дужини, на средини дужине 
ојачан дрвеним и металним затегама. Вероватно је урађен од неког лакшег 
материјала, можда од сиге, што би се могло утврдити сондирањем. Наос је покривен 
двоводним кровом са покривачем од црепа, на дрвеној конструкцији. Кров је 
углавном пропао, што говори изломљена линија слемена. Плоче, које су некад имале 
улогу покривача, уграђене су у партер приликом последње интервенције на конаку. 
Конхе су покривене ћерамидом, северна и западна имају кровни венац на истој коти, 
док је кота венца апсиде виша.  

Зидови су веома масивни, дебљине око 70 см, рађени од камена и сиге, 
карактеристични за цркве грађене у доба Турака. Покривени су слојем малтера на 
северном и западном зиду. Пошто зидови имају исту дебљину и углавном исту 
израду, закључује се да је црква грађена у једној фази. Не може се са сигурношћу 
рећи како је извршено фундирање. Највероватније темељи иду до дубине од 50 см, а 
по свему судећи није баш набоље извршено јер западни зид и терен чине угао мањи 
од 90 степени. Камен и сига су из оближњих мајдана, а кровне плоче су донете 
вероватно из околине села Висок. 
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Садашњи под је од бетона, а вероватно је био од камених плоча, чији се остаци 
налазе пред улазом. У једном је нивоу и пресечен је каналом у коме је стајао иконостас. 
Бетон је насут и око цркве у појасу од око 50 см, тако да је било које истраживање 
испод терена отежано. Под је на истој висинској коти као и прилазни плато. 

Унутрашњост је подељена на два дела, олтар и наос. На северној страни 
источног зида налази се полукружно засведена ниша дубине око 15 см на метар 
висине од пода. Северни (на истој висини) и јужни зид (на коти 150 см) олтара имају 
по једну правоугаону нишу. Те три нише су у улози проскомидије и ђаконикона. 
 

2.2. Архитектонска пластика 
 
Венци на цркви су постављени у три нивоа. Први, најнижи, венац је на 

конхама, на прелазу зида у свод. Непрецизно је рађен и има исту коту на северу и 
југу. Други венац је на средини размака између поменутог првог и трећег, кровног 
венца. Рађен је од камених плоча дебљине 10 см, дужине око 50 см, испуштених 20 
см. Зид у појасу између другог и трећег венца задебљан је за још 10 см на југу, а на 
северу 20 см, односно спојен са венцем. На источном зиду средњи венац из 
хоризонталне равни прелази у вертикалну у облику лука пречника апсиде. Једину 
пластику западног зида чини портал и лучно заобљена ниша изнад врата и две нише 
на северном зиду. На западном зиду се налазе једина врата. Она су урезана у портал, 
који је лучно завршен, увучен је 40 см. Западни зид је малтерисан и осликан. 
Приметне су скорашње интервенције новим малтером у горњем појасу. 

Северна и јужна конха, као и олтарска апсида, имају по један прозор. У 
конхама су на висини од 96 см, а у апсиди на 166 см. Једнокрилни су и малих 
димензија, у дрвеном раму. Простор у зиду на месту прозора конусно се сужава ка 
споља попут пушкарнице, где стоји рам, мало увучен од споља. Четврти прозор изнад 
олтарске апсиде, мало је шири од осталих, али зато мање висине. Једино се око њега 
простор ка унутрашњости завршава сводно. На парапетне зидове су постављене уже 
камене плоче, које су мало препуштене у односу на раван унутрашњег зида. У тако 
направљеним нишама постављена су кандила новијег датума, а вероватно је тако 
било и у прошлости.  

У цркви постоје два камена постоља, часна трпеза, два свећњака и два дрвена 
сточића. Свећњаци су од лима и вероватно су скорашње израде, с обзиром да су се 
раније користили гвоздени. Дрвени столови, један на средини наоса, на коме су две 
иконе, и један постављен преко светог престола у олтару новијег су датума. Часна 
трпеза или свети престо урађен је од светлијег камена, квадратног пресека који се 
сужава ка поду. Једноставног је облика и грубе израде, вероватно сеоски клесарски 
рад из времена грађења цркве. Камена постоља су мало тамније боје, постављена у 
крајње углове олтара. На њима су вероватно чувани ручни крст којим се благоси-
љало, богослужбене књиге и евхаристијски дарови. 

Улазна западна врата су вероватно из времена живописа. Једноставно су 
обликована, без икаквог пластичног украса. Рагастов врата је такође од дрвета и прати 
линију отвора. Крило врата се састоји од три масивне талпе. Једнокрилна су и завршавају 
се лучно. На спољашњој страни је стара гвоздена брава и закуцана реза новијег датума. 

 
2.3. Пропорцијска анализа 

 
Центри апсида су у геометријски изузетно правилном међусобном односу. 

Образују једнакостраничан троугао. Оса, која се поставља кроз центре јужне и 
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северне апсиде, одудара од хоризонталне линије за 0,19˚. Због грешке у мерењу 
можемо да је посматрамо као хоризонталну.  

Кружница, са центром у средини те хоризонтале и полупречником који је 
растојање до центра олтарске апсиде, додирује унутрашњи зид наоса. То значи да су 
бочне апсиде на средини наоса, а да је средина њиховог растојања центар наоса. Ако 
се за полупречник узме растојање од центра до крајње тачке западног зида, кружница 
скоро да додирује крајњу тачку апсиде. Тако смо дошли до центра целе цркве. 
Апсиде су истих пречника, 160 см. Кружнице које су описане из центара апсида, са 
величином полупречника који је растојање до спољашње ивице зида апсиде, 
додирују се на средини растојања од центара апсида.  

За дебљину зида се у средњевековним црквеним грађевинама узимала мера 
од 2,5 јединица. У овом случају мера одговара стопи од 29 см. Унутрашњи пречник 
апсида је 5,5 мерних јединица, а унутрашњост наоса има тачно 10 модула на краћој 
страни и мало више од 16 по дужој. Тај однос страница правоугаоника одговара 
односу М:м, који се назива златни пресек. Ако око цркве опишемо правоугаоник, 
добијамо исти однос страница. На основу тога се претпоставља да су се при изградњи 
цркве свесно примењивала правила златног пресека, што је чест случај у 
средњовековним црквеним грађевинама. 

Висина цркве је 16 модула, ширина 14,5. Претпоставља се да је градитељ 
применио златни пресек и у вертикалном смислу. По њему, висини цркве одговара 
укупна дужина од 28 модула, а стање на терену је за 2 модула краће. Целокупни 
утисак о целој грађевини складан је и са мером, па се може рећи, без обзира на 
грешке, да су односи страница у односу златног пресека. 
 

2.4. Пoрекло облика 
 
Време настанка цркве претпоставља се на основу архитектонског стила, 

времена живописа и упоредне аналогије сличних споменика. Пошто живопис датира 
из почетка XVII века, време изградње треба конструисати користећи комбинацију 
преостала два метода. Архитектонски стил је везан за прилике у земљи и народу, 
често са примесама старијих стилова. 

Пиротски крај је добио назив Мали Јерусалим због великог броја цркава и 
манастира.1 У народу је познат и назив Мала Света гора, вероватно настао после 
досељења великог броја Грка2 за које се мисли да су се бавили црквеном архитекту-
ром и сликарством. 

Изузетан положај је Пироту омогућио да постане занатски и трговачки центар, 
често нападан и рушен. Понишавље је постало капија између источног и западног дела 
римске империје изградњом „Цариградског друма“. „Via militaris“ је изграђен још у 
другом веку. Један крак пута је пролазио кроз место на којем се данас налази Пирот, а 
други  је ишао ивицом пиротског поља, преко села Блата, Раснице и Држине, у правцу 
Сукова.3 Остаци из тог периода се и данас проналазе. Изнад пута који води од Горње 
Држине ка Планиници, изнад манастира Свети Никола, пољопривредници често налазе 
старе новчиће и бронзане посуде. Утврђења поред пута4 уништена су након продора 
Хуна и Авара, а обновио их је цар Јустинијан. На Ћелташу је некада постојала црква из 

                                                 
1 По записима после ослобођења од Турака, било је 13 манастира и 72 цркве са 137 мирских и 
11 манастирских свештеника.  
2 После 1427. године, после раскола у Грчкој православној цркви.   
3 Т. Панајотовић, Пирот кроз векове, passim.  
4 Мutatio, станица за промену запреге.  
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римског доба. Кад је порушена, на њеним развалинама подигнута је црква Светог 
Илије. Средњовековни путописци ретко помињу Пирот, али се претпоставља да је 
почетком XIII века био у рушевинама и без већег стратешког значаја. За време 
владавине краља Милутина средњовековна Бугарска је покушала да освоји пиротски 
крај, који је ипак остао у саставу српске средњовековне државе. После њега владали су 
Стеван Дечански, цар Душан, цар Урош и кнез Лазар Хребељановић. Касније, деспота 
Стевана наслеђује Ђурађ Бранковић. Неслога после његове смрти олакшава освајање 
Србије и Пирот се дефинитивно припаја Османлијском царству 1455. године, под 
чијим ропством ће бити нешто више од четири века. Пирот је коначно ослобођен од 
Турака 1877. године.  

Ф. Каниц5 је неколико пута посетио Пирот и ниједном му није пошло за руком 
да нађе било какав траг из римског доба. Иако нико од путописаца није посетио 
манастир Светог Николе, подаци о околини могу да помогну бољем схватању 
тадашњих услова. Манастир је направљен далеко од пута, да би се сачувао од напада и 
пљачки. Манастир Светог Ђорђа из XVI века слично је постављен: на левој обали 
Темштице, као и остали слични споменици из тог времена, удаљен од важнијих путева. 
Претпоставка да је црква Светог Николе направљена на остацима старијег споменика 
могла би да се провери археолошким истраживањем тог подручја. 

„А ипак, људи тврде да су изнад тврђаве налазили ‚опеке, обојене мозаичке 
плочице‘ и да су у виноградима наишли и на део античког „калдрмисаног пута“! 
Можда ће даља ископавања дати неки резултат. (...) Поред ушћа Суковске реке 
североисточно од Градишта, још се виде остаци римског кастела, а код западне 
Јалботине сачувани су остаци још једног. (...) Нешто југозападније под западном 
падином Царева камена, лежи Суковски манастир, који је 1859. у славу Богоро-
дичина успења подигао побожни крупачки сељак Виден, заједно са попом Јованом. 
Ова богомоља нема своју парохију, али је знатно посећена откако је граница 
повучена 1878. отежава Србима из речне долине посећивање нешто вишег манастира 
Св. Николе, који сада припада Бугарској. (...) Непуна четири километра од моста на 
Суковској реци (...) пруга излази на бугарску границу. Источно од тог места (...) код 
села Милојковца (...) виде се рушевине античког кастела који би могао да буде 
идентичан са „mutatio Translitae“ према Ilin. Hieros удаљене од Turres-a (Пирота) 12 
миља, уколико није лежала нешто северније код моста на Суковској реци. Десет 
миља даље била је „mutatio Ballarstra“, али она се већ налазила на територији која је 
данас бугарска, као и следећа „mansio Metlia“; за ову последњу сам утврдио да се 
налазила код Драгомана, који се прочуо у новембру 1885. године. На целом путу од 
Пирота до Сливнице, прате нас многобројни тулуми, у којима су, или око њих, многи 
храбри српски и бугарски ратници нашли покоја поред својих праисторијских 
земљака.“ 6  

Испитивање споменика средњевековне црквене уметности по трнском срезу 
било је веома интересантно и важно за истраживачки тим Валтровић и Милутиновић7 
у време кад су почеле да се повлаче политичке границе између две суседне државе на 
Балканском полуострву. Иако су остаци уметничких творевина изван сваког 
препирања између Срба и Бугара, мислили су да баш архитектонско и уметничко 
проучавање старина може одговорити објективно под чијим су духовним утицајем 

                                                 
5 Феликс Филип Каниц (1829–1904) аустријски археолог, путописац и етнограф.  
6 Ф. Каниц, Србија, земља и становништво, passim. 
7 Михајло Валтровић, архитекта и професор Велике школе (1881–1904) заједно са професором 
Драгутином Милутиновићем проучавао је старине и учествовао у конзервитању многих 
манастира.  
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постали.8 Сачувани споменици црквене уметности у трнском округу по њима су 
постали под „неодречним утицајем оног истог уметничког духа, који је у то време и 
по другим српским областима стварао. Ово нарочито јасно доказује уметнички 
замишљај и техничко извођење како најранијих из 14, тако и најпознијих споменика 
из 18. века, који свачим, а особито употребом три или једне апсиде опомињу на 
савремене цркве по Србији.“9 Манастир код Планинице ни овај пут није забележен. 
Пажњу су им привукли манастир Свете Богородице код Сукова (1859), Свети Јован 
Богослов код Поганова (XIV век) и Свети Ђорђе у Темској (XVI век). Ипак, подаци о 
околини овог манастира  помоћи ће у одређивању времена његовог грађења. 

„Не можемо овом приликом прећутати, а да не споменемо знатну ревност у 
подизању новијих цркава по ослобођеним пределима. Особито у течају овог столећа, 
јамачно с опадањем отоманске силе и малаксавањем мухамеданског фанатизма, 
постадоше неке по уметничком замишљају и својој величини доиста значајне цркве, 
које су у једно и доказ растењу имовног стања подјармљених хришћана. Углавном се 
при овим црквама приватио старији основни распоред строго византијски, какав 
иначе при испитивању старијих споменика нисмо нашли.“10 

Манастир код Поганова је један од најзначајнијих споменика српске 
средњовековне културе у Понишављу. Његова прошлост је обавијена тамом, с обзиром 
да за период од пет векова постоји само неколико11 записа и натписа. После 
вишегодишњег истраживања тачан датум и имена ктитора још се увек претпостављају. 
Старија црква, вероватно из IX века, на месту садашњег конака, има два слепа прозора 
завршена лучно на јужној фасади. Такав мотив постоји на северном зиду цркве у 
манастиру код Планинице. Сличност у обради фасаде једина је веза, недовољна за 
мишљење да је и црква Светог Николе направљена на темељима старије цркве. Камени 
зидови и гробови око цркве, откривени приликом последње интервенције, могу да буду 
повод за отварање сонди, на основу чега би се отклониле или потврдиле недоумице о 
постојању старијег објекта и трема на западној страни. 

„По новијем мишљењу А. Грабара, погановска црква, која представља 
упрошћени тип моравских цркава, према томе, припада крају XIV или почетку XV 
века. (...) Вероватно је црква подигнута после 1453. год. на рушевинама неке раније 
цркве, јер су после те године Турци одобравали обнову разрушених хришћанских 
цркава. Ако је то тачно, онда нема места приговору Балсачева да црква није могла 
бити подигнута крајем XV века, што Турци у XV и XVI веку нису допуштали зидање 
нових цркава.”12 

Протођакон др Прбислав Симић пише да је грађење у периоду турске 
владавине13 постало веома отежано, али није престало. Потреба подизања цркава је 
била дубоко усађена у свест Срба, а недовољно јаки ктитори у поједностављеним 
облицима настављају стару архитектуру предака. Пошто су Турци  одобравали само 
обнову старих цркава, ктитори су ради добијања дозволе доказивали да је црква 
постојала и тамо где је и није било. 

                                                 
8 Б. Лилић, Пирот и околина у списима савраменика од XV до почетка XX века,  passim.  
9 М. Валтровић и Д. Милутиновић, Старине пиротског подручја, др Б. Лилић, нав. дело, стр. 
150 
10 Исто, стр. 152.  
11 Црква Светог Николе у Планиници има само један (датум живописа).  
12 Ђ. Радојчић, Манастир Поганово, Из прошлости манастира Светог Јована Богослова, 
passim. 
13 Од пада Смедерева 1459. године до Велике сеобе 1690. године.  
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„Српска архитектура у доба турске власти у свему наставља традицију 
средњевековне архитектуре, и не само да не доноси ништа ново, него се и ранији 
сложени облици упрошћавају. Најчешће је цео простор једноставно замишљен: 
грађевина је правоугаоне основе са олтарском апсидом на источној страни, коју 
понекад замењује обична ниша, а одвојене припрате су ретке. (...) Иако су многе 
цркве зидане или облагане тесаним каменом, опеком, или каменом и опеком (што је 
реткост), ипак велики средњевековни узори нису могли да буду достизани. Но, и 
поред свих недостатака, неке цркве су толико сличне средњевековним да и код 
данашњих стручњака време њиховог грађења изазива недоумицу. Као што 
архитектура ових цркава није донела ништа ново у погледу начина грађења, тако је и 
фреско-сликарство остало у оквирима подржавања великих узора.“14 

Ваља поменути аналогне и хронолошке блиске споменике из Понишавља. 
Најближа паралела у том смислу би била скромна црква Светог Николе у селу 
Крупац. Од три слоја фресака, најстарији је из XVII века. Правоугаоне је основе са  
са олтарском и певничким апсидама. На западној страни је дозидана касније велика 
припрата, а њен источни зид је малтерисан и осликан. Зидана је ломљеним каменом и 
опеком, а кров је двоводан, покривен каменим плочама. Свод је полуобличасти, са 
дрвеним затегама. Поред цркве се налази добро очувана звонара.  

У овом контексту могле би се поменути и црква из манастира Свети Кирик и 
Јулита из села Смиловци (1839), црква Светог Ђорђа из села Осмаково (вероватно из 
XV века), као и црква из манастира Светог Николе код Сињца (крај XVI или почетак 
XVII века). Црква Светог Николе у манастиру Морача из 1635. године такође има 
осликану западну фасаду. 

Црква Светог Николе у селу Станичење (1332) на другом крају Понишавља 
има слично осликану западну фасаду и дрвене затеге. Изнето је мишљење да су као 
непосредан узор за ове цркве могле послужити мале једнобродне цркве у Трнову15. 
Од њих су остали само археолошки остаци, тако да је компаративна анализа отежана. 
Споменици из тог краја се такође своде на најмању меру за време владавине Турака, 
а приметни су утицаји са Атонске горе и из Румуније. Тако су фасаде цркве из 
Преображенског манастира (код Трнова) покривене фрескама слично молдавским 
црквама. 

„И у Молдавији начин зидања је доста разноврстан и креће се од зидања 
опеком и каменом, до зидања само опеком и само каменом, а понекад са 
омалтерисаним фасадама. Оно што је међутим интересантно то је да се на фасадама 
молдавских цркава појављује често и живопис, а понекад, као например у Сучевици, 
Воронецу или Хомору црква је и споља цела, у потпуности њиме покривена. 
Сматрало се да је то једна специфично молдавска одлика али је данас јасно да 
порекло и овог начина спољне декорације треба тражити у српској архитектури, у 
којој, далеко раније, још око 1330. год. налазимо потпуно развијен живопис на 
фасадама нартекса у Пећкој Патријаршији.“16  

„Судећи по представи пећких цркава на зидној слици опела патријарха 
Јоаникија из 1356. године, црква Светог Димитрија је тада била омалтерисана и 
црвено обојена, као и друге две цркве, на којима су нађени трагови полихромне 
обраде. (...) Фреске са фигуралним композицијама биле су насликане под тремом на 
јужној страни, а судећи по преосталим сликаним површинама, изгледа да су северну 

                                                 
14 П. Симић, Црквена уметност, passim. 
15 Група аутора, Црква Светог Николе у Станичењу, 2005.  
16 Ђ. Бошковић, Архитектура средњег века, стр. 317.  
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и западну фасаду покривале по целој висини. (...) Војислав Ђурић, који је готово у 
целини реконструисао тадашњи систем фасадних украса, сматра да је из времена 
архиепископа Данила II. Његово датовање је оспоравао Бошковић, тврдећи да пећки 
сликани орнаменти нису могли настати пре краја XIV века, односно пре продора 
Турака у јужне области српске државе, кад су могла настати прва оштећења спољних 
делова пећких цркава која би проузроковала њихово малтерисање. (...) У међувре-
мену су откривени трагови првог слоја полихромне обраде на фасади жичке Спасове 
цркве. Састоји се од јарке црвене основне боје и разнобојних трака сликаних на бело 
обојеним аркадама. Тамошњи фасадни малтери могли су бити датовани у другу и 
трећу деценију XIII века. Налаз о полихромији на жичкој цркви чини сликани украс 
на пећким богомољама мање усамљеним и сведочи о дугој претходној употреби 
истог система украшавања фасада српских цркава, што, такође, доприноси Ђури-
ћевом раном датовању пећких фасадних украса.“17 

Ако посматрамо цркве са обликом тролиста, могуће је наћи пуно аналогија, 
нарочито за време моравског стила18. Ђ. Бошковић везује тај облик за нека преро-
манска приморска решења. Споменици из прероманског периода грађени су од IX до 
XI века. За нас занимљиви примери јесу црквице Светог Николе код Нина и Светог 
Кршевана на Крку, решене у облику чистог триконхоса. Просторна композиција ових 
грађевина је веома скромна. Малих су димензија, у основи и висини. Разуђеност им 
се своди на испаде апсида, које могу споља да буду полукружне и правоугаоне. 
Вероватно су таква решења била узор за тролисну црквицу код Затона, у Рашкој, која 
можда припада истом том добу. Свети Никола из Баљевца (XII или XIII век) има 
низак отвор, лунету са представом светог Симеона из XIV века и простран слепи лук 
на прочељу за који се мисли да води порекло из романског и старијег приморскког 
црквеног градитељства.19 

На основу анализе сличних примера, проучавања облика, начина и места 
грађевине највише основа има за мишљење да је црква Светог Николе у Планиници 
грађена крајем XVI или почетком XVII века. Евентуално и пожељно археолошко 
истраживање20 може да покаже старије слојеве и разреши питање западне припрате. 
 

3. Зидно сликарство 
 
Сликана целина цркве Светог Николе у манастиру код Планинице изведена је 

1606. године. Лако је сагледљива и веома оштећена. Интервенције малтером старе десе-
так година због проблема са влагом у великој су мери упропастиле даље истраживање 
овог културног споменика. Одговорност за учињене промене не прихватају ни челници 
Нишке епархије ни службеници Завода за заштиту споменика културе.  

Ситуација је отприлике иста као и 2000. године кад је објављен први текст о 
овом манастиру. „Ван фокуса наше пажње судбина манастира у Планиници је данас 
супротна од манастира у Поганову који се налази у близини. После смрти последњег 
монаха у манастиру Планиница, оца Диониса Романова, историја манастира 
посвећеног Светом Николи, дужа од четири века, као да иде ка свом крају.“21 

                                                 
17 М. Чанак-Mедић, Архитектура прве половине XII века II, passim. 
18 Једна од одлика моравске школе су слепе аркаде на фасадама.  
19 Наслућивање порекла надахнића уобличавања фасада није помогло у одређивању постанка 
цркве. На основу основних облика прозора и њихових појединости у материјалу и обради 
пронађена је сличност са бифорама Радослављеве припрате у Студеници из 1230. године.  
20 Заводу за заштиту споменика одобрава Министарство културе.  
21 Е. Лакова, Ј. Симов, Манастир у Планиници–духовни споменик који се гаси, passim.  
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Фреске су распоређене на западној фасади и унутар храма у зонама, према 
уобичајеном моделу заснованом на византијском сликарству.  

 
3.1. Живопис на фасадама 

 
Зидне слике су на фасади цркве размештене на две површине. На западној 

фасади, у лунети над улазом приказан је Свети Никола, а око ње је живописана 
композиција Страшни суд. Горњи део фасаде, од лука навише је малтерисан. Остатак 
је углавном изгребан, вероватно у последњих петнаест година. Због наведеног оште-
ћења фигуре се тешко распознају. Стил сликања је очигледно различит од фресака 
унутар цркве. Колорит је мало другачији, с обзиром да је фасада без припрате и 
изложена је атмосферским утицајима. С. Пејић, илуструјући популарност Страшног 
суда, подсећа нас да само на територији Пећке Патријаршије, од пада под турску 
власт до сеобе у крајеве преко Дунава и Саве, ова композиција је део живописа више 
од 30 споменика22. Страшни суд нас чека пре него што уђемо у цркву на молитву или 
службу, па је његово уобичајено место источни зид припрате или фасадна слика 
заклоњена тремом (у црквама без припрате). 
 

3.2. Живопис у цркви 
 
Време живописа се може закључити по ктиторском натпису изнад врата на 

западној страни: „Са благословом Оца уз помоћ Сина и остварењем Светог духа, овај 
храм, посвећен чудотворцу Николи започе да се живописе априла и заврши се 22. 
априла 1606. године у време духовника Стефана“.23 Е. Лакова претпоставља да је 
свештеник Стефан исто лице које се помиње у књигама погановског манастира као 
„Игуман погановског манастира после 1606. године“. Ако је црква заиста осликана за 
месец дана, претпоставља се да је било више аутора.  

У источном делу свода представљен је Христ на Успећу, у централном 
Христ Пантократор, доста уништен, са богатим цртама. Редослед на своду се  
вероватно завршавао Припремљеним престолом. Централно поље било је ограђено 
двема ивицама са низом пророка без медаљона. 

Велики празници су распоређени на уобичајен начин. На источном зиду су 
Успеће и Благовест, а на јужном своје уобичајено место заузимају сцене Рођења 
Христовог, Сретења и  Крштења. На западном зиду су композиције Преображења и 
Успења Богородице. У другој сцени апостоли су око Христа, који носи душу Марије.  

На источном зиду, у апсиди је Богородица Платитера (која шири небо), а 
испод ње је Поклон Жртвама. Натписи су скоро уништени, па се наслућују Свети 
Атанас, Свети Василије Велики, Свети Јован Златоуст и Свети Григорије Богослов. 
У олтарском простору је још сцена Виђење Петра Александријског. 

Испод низа светаца у медаљонима, који су тада уживали велику попу-
ларност, пролази појас са целим фигурама: Ђакон Свети Стефан је усправљен до 
нише на југу, конха на јужном зиду је вероватно садржала Преподобног, као што 
приличи манастирској цркви. Даље су Свети Теодор Стратилат, Свети Теодор 
Тирон и Свети Пантелејмон.  

На западном зиду су арханђел Михајло са леве и Свети Константин и Јелена 
с десне стране. Свети Нестор, Свети Димитрије и Свети Ђорђе штите храм са 
северне стране, а у конхи је био Деисис.  

                                                 
22 С. Пејић, Манастир Пустиња, стр. 77.  
23 Е. Лакова, нав. дело.  



 414 

„У сликарству тог периода увек се истиче утицај експресивног на рачун 
слике, духовни набој на рачун уметничког мајсторства. У цркви Свети Никола, ипак 
се осећа драж лакоће која је својствена великим мајсторима, откривена у бистрини и 
структури ове монументалне декорације. Сликари су вођени концепцијом живе приче 
у којој главну улогу има људска фигура, често лоше конструисана. Због покрета и 
сама композиција прети да покида рамове. Линеарно третиране форме доприносе 
целовитости фигуре и обједињују детаље.“24  
 

4. Иконе 
 

4.1. Иконе 
 
Једине иконе које се налазе у цркви су на тетраподу: Свети Никола и 

Богородица са Христом. Уметнички су сасвим безначајне, с обзиром да представљају 
колор штампу залепљену на дасци. 
 

4.2. Иконостас 
 
Иконостас, неопходан за нормално функционисање обреда, не налази се у 

цркви. Пре десетак година полиција је зауставила крађу неколицине бугарских 
грађана на граничном прелазу ка Бугарској. По причи грађана зна се само још да је 
иконостас ради лакшег преношења исечен на делове. Иконостас у манастиру 
Поганово25 направљен је 1620. године. Може да се претпостави, због  географске и 
хронолошке близине, да су планинички и погановски иконостас сличне израде, можда 
и од исте групе аутора. У то време су сликари најпре радили живопис, а потом 
иконостас, који је осетљивији и спорији за рад. Проучавањем сличности ова два 
уметничка дела могуће је идентификовати групу мајстора који су радили у манастиру 
Планиница. 
 

5. Вредновање баштине 
 
Време оснивања манастира и изградње цркве тешко је одредити. У турско 

време такав тип грађевина је био распрострањен од Пелопонеза до Дунава: 
једнобродна црква у комбинацији са тринкохосом, са сводом, кровом на две воде и са 
засебним звоником. Почетком 17. века урађен је живопис, а црква вероватно нешто 
раније, што се може закључити по ктиторском натпису. Скорашњом рестаурацијом 
извршен је велики допринос учвршћивању утицаја организације Српске православне 
цркве. Велике количине цемента су се негативно одразиле на осликан слој. Сви 
објекти у манастиру спашени су од рушења, али новонастали амбијент намеће 
мишљење да ни озбиљни уметнички квалитети зидног сликарства, складна архи-
тектура и вековна улога манастира неће подстаћи друштво да сачува православље од 
његовог даљег пропадања. 

Завод за заштиту споменика културе у Нишу је 9. маја 1967. године донео 
решење под бројем 11/2-66. Њиме је заштићен манастир Планиница са црквом 
Светог Николе. Манастир Планиница је уписан у Централни регистар као споменик 
културе под редним бројем 29726. У циљу вредновања, као и сачувања, опомене и 

                                                 
24 Исто.  
25 Данас у Народном музеју у Софији.  
26http://www.heritage.gov.rs/sr_cir/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=129&Ite
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подсећања на обавезе, извршена је анализа и критика уметничког дела.  О концепту 
уметничког дела писао је Ч. Бранди27. Он нас учи да кроз препознавање настављамо 
да продужавамо живот једног дела, у његовом значењу и физичком облику. По њему, 
уметничко дело намеће двоструко вредновање. С једне стране је чин који упућује на 
извесно време и место, историјски захтев. У исто време, дело добија вредност која 
нас повезује са уметничким карактеристикама дела, естетски захтев. У рестаура-
торском пострупку треба водити рачуна о оба ова захтева. 

Уметничко дело наставља да живи у свету као присутност у људској свести. 
Процес препознавања уметничког дела, наводи даље Бранди, састоји се у његовој 
идентификацији као таквог. Рестаураторска интервенција зависи од препознавања, 
које се успоставља сваки пут када се посматра дело. Закључује да је уметничко дело 
целина а не збир делова, па рестаурација треба да сугерише потенцијално јединство 
уметничког дела, са обзиром на историјске и естетске захтеве. Заштита и очување 
културног наслеђа морални је императив и обавеза сваког члана друштва. Пошто-
вањем материјалног интегритета добара чувају се њихове уметничке, културне и 
историјске вредности. Аутентичност представља квалитативни фактор уметничког 
дела, а очување те аутентичности је главни задатак конзервације. 

Уметничко дело се вреднује појединачним индивидуалним препознавањем. 
Људски производ као предмет тог препознавања може да буде вреднован као било 
који производ људске активности, све док га свест не препозна као уметничко дело и 
издвоји га из заједнице других производа. Док се поновно стварање или препознава-
ње не догоди, уметничко дело је само потенцијално уметничко дело. Оно не постоји 
уколико не опстаје. Зато било које понашање у односу на уметничко дело, укључујући 
и рестаураторску интервенцију, зависи од тога да ли се догодило или није препо-
знавање уметничког дела као таквог.28 Пошто је растаурација доведена у директан 
однос са препознавањем уметничког дела, Бранди изводи дефиницију: 

„Рестаурација представља методолошки тренутак у коме је уметничко дело 
препознато, у својој физичкој конзистентности и свом двоструком естетском и 
историјском поларитету, имајући у виду његово преношење у будућност. Рестаурира 
се само материја уметничког дела. Рестаурација треба да тежи ка поновном 
успостављању потенцијалног јединства уметничког дела, само уколико је то могуће 
без чињења уметничких или историјских фалсификата и без поништавања сваког 
трага проласка уметничког дела кроз време.“29 

Из саме суштине уметничког дела изведени су принципи рестаурације. Прва 
смерница за истраживање односи се на одређивање неопходних услова за уживање у 
делу, као уметничкој представи и као историјској чињеници. На другом месту, 
уметничко дело се дефинише материјама од којих се састоји. Као трећа смерница, 
амбијентални услови дозвољавају конзервацију дела. Пошто је свако уметничко дело 
јединствено, начини заштите и мере које се предузимају никада неће бити исте за све. 
Стално треба имати на уму да циљ рестаурације није само да обезбеди постојање 
уметничког дела у садашњости већ да обезбеди и његову трансмисију у будућност. 

Изради пројекта за рестаурацију треба да претходи детаљна студија, која 
сагледава оригинално дело, као и модификације са различитих становишта. Обавезан 
део ове студије треба да буду библиографска, иконографска, архивска и друга истра-

                                                                                                                            
mid=118, 24.05.2009. 18:45.  
27 Cesare Brandi (1927-1988), италијански правник, оснивач Централног института за 
археологију и историју уметности.  
28 Ч. Бранди, Теорија рестаурације, passim.  
29 Ч. Бранди, нав. дело, стр. 24.  
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живања, у циљу прикупљања свих расположивих историјских података. Извештаји 
чине интегрални део програма и документују стање које претходи рестаураторској 
евиденцији. Подсетићемо се само неких чланова Повеље рестаурације из 1972. 
године: 

„Чл. 4. Под заштитом се подразумева сваки конзерваторски поступак који не 
обухвата директну интервенцију на делу: под рестаурацијом се подразумева свака 
интервенција усмерена на то да одржи дело у функцији, да олакша читање и интегрално 
преношење у будућност дела и предмета дефинисаних претходним члановима. 

Чл. 6. У вези са циљевима који, по чл. 4, треба да кореспондирају са 
активностима заштите и рестаурације, за сва уметничка дела наведена у члановима 1, 
2 и 3, забрањено је без разлике: 

1) допуњавање или довршавање дела, према стилу или по аналогији, чак и у 
поједностављеним формама, чак и ако постоје графички документи или модели који 
могу да укажу на стварни или могући изглед завршеног дела; 

2) уклањање и рушење који поништавају историјске слојеве, осим ако се не 
ради о ограниченим изменама, деградационим или неусаглашеним са историјским 
вредностима дела, или стилским допунама које фалсификују дело; 

3) уклањање, реконструкција или премештање са оригиналног места, осим 
ако то није условљено вишим разлозима конзервације; 

4) измена секундарних или амбијенталних услова у којима су једно 
уметничко дело, споменички или амбијентални комплекс, мобилијар, врт, парк, итд. 
стигли до нашег времена; 

5) измена или уклањање патина. 
Чл. 8. Свака интервенција на делу или у непосредној близини дела, у смислу 

чл. 4, треба да буде изведена на такав начин и таквим техникама и материјалима, да 
може да гарантује могућност евентуалне нове интервенције заштите или 
рестаурације у будућности.”30 

Амбијент манастира Планиница веома је промењен. Потребно је  зауставити 
све радове  законском одредбом. Црква Светог Николе захтева највећу пажњу, јер 
представља срце ове заштићене целине. Пре постављања новог крова ваљало би 
испитати исправност планираних метода и техника. Малтер којим је опшивена црква 
није решио проблем влаге. Трајна санација од влаге подразумева отклањање узрока, а 
не само санирање последица. Темељна припрема и детаљно испитивање материјала 
обавезни су пре примене било које методе и технике. Ради решења проблема потре-
бно је консултовати стручњаке и литературу. Примери који следе су могућности 
решења проблема. Сличан поступак може да се примени и за остале проблеме 
(дренажа око цркве, земљани слој око објекта, покривање...). 

Бранди упозорава на погрешне рестаураторске теорије. На основу сазнања да 
је у 99 процената случајева пропадање зидних слика проузроковано влагом, предлаже 
обезбеђење услова носиоца у односу на влагу дефинисањем врсте влаге и мерењем 
степена влажности (узимањем узорака малтера).  

М. Димитријевић вишедеценијским радом на санацији сакралних грађевина 
дошао је до сазнања да исправно конструисан тротоар може одиграти значајну улогу 
у заштити од атмосферских талога.31  

Н. Куртовић-Фолић проучавањем савремених метода заштите од влаге 
уочава да скоро све представљају методолошки или технолошки унапређена или 
модификована традиционална знања којима су се градитељи бранили од влаге. За 

                                                 
30 Исто, passim. 
31 М. Димитријевић, Тротоари – поуздана заштита грађевина од атмосферских талога, стр. 
292. 
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цркву Светог Николе је вероватно најприхватљивије постављање трема на западној 
страни. „Фасада неке грађевине могла се штитити од штетног излагања води и 
архитектонским елементима који су попримали декоративни карактер. Употреба 
различито обрађених стреха, различитих ширина испада, класичан је пример заштите 
од кише, иако је стреха у многим крајевима и заштита од сунца. На идеалним 
реконструкцијама најстаријих грађевина старе Грчке рађених од дрвених носећих 
елемената, са зидовима од набоја или ћерпича, појављује се стреха, која спречава да 
се киша са крова слива непосредно по фасади.“32 

З. Јаковљевић наводи примере успешног решавања проблема влаге старих 
градитеља, који нису познавали законе физике и хемије. Проблем изолације од влаге 
је решаван на више начина: комбинацијом различитих материјала и техника зидања, 
хидрофобним малтерима и исушивањем зидова проветравањем преко хоризонталних 
и вертикалних канала и дренова. „Хидрофобни малтери су рађени од гашеног креча, 
оштрог песка и млевене опеке. (...) Камене фасаде, а нарочито калкани на 
Медитерану и у Италији штићени су често хидрофобним малтерима и биле су 
препознатљиве по својој светло-ружичастој и светло-црвеној боји. (...) Према неким 
подацима хидрофобни малтери су рађени и као подлога за фреско малтер у средњо-
вековним манастирима Србије, с тим што је уместо опеке коришћена дробљена сига 
која има слична хидроскопна својства као и опека.“33 

На основу прикупљених података и њихове анализе Црква Свети Никола у 
оквиру манастира Планиница има историјску вредност (везана је за време турског 
ропства), вредност старости (траје од 1606. године), уметничку вредност (постоје 
ликовне и естетске особине архитектуре и живописа), амбијенталну вредност (угођај 
простора је велики), вредност реткости (фреске на фасади), вредност целовитости 
(као свака црква има јединственост функција и облика). Све вредности су од научног, 
образовног и културног значаја, па може да се каже да има научни, образовни и 
културни значај. Прихватањем ових особина уоквирила би се прва фаза законског 
прописа очувања градитељског наслеђа.34 После аналитичке и планске пројектне 
обраде, извођења радова, следи стално одржавање и инспекција. После вредновања 
од стране стручних служби, на основу оцене приказаних вредности, грађевинско 
наслеђе се прихвата према материјалним могућностима друштвене заједнице. До тада 
планинички Свети Никола ће ширити православље сличним темпом, у сенци два 
познатија, али не и значајнија, манастира из околине, погановског Светог Јована 
Богослова и Свете Богородице из Сукова.  

 

                                                 
32 Н. Куртовић-Фолић, Борба против влаге – велики проблем у историји градитељства, стр. 
187. 
33 З. Јаковљевић, Примери заштите од влаге који су користили стари градитељи, стр. 192. 
34 Пописно-регистрацијска обрада.  
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Слика 1. Основа и западни изглед цркве Свети Никола35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Сопствено истраживање. 
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THE GREEK PRESENCE IN THE BLACK SEA: ‘TRACES’ OF 

ARCHITECTURAL IDENTITY IN ‘RELATED LOCALES’ 
 
Abstract: At historical Pontos, during the last period (19th and early 20th century), 

the transit trade can be considered as a particularly important extrinsic factor in the 
shaping of the new architectural morphology, especially concerning the urban regions. The 
pluralism of architectural expression, particularly after the second half of the 19th century, 
but not as a distant reverberation of the industrial revolution in Europe, in combination 
with the economic and social conditions of the era and the latest technological advances, 
created – especially at the urban regions of Pontos – new morphological models and 
directions. Complex architectural impacts with elements from the French classicism, neo-
baroque expressions and neo-renaissance morphological models, contributed to the 
creation of a powerful wave of local eclecticism, with intense neoclassical and neo-
romantic attributes. However, the national and racial diversity of that historic period – i.e. 
until the first quarter of the 20th century – does not allow that easily the distinguishing of a 
certain architectural identity of that very region. 

Key words: Hellenic population, historical Pontos, urban regions, trade and 
education, architecture, functional organization, typology and morphology, public 
buildings, urban houses, architectural identity. 

 
Pontos. Historical and geographical framework 

 
Geographically speaking, Pontos is defined as a coastal and mountainous zone of 

Northern Turkey (Kara Deniz region), at the north-east part of Asia Minor, stretching from 
Paphlagonia up to Colchis (Turkey – Georgia borders) and to the south-east up to Armenia. 
Semantically speaking, it refers to the south coast of the Black Sea, due mainly to the 
cohesion of the uniform cultural identity of the whole region1. The borders of Pontos never 
remained fixed for long periods of time. However, as concerning its recent historical period 
– late 19th to early 20th century – its natural boarders are considered to be the following: the 
southeast coast of the Black Sea to the North, the River Phasis and Iviria to the East, the 
River Halys (Kizil Irmak) to the West and the Argaeo and AntiTavros Mountains to the 
South2. (Figure) 

The subsoil of Pontos as early as the ancient times was famous for its ores of 
silver, lead, iron and cooper. Anyway, these ores were actually the major wealth producing 
resources of the country. This distinctive feature of the subsoil of the inland of Pontos, and 
more specifically that of Chaldia region, was the main reason – for a long period of time – 

                                                 
1 The Great Greek Encyclopaedia, ed. Phoenix, 2nd edition, 20 (Athens), 555/ Chr. Samouilidis, 
History of the Greeks of Pontos, (Athens, 1986), 13 
2 S. Ioannidis, History and Statistics of Trebizond and the greater region, (Constantinople, 1870), 1 
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for the preferential political and religious administration of this very region, in comparison 
to the rest of Pontos3. 

 

 
 
Figure: map showing the ecclesiastical provinces of Pontos 

 
Although Pontos was relatively isolated from the rest of the Asia Minor, due to its 

natural borders, it has always been – because of its special location – a place of strategic 
importance throughout several historical eras. Scant natural passages from the coastline to 
its southern inland enabled communication with the rest of Asia4. The most important of 
these were the ones that connected Asia Minor and the greater Asia with the ports – 
polismata of the Black Sea5. 

                                                 
3 Ch. Lioudaki - Kypreou, Mining at Asia Minor and Pontos, (Athens, 1982), passim / E. A. 
Parcharidis, The History of Kromni, (Trebizond, 1912), 47-8, 62 / E. Papamichalopoulos, Touring 
Pontos, (Athens, 1903), 136-140 / M. Nymphopoulos, The History of Santa at Pontos, (Drama, 1953), 
113 c.f. 
4 A. Bryer, W. H. Lowry , R. Jennings , ‘Continuity and change in Trebizond’s Matzouka/ Macuka 
Valley’, in: Continuity and Change in Late Byzantine and Early Ottoman Society, Dumbarton Oaks 
Papers, (1986), 55 / Od. Lampsidis, ‘Pontos in antiquity’, ‘The Byzantine Pontos’, ‘Pontos during 
Turkish Domination’, Newspaper ‘I Kathimerini’ (19/05/1996), 7 
5 One of the routes was the one that through Theodosioupolis (Erzurum) and Arsiggi (Erzigian) 
continued up to Nikopolis (Sebinkarahisar) and then towards Giresun, passed from Kolonia (Kiolou 
Hisar), Neocaessarea (Niksar) and led to the coastal Oenoe (Unye), either after being connected to 
another route coming from Arsiggi led southwards to Cappadocia – and through Sevastia (Sivas) and 
Eudokiada (Tokati) – ended up there, or continued towards Amaseia and finally to Amisos (Samsun). 
This was the longest route that ran through the inland of Pontos. A shorter but an older one was the 
route which, coming from Persia or through the Eufratis River from Messopotamia and the rest of 
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The decline of the mines, which is historically linked with the Russian-Turkish 
war of 1828 as well, was followed by an inverse wave of migration away from the ore-rich 
areas of Pontos towards Russia mainly, but also towards neighboring regions up to the 
coastline or the western Pontos, and towards the rest of Asia Minor or Caucasus. These 
migrations came to a peak after the abolition of the previous privileges and “tax-free” 
status, something that caused the social and economic equalization of the areas with ore 
deposits of the historical Pontos with the rest of the regions of the Ottoman state6. 

From 1839 and on, at the Ottoman Empire started the implementation of the Hatti 
Serif of Gülhane (Noble Edict of the Rose Chamber), which made provisions to limit the 
peremptoriness of the local lords of Pontos, the derebeys, as well as to guarantee certain 
liberties for the populations that were subjected to the Sultan. From 1856 an on, after the 
ratification of religious tolerance in an article of Hatti Hümayun (Imperial Edict), the 
reforms, whose application had already started, were completed. 

These religious reforms of the 19th century had as immediate consequences, apart 
from the free declaration of the subjects’ religion, a remarkable economic recovery in most 
of the regions of Pontos, frequent demographic and social shifts and the critical 
differentiation as far as issues of administration and social organization are concerned7. The 
result of the organized self-government that prevailed at Pontos, especially during that 
period, was the increased construction activity mainly at urban areas. As the most 
representative examples of such an activity one could mention the modern urban residences 
of exquisite architecture (‘mansions’ and villas), the imposing bank buildings and those of 
educational institutes – with the most representative being the Frontisteria of Trebizond and 
Argyroupolis.  

The Russian-Turkish war of 1877-1878, that ended up with the defeat of Turkey 
and the detachment of Kars region from it and its consequent annexation to Russia, as well 
as the general political situation within the Ottoman state, encouraged even further the 
massive migration from the hinterlands of Pontos, first towards the coastline and later 
towards Russia8. These migratory movements of a significant part of the Hellenic dynamic 
of Pontos away from the Ottoman state, along with the political reforms of the 19th century, 
had their consequences – among others – on the economic activities of the region as well. 
As far as the latter is concerned, apart from the progress observed mainly due to the 
preferential grants after the reforms, the morphological and the functional impact of foreign 
architectural trends – especially concerning the urban regions – were also evident9. 

 
 
 

                                                                                                                            
Syria, ended up, through Theodosioupolis (Erzurum) and Baypurt (Paipourti) via Argyroupolis, to 
Trebizond, the most important port of the Southern Black Sea until the early 20th century. Most Greek 
settlements were concentrated along these two routes; the reasons for this concentration will be 
explaned thereinafter. Ioannidis, 170–4. 
6 Samouilidis, 189 / Lioudaki, 33. 
7 Chrysanthos, (Metropolite of Trebizond), ‘The Church of Trebizond’, Archives of Pontos, 4–5 
(1933), 716 c.f. / Lampsidis, “Pontos”, (The enslaved Greek population from 1833 up to 1881)’, The 
History of the Greek Nation, 13 (1979), 435. 
8 Many villages from Chaldia and the nearby Colonia (Nicopolis) migrated to Kars and established 
Greek (about 85 in total). Papadopoulos A., ‘Pontos throughout History’, Archives of Pontos, 
1(1928), 7–46. 
9 Ε.  Gavra, ‘Traditional Architecture’, ‘Urban Buildings’, Newspaper ‘I Kathimerini’ (29/9/1996), 
10–15. 
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The urban regions of historical Pontos. Features of economic and social structure 
 

Trade & Education 
 
The great importance of the transit trade for Pontos – both land and water – will be 

briefly traced in older historical sources and travelers’ accounts. Savvas Ioannidis, who 
traveled around Pontos at about mid 19th century, refers to the trade activities of the big 
cities of historical Pontos, especially to those of Trebizond and Amisos. He characterizes 
these activities as unabated from antiquity and the Byzantine era up to his contemporary 
times10. More specifically, it is worth mentioning that before the World War I, the 
importing trade of Pontos amounted to more than 80 million francs and was held through 
known trade houses and banks11. As far as Giresun is concerned, the most active ones were 
the Ottoman bank, the Bank of Athens, and the G. Pissanis Bank. In Trebizond, during the 
same period, well known was the presence and activities of the Banks of Kapagiannidis, 
Fostiropoulos, and Theophylaktos, which contributed to the development of the local 
capital market. It should be also mentioned that each one of the above mentioned cities was, 
at that time (mid 19th, early 20th century), the economic center of a greater area, creating 
thus – depending on each individual case – local, regional and trans-regional territorial 
dependences12. The later, to a great extend – and even more during the 19th century – 
affected the particularly increasing tendency of urbanization and urbanism of the Greek 
population of Pontos13, a tendency which, as mentioned before, was affected by the 
political course of the same period. 

Trebizond, as it was aforementioned, during this period (19th – early 20th century) 
was the main trans-regional financial exchange centre for a group of settlements, 
concentrated along the road that connected the Black Sea and Persia. At the same time, it 
was the basic trade centre of the cities of Erzikian, Erzurum, as well as of Persia and a vast 
area of Caucasus. The city, during the same period, had a mixed population and about 4.200 
houses14. According to Mavridis „Trebizond has 45.000 residents, of whom about 12.000 
are Greek, while the rest of them are Ottomans, Armenians, Persians and some 
Europeans”15. It was the administrative center not only of santzakio of the vilaeti16, while it 
was the seat of all the administrative services of the county as well as of the consular 
authorities of the “main European governments”17.  

The location of Trebizond – as an important trade harbor of the southern Black 
Sea and the end of the trade road that started at Persia and through Erzurum ended up to the 
Black Sea – was a precondition for the economic growth of the city, the confirmedness of 
its position in the greater region and the increase of its influence diachronically18. The 
economic life of Trebizond, as early as the mid 17th century, showed an upturn, mainly in 

                                                 
10 Ioannidis, 171–3. 
11 Ioannidis, 179. 
12 E. Gavra, Rural areas and dwellings at Pontos from 19th to the early 20th century, ed. Kyriakidis 
Bros., (Thessaloniki, 1998), 123–5. 
13 K. Tsoukalas, Dependence and Reproduction, ed. Themelio, (Athens, 1977), passim 290-1, 298-9, 
309–11, 359. 
14 Ioannidis, 224. 
15 A. Mavridis, Geographical description of the Trebizond County and its exarchates of Soumela, 
Vaselona Peristera, (Trebizond, 1901), 9. 
16 Domninos, 11, 15, 16.  
17 Ioannidis, 223. 
18 Ioannidis, 170–1. 
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the field of trade and small industry19. During the 19th century, the trade in the Ottoman 
state continued to be held systematically (i) on land – by caravans – and (ii) via water – 
through the harbors of the Black Sea, where the products from the interior of Asia – 
through Persia and then through Erzurum – ended up. On the contrary, during the same 
period, the importing of European industrial products was declining. However, Trebizond 
continued to be an important economic center (of trade and bank exchanges); characteristic 
of this is the account that “in 1869, the imports rate mounted to 62.787.464 francs, while 
the source countries were – in rate order: England, Persia, France, Prussia, Swiss and 
penultimate Greece with 131.150 francs; the exports rate mounted to 37.901.438 francs 
while the destinations were: Persia, Constantinople, Prussia, France, Caucasus, etc. In the 
same year, 297 steamers and 704 ships docked at the harbor of Trebizond”20.  

At the same time, during this period, Trebizond presented an important intellectual 
activity, which had been enforced long before by the arrival of intellectuals from 
Constantinople, which was then also occupied by the Ottomans21. Education in Pontos, in 
the form of programmed instruction, had already begun from Trebizond at about late 17th 
century22. In the 19th century, according to Savvas Ioannidis, in Trebizond there were four 
Mutual Teaching public schools, two Girls’ Schools and the Greek School, known as the 
‘Trebizond Frontisterio’, as well as a number of other private schools23. The same author 
provides information on the structure of the educational system and the administration of 
these schools as well. In addition, he refers to the opulent activities of the welfare institutes 
and provision of the same city, as well as to the relations of these institutes with 
Constantinople24. 

During the same era (19th – early 20th century) Argyroupolis, in comparison to 
Trebizond, was a rather important ecclesiastical and administrative center than an economic 
one. Its impact as an economic center was rather a regional one. A relatively small number 
of rural settlements maintained economic relations and exchanges exclusively with it (A-
ennaes, Ae-Muhal, Almi, Atra). They are settlements located west of Argyroupolis and no 
more than 30 kilometers away from it. Anyway, we should not ignore the fact that the 
founding and the development of the later is directly associated with the exploitability of 
the River Canis mines (Chaldia)25.  

The progressive development of Argyroupolis emerged as the expansion of the 
church jurisdiction of the province of Chaldia26. In the 18th century, this economic progress 
of Argyroupolis, due to the importance of the mines of Chaldia for the whole Ottoman 
Empire, had as direct consequences the local autonomy and the intellectual development of 
the greater region27. During the period that the mines were flourishing, Greek sources 
maintain that Argyroupolis had about 7 thousand houses – most of them owned by Greeks. 
This number – according to the same sources – decreased greatly during the second half of 

                                                 
19 Lampsidis, The Pontos of Asia Minor, 187. 
20 Lampsidis, “Pontos”, The enslaved Greek population, 435. 
21 Lampsidis, The Pontos of Asia Minor, 187. 
22 In 1682 a school was founded in Trebizond by Sevastos Kiminitis. See at: Od. Lampsidis “Pontos” 
A survey of Hellenism at several areas – The renaissance of Hellenism (1669–1821), The History of 
the Greek Nation, 11 (1979), 231. 
23 Ioannidis, 228. 
24 Ioannidis, 227–8. 
25 Samouilidis, 149–50/ M. Koromila, The Greeks of the Black Sea from the Bronze Age to the early 
20th century, ed. Panorama Foundation, (Athens, 1991), 229. 
26 P. Triantafillidis, The Greek race of Pontos and Pontiaka, (Athens, 1866), 96. 
27 Koromila, 231. 
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the 19th century, due to the decline of the mines and the ultimate abolition of the chief 
metallurgists’ general privileges (by means of Tanzimat)28. 

In the meantime, the smaller local economic centers of the same area were 
complementary to the two basic cities: Trebizond and Argyroupolis. Anyway, their financial 
transactions with Baipurt (a trans-regional economic center) were also complementary, 
concerning the local income of many rural settlements of the greater region29. 

 
The evolution of architecture at the urban regions of historical Pontos 

during the 19th and early 20th century 
 
During this last period, at historical Pontos the transit trade can be considered as a 

particularly important extrinsic factor in the shaping of the new architectural morphology, 
especially concerning the urban regions. The pluralism of architectural expression, 
particularly after the second half of the 19th century, but not as a distant reverberation of the 
industrial revolution in Europe, in combination with the economic and social conditions of 
the era and the latest technological advances, created – especially at the urban regions of 
Pontos – new morphological models and directions30. Complex architectural impacts with 
elements from the French classicism, neobaroque expressions and neo-renaissance 
morphological models, contributed to the creation of a powerful wave of local eclecticism, 
with intense neoclassical and neoromantic attributes. However, the national and racial 
diversity of that historic period – i.e. until the first quarter of the 20th century – does not 
allow that easily the distinguishing of a certain architectural identity of that very region. 

More analytically, in the popular urban architecture of the houses of previous 
periods, similar to that of the greater nearby Balkan area, classical details are added to the 
facades (pediments, tripartite division of the facade, symmetrical openings, axial symmetry 
– of the facade and the floor plan – morphological and stylistic features of the facades: e.g. 
pseudo pilasters, capitals, etc)31. In the meanwhile, towards the end of the 19th century, new 
architectural motives and combinations make their appearance in the architecture of urban 
dwellings. The tendency for a renewal of the dogmatic morphological content of 
neoclassicism is widely evident. This tendency emerges along with the appearance of 
features that seem to resort to original models of eclecticism, the renaissance and 
mannieristic motives. However, most of the facades of these buildings are evidently 
influenced by the austere geometry of traditional classicism, firmly dividing the facade into 
three parts and organizing the openings on vertical axes. At the same time, it seems to 
diverge – barely – towards eclectic attributes/ representations of certain stylistic features. 
This rather simple tripartite structure, with the central entranceway and the balcony 
respectively on the first floor, constitutes a basic and repeated model, which was 
maintained in this historical region, as the late phase of classicism, at early 20th century. 

The public buildings of the same period, with morphological references similar to 
those of the private ones, are differentiated as far as their facades are concerned. They 

                                                 
28 P. Triantafillidis in his Pontiaka mentioned that in 1866 – the time when the mines declined, the 
houses left in Argyroupolis were only 250.  
29 Gavra, Rural areas and dwellings, 125. 
30 E. Gavra, ‘Spatial Organization and Architecture in the historical Pontos’, The Pontos of the 
Hellenes, ed. Ephessus, (Athens, 2003), 180–184. 
31 A characteristic element of the houses of this type is the absolute symmetry of both floor plan and 
facade. Crowning of the facade symmetry is the decorative roof gable, which is placed on the vertical 
axis. The facade is evidently divided in three parts. Depending on the case, the central part may stand 
out, as a balcony over the central entranceway, based on underpins of usually circular cross-section. 
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usually adopt neorenaissance morphological models, in combination with Ottoman baroque 
features in several kinds of buildings, mainly banks, commercial buildings or even temples. 
The public buildings of this period, nearly always, maintain the classical symmetrical 
organization of the facade, representative of these buildings since as early as the 19th 
century, with slightly projectional ends on the middle part, where the central entranceway 
bears a portic and a balcony on the first floor. The educational institutes present even more 
the neoclassical features, as far as both their functional and stylistic-morphological 
character is concerned. Later, the coexistence of features belonging to the modernistic 
movements of the early 20th century (e.g. the eclectic style of Beaux-Arts or the early 
examples of Αrt-Νouveau) with those of the former styles led to a form of neoeclecticism, 
particularly in the case of public buildings.   

Towards the end of the 19th century and until the massive shift of the Hellenic 
population from Asia Minor – during the first quarter of the 20th century – towards the 
urban regions of Pontos, the prevailing architectural movement, which was greatly 
influenced mainly by European models, was that of eclecticism32. The residences that 
belong to this category usually consist of three levels: semi basement, elevated ground floor 
and first floor. The basement was intended for the auxiliary functions of the house; the 
ground floor comprises the kitchen and the day-to-day living areas, while the first floor 
includes the bedrooms. The facades of these buildings – mainly – bear many small 
protrusions, small balconies with ironworks and elaborated motives. The main feature of 
the ‘eclectistic’ buildings is the symmetry of the facade. The axis of symmetry is set by the 
main entranceway. The ground floor openings are arranged on both sides of the axis. The 
entrances have semicircular lintels with elaborated metallic balusters. Rarely the ground 
floor presents any recesses or balconies. The facades have decorative pessaries or pillars 
while, at the point where the superstructure ends and the roof begins, decorative borderings 
are rather usual. The windows often bare a pediment or a bow or even a decorative frame. 
The balcony lattices, elaborated and elegant, mold the facades without overloading them.   

The main models of the urban architecture of Pontos during that period, apart from 
the European ones, were traced in descriptions of Constantinople and Athens as well. The 
reasons can be attributed to certain factors. Among them – and as a main feature – we should 
mention the architectural planning and thus the training of the architects or qualified engineers 
(or even of the local constructors/ architects, the “ustabasi”)33. However, as important 
interpretative factors of the new architectural condition of urban Pontos, one should mention 
in particular the movement of the urban population and the model transfer from the places 
they visited and had transactions with (mainly Europe, Constantinople, Syria, and Egypt)34. 

 
Architectural typology of the urban residences: 

Comparative presentation and interpretative approach 
 
The architectural typology encountered during the same period in this urban area – 

with its abundant variety of both intrinsic and extrinsic parameters that have influenced and 

                                                 
32 The term Eclecticism means the choice and employment of architectural motives and structural 
features of several eras and styles in the same building. 
33 L. Nicolaidis, ‘The architectural aspect of our ancestors’ buildings at Pontos’, Archives of Pontos. 38 
(Athens, 1984) / P. Kanonidis, The urban architecture of Pontos, mid 19th century – 1922. PhD thesis 
submitted to the Faculty of Architecture of the Aristotle University of Thessaloniki, (2000), 279. 
34 Gavra, Rural areas and dwellings, 35 /  P. Scalcau, Grecii din Romania (The Greeks of Romania), 
Ed. Omonia, (Bucharest, 2005), 56. 
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shaped it – is the outcome of the combination of these very parameters. Anyway, this 
maintains that the architecture of urban Pontos – and more specifically of the houses – 
includes a whole range of several types and variations. The most prevailing of these 
parameters are the climate and the natural surroundings of the area, the local economy, the 
social and financial status of the inhabitant of the house, the know-how and the experience 
of the constructors, the influence of extrinsic functional and morphological architectural 
models, and the basic building materials (both local and imported)35. 

An initial typological categorization – under methodological criteria, referring 
mainly to the national or racial identity of the social groups or the occupants/ residents of 
these very urban houses – leads to a rather ‘ablative’ approach, on the basis of the above 
mentioned features. This view, which has been initially posed by academic schools of 
Turkey36, seems to be adopted – relatively recently – by Greek researchers as well37. 
According to this consideration, concerning the urban residence of both coastal areas and 
the hinterlands of Pontos, one can distinguish: (a) the „neoclassical typology” (its most 
important and most usual examples are encountered at the coastal cities), (b) the “ottoman 
typology”, which rather means the type known and prevailing at the greater Balkan 
Peninsula and is encountered  in a range of local variations (the most usual example being 
that of the residents found in the hinterlands of Pontos) and (c) the so-called – by its 
‘introducers’– „mixed typology”; it is a combination of the two aforementioned ones with 
important and obvious influence by eclecticism. The criteria for this categorization of 
typologies have the risk of being considered even morphocratic, by examining the building 
mainly starting from the envelop, analyzing primarily the prevailing features of the facades. 
Anyway, usual are the cases – and not only within Pontos – where these features are 
combined with other morphological ‘loans’ and retard or hinder the ‘reading’ of the 
architectural type.  

On approaching the architecture – mainly according to the notion of the functional 
organization of the floor plan, and always in combination with the ‘appearance’ of the 
facades of the building – one could be led to a different typological classification of the 
urban architecture of the same area. Initially, we end up with two basic categories: (1) the 
„typical urban house” (Plates 1-12, 16-18) and (2) the „wealthy middle class mansions”38 
(Plates 13-15, 19-26). The distinctiveness of these two categories, concerning both the 
functional organization of the dwelling and its morphological expression (of both the inside 
and the outside of the residence) are clear.  
 

                                                 
35 Gavra, The Pontos of the Hellenes, 180. 
36 See also the magazine: Insaat Mimarlik Fakultesi in cooperation with UNDP/UNESCO Project 
TUR/75/012, Mimarlik Bulteni, 3 (1978), 67-144, Editions: Karadeniz Teknik Universitesi. 
37 Kanonidis, 169. 
38 First methodological approach of this typology in: V. Semertzidou, Κ. Simeonidou, The Greek 
urban house at Pontos (18th – early 20th century), Thesis to the Faculty of Architecture, Aristotle 
University of Thessaloniki, (1982–3), Supervisor: Prof. Ar. Petronotis, (Thessaloniki, 1984). 
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1, 2/ typical urban houses in the wider Sourmena area (ottoman typology) 
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3/ typical urban houses in Amasseia, on the Iris River’s bank (mixed typology) 
 

  
 

4/ Amasseia: the urban tissue 
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5, 6, 7/ Castamoni: typical urban houses (ottoman typology) 
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8/ Sinope: typical urban houses (ottoman typology) 
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9-12/ typical urban houses: floor plans typology 
 
 



 434 

 
 

 
 

 
 

16-18/ typical urban houses in Trebizond: features of neoclassical typology 
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13-15/ wealthy middle class mansions in Trebizond: features of eclecticism (14/ 
Theophylaktos house, 15/ Kapagiannidis mansion) 
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19-26/ wealthy middle class mansions: floor plans typology 
 
An attempt to “combine” the two aforementioned methodological approaches 

might lead to a series of remarks. As the most obvious one, we could mention the coupling 
of the features of the “typical urban house” (1) with those of the “neoclassical” (a) or even 
the “ottoman” (b) typology. Respectively, in the “wealthy middle class mansions” (2) the 
features of eclecticism, which are mentioned above in “mixed typology” (c) are more usual. 

Then, a brief comparative presentation of the two main categories – the “typical 
urban house” and the “wealthy middle class mansions” is attempted, as the most 
characteristic forms of architectural organization of the urban houses in this region. The 
‘image’ of this region is attempted to be completed by the presentation of representative 
public buildings of monumental architecture.  

 
1. The typical urban residence 

 
In this first category, domestic functions were usually organized on two or three 

levels/ floors (single-storey dwellings are rare among the urban residences in Pontos). The 
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rooms serving the inhabitants’ day-today needs (kitchen, living area) as well as the 
auxiliary areas (storage areas or mantrin) were all located on the ground floor, usually laid 
out around a large central area (hayat). The family and guest bedrooms were situated on the 
upper floor (or floors) around a spacious sitting area. The various typological variations (as 
regards the functional organization of the floor plan) that appear in this basic category of 
urban houses in Pontos were usually related to the social class and financial status of the 
inhabitants39. The variation where the house is on the first floor and the trade is seated on 
the ground floor, in the case of houses built on main urban roads and especially those of 
coastal cities is also usual40. 

The basic building materials used to construct these houses were mainly domestic 
in origin: wood and stone or brick for the exterior walls (usually mixed system), while 
wood was used for the upper storey flooring as well as for the roof; pitched roofs were 
covered with locally produced tiles. When compared to the materials imported in later 
periods (late 19th - early 20th century), these construction materials tended to limit the range 
of the local craftsmen. At the beginning of the 20th century the import and use of cast iron 
in urban architecture introduced a broader scope of construction possibilities and a new 
architectural expression, in particular with regard to the second residential category, the 
“wealthy middle class mansions”. 

When compared to its corresponding rural dwelling (e.g. two-storey coastal rural 
house), the typical urban residence reveals the characteristics of a continually evolving family 
social structure in terms of functional organization. The functional configuration of this type 
or dwelling – as in the aforementioned two-storey rural houses – was based on the same logic: 
auxiliary areas on the ground floor, main residence on the upper floor (or floors). The 
architectural differences between the urban houses of this category and the two-storey rural 
house can be mainly seen in: i) the type and number of auxiliary areas on the ground floor, 
usually adapted to the local economy and the social status of the occupant, ii) the number and 
layout of the rooms on the upper floor (or floors), and iii) the exterior aspect of the building 
envelop, which in urban areas was more likely to follow symmetrical models with regularly 
organized facades, depending of the principles of ‘imported’ neoclassicism41. 

The buildings that follow these morphological principles of neoclassicism are 
more usual at the coastal cities and especially at the importing and exporting centers 
(Trebizond, Giresun, Samsun - Amisos, Oenoe, Tirebolu -Tripolis). However, in this 
category of “typical urban houses”, and especially at the cities of the hinterlands (such as 
Amasya, Saphrampolis, Castamoni, Nikopolis and much less at Argyroupolis), more usual 
are the houses that belong to the above mentioned “ottoman” typology. 

Thus, it is worth mentioning that in this last category of dwellings, auxiliary areas 
(such as the rest room, the washhouse or other relevant areas) were attached or outside the 
house, within its yard – when there is one. The later has also to do with the deficient water 
supply and drainage system in the cities generally, until the late 19th century. The 
installment of such systems is connected with the appearance of “wealthy middle class 
mansions” at Pontos42. 

The internal furnishing of the typical urban houses, either fixed or movable, 
depending of the needs of the family and the function of the areas, differs according to the 

                                                 
39 Gavra, ‘I Kathimerini’, passim. 
40 Kanonidis, passim and specifically pp.59, 71, 74, 75, 78. 
41 Gavra,  Rural areas and dwellings, 169–171. 
42 D. Fillizis, The last days of Trebizond 1918–1923, ed. Kyriakidis Bros., (Thessaloniki, 1987), 
passim. 
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owner’s social status; this differentiation is rendered, mainly, by emphasizing either the 
decoration of the fixed furnishing or by the increase of the movable one, especially in the 
salon and the guest rooms.  

The construction system and materials used to build a typical urban house varied 
according to the natural features of the area (climate, topography, and composition of the 
terrain). The urban dwellings of Argyroupolis are a typical example, as their construction 
included hewn porous stone (of local provenance) for the exterior masonry and the 
horizontal flat earthen roofs common to the rural area. The exterior openings in this type of 
building depended on the construction materials used as well as on the general construction 
method, and although security remained a concern, openings were primarily dictated by the 
building regulations in force. Thus, it was only the upper floors that had large windows, and 
they were frequently arranged to create a symmetrical facade; the ground floor had very 
few openings that tended to be small in size, especially in the so called “ottoman typology” 
residents, while they are differentianetd in shape and size from the “neoclassical typology” 
ones. The lack of any type of balcony on the facade of these buildings was typical and 
necessitated by the building regulations, as well as by environmental parameters. Any 
balconies observed today in buildings of this type were later additions to the original 
structure, while they are usually interpreted as a late evolution of the basic architectural 
type. 

Outside, as well as inside, the houses of this category (concerning mainly the 
“ottoman typology") are almost always coated, without any special outer decorative 
features – apart from the apparent wooden frames of the facades at all levels. Of course, 
there are also the houses bearing neoclassical features, on the facades of which, except the 
symmetrical organization, one can distinguish clear morphological architectural features 
(gables or pediments over the entranceways, capitals, pilasters, lintels over the openings, 
bands or even borderings at the superstructure).  

 
2. The wealthy middle class mansions 

 
In general, the “typical urban house” seems to precede the “wealthy middle class 

mansion”. The latter makes a late appearance in urban Pontos – mainly at the coastal 
regions, as aforementioned – during this particular historical period, as a result of extrinsic 
influence, depending directly on the great economic and social flourishing at the second 
half or the 19th and the early 20th century.   

The wealthy middle-class mansions in the large urban centers of Pontos retained 
the typical functional organization of the space, with certain innovations. These innovations 
were deriving from foreign models, usually European. In these houses, there is an obvious 
distinction between daytime and night zones, which were organized on different levels. The 
main purpose was to increase the number of rooms in order to permit each occupant’s needs 
to be met independently, to create new areas that were directly related to the owner’s social 
and financial status, and to develop a new family lifestyle. Thus, the main family room in 
the standard urban house that was situated on the ground or the upper floor, in mansions it 
evolved into an area that functioned as a place of dispersal into other rooms in the house 
and was supplemented by a spacious reception area, dining-room, main salon, and even an 
office, billiards room and servants' quarters. The number of bedrooms, as well as the 
auxiliary areas (rest rooms, storerooms, etc) increased significantly. It is worth mentioning 
that there was a basement throughout under the floor plan of these mansions. It usually 
housed storerooms, as well as auxiliary areas (washing machines, dryers, central heating 
installation, and Turkish baths). 
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Innovations were apparent not only in matters concerning the functional 
organization of the floor plan, but also as regards the appearance of the home. The rich and 
various interior decoration of these mansions, together with the imported technology 
(relating to indoor plumbing, heating facilities, etc.) and the new European building 
materials was architecturally consistent with a magnificent exterior facade. Obviously, the 
balconies or glassed-in bays on the upper floors, as well as the entrance porches or 
imposing staircases in many affluent dwellings were directly linked to the new building 
possibilities offered by imported technologies and construction materials (such as cast 
iron). Grand entranceways, majestic balconies, facades, doors and windows framed with 
decorative motifs, eclectic combinations of Eastern and Western features, and allusions to 
Art Nouveau and neoclassicism were impressively integrated into the monumental style of 
these houses, testifying simultaneously the social and financial status of their owners as 
well as the contribution of architects to their design. The existing blueprints for many of 
these buildings are proof of this contribution43. 

Architects who had studied in Europe were primarily responsible for designing the 
majority of the public buildings erected during this period, admirable examples of 
ergonomic and functional organization and a simple but imposing architectural style. The 
most characteristic examples of this type of monumental architecture, apart from the urban 
dwellings, are the large bank buildings (Kapagiannidis, Fostiropoulos, Bank of Athens), the 
Trebizond Welfare Building, the buildings of the Trebizond Frontestirio (1902), the 
Anatolia College in Merzifon (1886), the Psomiadios School in Cotyora, and schools in 
Nicopolis, Bafra, Sourmena, Amisos, etc. 

 
The monumental architecture of public buildings 

 
It should be mentioned that, in historical Pontos of this last period, religion and 

education constituted the basic factors molding a single social and cultural identity, 
maintaining a national consciousness and cultivating a collective spirit. The cultural models 
of the Pontiac Greeks – but in particular their Christian religion – ensured that this 
collective identity would remain Greek and would be transmitted from generation to 
generation, reinforcing its social cohesion. This Greekness appears particularly 
strengthened from the 19th century on. The Trebizond Frontisterio, possibly the most 
important educational institute in Pontos, as well as the other schools and new churches 
erected during the reform period of the Ottoman state (mainly between 1839 – 1880), 
constituted the most powerful expressions of this Greek cultural awareness and the 
necessary prerequisites for enhancing the intellectual development of the region.  

According to the relevant literature and the research conducted up to nowadays, 
the density of schools and churches – in comparison to any other kind of social substructure 
– in both urban and rural Pontos – is maintained. This observation is of special importance, 
if one considers the contribution of education to the whole social substructure as well as its 
importance for the region in study, especially taking under consideration the location of the 
latter and the general historical and political parameters of the specific period44. 

As specialized research on the subject has demonstrated, although education in 
Pontos was sketchy in the early 19th century, it then developed, making great progress after 
1856 and even more so after 1880. It was then that schools were built in many urban and 

                                                 
43 Gavra, The Pontos of the Hellenes,182. 
44 D. Lazaridis, Statistic Tables of the Education of Greeks at Pontos [1821–1922], Pontiac Research 
Committee, (Athens, 1988). 
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rural areas, and by the beginning of the 20th century education had achieved a remarkable 
level of development. This high point in education began at about the outbreak of World 
War I, only to end forever with the Exodus and subsequent Exchange of Populations less 
than ten years later.  

In large cities and towns, the architectural style and functional organization man-
ifested by the buildings of educational institutions corresponded to that of the other urban 
structures. These buildings were designed as monumental architecture with two or more 
storeys, occupying selected locations, usually within a courtyard surrounded by high stone 
walls. Access to the courtyard was typically made through a grand entranceway (lofty 
carved porticoes, magnificent examples of neoclassical architecture). 

On plan, these buildings, organized symmetrically on two basic intersecting axes, 
are characterized by ergonomic internal spatial organization that met the functional needs 
of the extensive study program. The entrance (or entrances) to the school buildings was 
always placed symmetrically on the central axis. Their interior furnishings seem to have 
been quite comprehensive; usually reflecting the level, position and scope of the institute. 
The many large windows on the facade ensured that the classrooms received the requisite 
lighting and ventilation45. 

As regards the architectural style of these educational buildings, it was close to 
that of the contemporary neoclassical models of urban architecture in the area. (Plates 27-
29) The basic features of the architectural design of urban educational buildings in Pontos 
were: absolutely symmetrical facades, a balance between spaces (windows) and solids 
(walls), openings flanked by pilasters, quoins, an absolutely regular organization of the 
facades into horizontal and vertical zones with simple sculptural or integrated 
ornamentation, pedimental finish over the central pans of the facade, usually crowning the 
entranceway, visible isodomic exterior stone masonry, and plastered brick facades with 
bands of slightly differentiated color. 

It should be noted, however, that monumental and imposing features can also be 
found on schools in smaller rural settlements. It is precisely this monumental feature that 
reveals the importance attached by the Pontiac Greeks to educational issues and their effort 
to maintain ties with the Greek mainland via education46. 
 
 
 

                                                 
45 See also E. Gavra, ‘Architectural and residential organization at historical Pontos’, Pontos: 
Tracing the Pontiac region and culture through multimedia technology, ed. AL.FA. Culture + 
Multimedia, (collective edition), (Athens, 1998). 
46 Gavra, Rural areas and dwellings, 75–7. 
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27-29/ buildings of educational institutions: monumental architecture with neoclassical 
features (27, 29/ the Trebizond Frontisterio, 28/ the Sourmena high school) 
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Ελένη Γ. Γαβρά 
 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ: 
„ΙΧΝΗ“ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ „ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΠΟΥΣ“ 

 
Στον ιστορικό Πόντο κατά την τελευταία περίοδο (το διάστημα του 19ου έως και 

τις αρχές του 20ού αιώνα) το διαμετακομιστικό εμπόριο μπορεί να εκτιμηθεί ως ιδιαιτέρως 
ισχυρός εξωγενής παράγοντας στη διαμόρφωση της νέας αρχιτεκτονικής μορφολογίας, 
ειδικά για τον αστικό χώρο. Ο πλουραλισμός της αρχιτεκτονικής έκφρασης, ιδίως μετά το 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όχι όμως ως ο μακρινός απόηχος της βιομηχανικής 
επανάστασης από την Ευρώπη, σε συνδυασμό με τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα 
της εποχής και τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, δημιούργησαν -ειδικότερα για τον 
αστικό χώρο του Πόντου, νέα μορφολογικά πρότυπα και κατευθύνσεις. 

Σύνθετες αρχιτεκτονικές επιδράσεις με στοιχεία από τον γαλλικό κλασικισμό, 
νεομπαρόκ εκφράσεις και νεοαναγεννησιακά μορφολογικά πρότυπα, συνέτειναν στη 
δημιουργία ενός ισχυρού ρεύματος τοπικού εκλεκτικισμού, με έντονες τις νεοκλασικές και 
νεορομαντικές αποδόσεις. Ωστόσο, η εθνοφυλετική ποικιλία της ιστορικής εκείνης 
περιόδου –μέχρι και το πρώτο τέταρτο, δηλαδή, του 20ού αιώνα, δεν επιτρέπει τόσο 
εύκολα τη διάκριση μιας συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής ταυτότητας για την περιοχή. 
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Берлински сборник / Berlinski Sbornik. Среднобългарски книжовен паметник от нача-
лото на XIV век с допълнения от други ръкописи, изданието е подготвено от Хайнц 
Миклас, Лора Тасева, Мария Йовчева, Българска академия на науките, Кирило-Мето-
диевски научен център, Австрийска академия на науките, Философско-исторически 
клон, Трудове на Балканската комисия, 47, Извори, 3, Кирило-Методиевски научен 
център, Австрийската академия на науките, София, Виена, 2006, 456 стр.  

 
У заједничком издавачком подухвату – Кирило-Методијевског научног 

центра при Бугарској академији наука у Софији и Аустријске академије наука из Беча 
(Филозофско-историјског одељења) – 2006. године објављено је критичко издање 
Берлинског зборника – рукописне књиге бугарске редакције с почетка XIV века. 
Издање су приредили Хајнц Миклас из Аустрије, и Лора Тасева и Марија Јовчева из 
Бугарске. Берлински зборник се највећим делом (135 листова) чува у Државној 
библиотеци у Берлину, у Збирци Вука Стефановића Караџића (Ms. slav. Wuk 48), док 
се један његов фрагмент од три листа чува у Руској националној библиотеци у Санкт 
Петербургу (сигнатура Q.п.I.15)1. Први пут је представљен научној јавности 1988. 
године, када је Хајнц Миклас приредио фототипско издање, које остаје драгоцени 
извор за истраживања у области кодикологије, палеографије и историје уметности. 
Ове и друге основне податке о Берлинском зборнику приређивачи износе у предго-
вору, указујући на његов културно-историјски значај, околности које су претходиле 
критичком издању, као и на специфичности самог издавачког подухвата. Истражива-
ња која су овом приликом објављена представљају својеврсну допуну подацима 
објављеним у фототипском издању, тако да не обухватају научну историју ове 
рукописне књиге, као ни њен кодиколошки и палеографски опис. У оквиру овог 
издања објављена је студија о језику Берлинског зборника. Текстолошким и 
ортографским истраживањима Берлинског зборника, како се истиче у предговору, 
биће посвећена посебна студија.  

Берлински зборник припада групи зборника мешовитог садржаја и уједно је 
један од настаријих сачуваних преписа те врсте у јужнословенској традицији. Намењен 
необредном и личном читању, а не богослужбеним потребама – тематски и жанровски 
је разноврстан. Садржи канонске, неканонске и апокрифне списе, монашка правила и 
поученија светих отаца, слова, похвале, питања и одговоре, коледник и друге списе – 
распоређене у 19 насловљених, често сложених, књижевних целина. Посебан значај 
Зборника види се у томе што садржи преписе књижевних дела – како преведених тако 
и оригиналних – која потичу из најстаријег периода словенске писмености, као што је, 
на пример, препис Сказанија о писменима Црнорисца Храбра.  

                                                 
1 Због већег броја рукописних књига које су такође коришћене приликом приређивања 
критичког издања Берлинског зборника, у жељи да постигнемо прегледност и сажетост, у 
даљем тексту приказа служићемо се скраћеницама, преузетим из критичког апарата издања 
које овом приликом описујемо: В – зборник из Збирке Вука Стефановића Караџића (Ms. slav. 
Wuk 48); В’ –  фрагмент од три листа који се чува у Руској националној библиотеци у Санкт 
Петербургу (сигнатура Q.п.I.15).  
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Критичко издање садржи пет поглавља: увод; текст Берлинског зборника, 
донет старословенским (полуцрним) слогом, са критичким апаратом на латинском 
језику; студију о језику Берлинског зборника; литературу и резиме. Предговор, увод 
и студија о језику Берлинског зборника објавњени су на бугарском, док је резиме на 
немачком језику, као и напоредна насловна страна и напоредни садржај. 

У уводу се износе најосновнији кодиколошки подаци о Берлинском зборни-
ку, писаном на пергамену величине 194 x 138мм. Наводе се и кодекси који су 
употребљени за приређивање његових изгубљених или механички оштећених делова. 
Међу њима је као основни, и као његов кодекс – близанац, употребљен српски препис 
из XVI века који се чува у Руској националној библиотеци у Санкт Петербургу (I. 
Паметникът). У наставку увода износе се и принципи који су коришћени приликом 
издавања текста (II. Принципи за предаване на текста), као и они који су примењени 
у критичком апарату издања (III. Критически апарат). 

Друга, најобимнија целина књиге (укупно 367 страна), посвећена је самом 
издању Берлинског зборника. Хајнц Миклас приредио je објашњења свих скраћеница 
које се користе у издању (Explanatio signorum). Најпре се наводе латинске скраћенице 
критичког апарата (I. Signa et abbreviationes), затим скраћенице назива кодекса 
коришћених приликом приређивања текста (II. Sigla codicum editionumque) – како 
основних (a. Testimonia textus, Testimonia supplementorum typis cursivis impressorum), 
тако и одабраних сродних кодекса (b. Fontes variarum lectionum) – а онда и 
скраћенице наслова библијских књига (III. Libri biblici) Старога (a. Vetus Testamentum 
(Septuaginta)) и Новога завета (b. Novum Testamentum). Следи преглед садржаја 
Берлинског зборника (Summa capitum codicis), у коме Хајнц Миклас наводи наслове 
књижевних састава Зборника најпре на латинском, а у продужетку, у загради, и на 
бугарскословенском језику. При томе, уводи редне бројеве (од 0 до 18) за сваки 
књижевни састав, као и мање арапске цифре за краће литерарне целине унутар 
сложенијих састава. Наслови на латинском и бројне ознаке како ширих тако и 
њихових краћих литерарних целина поновиће се на горњим маргинама издања.  

Сам текст Берлинског зборника под називом Codex miscellaneus berolinensis. 
Monumentum palaeoslovenicum redactionis mediobulgaricae saeculi XIV ineuntis aliis 
codicibus manu scriptis auctum, заједно са критичким апаратом на маргинама и у 
подножним напоменама, простире се на 342 стране књиге (Textus et apparatus criticus). 
Приређен је у оквирима традиције бугарске филолошке науке, као споменик који, 
очигледно, треба да сачува што више филолошких црта. Текст је пренесен са свим 
скраћеницама, надредним словима и надредним знацима, изворним писмом и 
интрпункцијом и ред за ред. Приликом издавања текста Берлинског зборника (В, В’) 
текст се преноси ред за ред и страну за страну, док се текст других, у издању 
коришћених, рукописа преноси ред за ред, а крај листа се означава двојном косом 
цртом. Уводи се цртица за растављање речи на крају реда. Речи се раздвајају. Лигатуре 
се разрешују. Свака текстовна целина, реч или слово, допуњена из других рукописа (не 
В или В’), доноси се курзивом и ставља се међу стреласте заграде. Делимично или 
тешко читљиве речи стављају се међу угласте заграде. Наслови већих и мањих 
текстовних целина, иницијали и слова писана црвеним мастилом (киноваром) – доносе 
се црним слогом. Сегментација текста извршена је употребом арапских цифара унутар 
приређеног текста: почетак сваког списа обележава се већом, а почетак његове мање 
текстовне целине – мањом арапском цифром. На десним маргининама, изван текста, 
арапским цифрама обележава се и сваки пети ред приређене стране, тако да је број реда 
начин на који се у подножним напоменама упућује на филолошка објашњења 
одређених места у приређеном тексту. Речи су раздвојене у складу са књижевним 
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нормама и стањем у развоју бугарскословенског језика у XIV веку, док се нејасна 
места разрешују на основу упоређивања са грчким оригиналима када је то могуће. У 
подножним напоменама доносе се лексичке и синтаксичке варијанте из дугих преписа 
или граматички правилан морфолошки облик речи у случајевима када је преписивачка 
грешка довела до промене смисла текста. Након објављеног текста, на крају поглавља, 
приређен је још и попис уочених библијских места у Берлинском зборнику који су 
сачиниле Лора Тасева и Марија Јовчева (Locorum biblicorum conspectus), поштујући 
постојећи распоред књига Старога и Новога завета. 

Треће поглавље књиге чини студија о језику Берлинског зборника Лоре 
Тасеве и Марије Јовчеве (Езикът на Берлинския сборник). Између уводног (I. Увод) и 
закључног (VI. Заключения) дела, у посебним целинама излаже се о фонетици (II. 
Фонетика), морфологији (III. Морфология), синтакси (IV. Синтаксис) и лексици (V. 
Лексика) Берлинског зборника. При томе, указује се и на примере из других књи-
жевних споменика насталих у периоду од IX до XVIII века, те је уз студију приређен 
и азбучни регистар цитираних рукописних књига (Показалец на цитираните книжо-
вни паметници). Регистар је подељен на целине према врстама средњовековних 
књига: апостоли, јеванђеља и апостоли, јеванђеља, штампано јеванђеље, псалтири, 
паримејници, минеји, октоиси, триоди, месецослов, житије, служба, требник, типик, 
зборници, паренезис, патерик, хроника и повеља – међу којима је највише мешовитих 
зборника, по саставу сличних Берлинском зборнику. Мада се у регистру изричито не 
наводи које су редакције, наведени књижевни споменици писани су на старосло-
венском и на његовим радакцијама – српској, бугарској и руској, те је студија о 
језику Берлинског зборника од значаја како за проучавање историје бугарског 
књижевног језика тако и за проучавање односа бугарскословенског са другим ре-
дакцијама старословенскога језика. 

После четвртог поглавља, у коме је наведена опсежна библиографија (Лите-
ратура), на крају књиге, у резимеу на немачком језику (Deutsche Zusammenfassung) 
Хајнц Миклас сажето даје: увид у уводне напомене издања (1. Einleitende 
Bemerkungen), кодиколошки опис Берлинског зборника – В и В’ (2. Das Denkmal), 
преглед успостављених принципа издавачког поступка и критичког апарата издања 
(3. Die Ausgabe), осврт на студију о језику Берлинског зборника (4. Die sprachliche 
Untersuchung), као и на околности које су довеле до сарадње двеју Академија наука 
на овом издању, захваљујући се свим посленицима у том подухвату (5. Gang der 
Vorbereitung und Danksagung). 

Критичко издање Берлинског зборника из 2006. године, поред фототипског 
издања из 1988. године, значајно употпуњује слику о овом драгоценом рукопису 
бугарске редакције с почетка XIV века. Будући да својим садржајем обједињује списе 
различитог порекла и предисторије, Берлински зборник одражава многовековне 
односе међу јужнословенским и источнословенским књижевним традицијама, те је 
од великог значаја како за проучавање бугарске књижевности тако и за упоредно 
проучавање словенских, а нарочито јужнословенских књижевности средњега века. 
Мешовити садржај Берлинског зборника, као и само његово критичко издање, 
привлаче пажњу широког круга стручњака из области медиевалистике: текстолога, 
лингвиста, историчара књижевности, теолога, историчара, етнолога, као и свих 
других који су заинтересовани за питања словенске писмености и културе. 

 
Ана Рочкомановић  
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Дарко Танасковић, Ислам – догма и живот, Српска књижевна задруга, Београд 2008, 310. 

 
 Најстарија домаћа издавачка кућа Српска књижевна задруга, у оквиру свог 

100. кола 2008. године објавила је студија реномираног исламолога и арабисте, проф. 
др Дарка Танасковића, под насловом „Ислам – догма и живот“.  

 Настала као резултат вишедеценијских истраживања и интересовања за 
ислам као религијски концепт и његове практичне модалитете, ова студија има за 
циљ да домаћем читаоцу објасни ислам и његове садржаје и специфичности, као и 
његове историјске корене и  генезу. Посебна пажња, као што уосталом и сам наслов 
сугерише, посвећена је питањима односа теорије и праксе у исламу, тј. исламске 
догме и њеним рефлексима у свакодневном животу. Наиме, како аутор истиче у 
предговору свог дела, „проблеми се јављају у настојању да се у стварности мусли-
манских друштава, као и у колективном и индивидуалном понашању муслимана ‚без 
остатака‘ препознају строги налози догме“, односно „да се то понашање процењује у 
складу са властитим, немуслиманским критеријумима и навикама“.    

 Иако у последње две деценије не мањкају наслови који третирају ову или њој 
сродне теме (има их и на српском, као и на другим сродним јужнословенским 
језицима, иако је страна продукција неупоредиво обимнија), домаћа, као и страна 
јавност, суочава се са проблемом исправног одабира понуђене литературе, као и 
процењивања њене научне утемељености и ауторске објективности. Наиме, није лак 
посао, када је исламолошка литература у питању, пронаћи адекватно штиво, лишено 
оптерећења службе политичким циљевима или робовања неутемељеним предрасуда-
ма, а поготову не студију која се није определила за једну од страна гореизнете 
дихотомије између теоријског концепта и практичне примене. На једној страни се, 
тако, налазе систематски прикази ислама као вере, права, историје, филозофије, али 
су лишена приказа исламске праксе, док се с друге стране налазе политиколошке и 
социолошке студије које сагледавају појаве и институције унутар муслиманских 
заједница, као и њихов однос са окружењем, али су лишене суштинског разумевања 
комплексног муслиманског религијског система.  

 Књига која је пред нама, захваљујући у првом реду ауторовом задивљујућем 
познавању како материје тако и методологије, као и његовој научничкој објективно-
сти и отворености за адекватну аргументацију, превазилази горенаведене замке и 
примењује једину исправну методологију да се ислам представи и као религијска 
суштина и као друштвена пракса.  Она представља изванредан приручник за све оне 
који питању ислама прилазе отвореног ума и духа, спремни да приме нова знања, без 
унапред усвојених било апологетских или критичких ставова и размишљања. 
Подељена на предговор и девет поглавља (Мухамед: Веровесник и државник, Куран, 
Извори и учење ислама, Исламски расколи, Схватање зла у исламу, Алах као Молох?, 
Постоји ли црква у исламу?, Смисао и домашај толеранције у исламу, Ислам и 
демократија), она читаоца на правилан начин уводи у свет ислама, објашњавајући 
његове корене, догматска учења, као и њихово остваривање у пракси, уз суптилно 
наглашавање појединих научних и публичистичких ставова, како оних који су 
есенцијални за разумевање ислама, тако и оних других који представљају први корак 
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ка његовом суштинским неразумевању. Иако одабраним проблемским целинама 
свакао није исцрпљен укупан комплексан тематски фонд, она представљају 
предуслов за даље дубље упознавање са исламом, како из теоријског тако и из 
практичног угла гледања.       

 Праћење текста олакшано је глосаром, у коме су објашњени неки од 
најзначајнијих појмова исламског религијског система. Речи из оријенталних језика 
пренете су у ћириличној фонетској транскрипцији, уз навођење и научне латиничне 
транскрипције.  

 Посебну вредност овог дела чини прегледан и концизан начин излагања, уз 
изразиту прецизност стила и исказа, као и кристално јасан ток мисли, који самог 
читаоца наводи на размишљања и усмерава на доношење сопствених ставова и 
судова. Недвосмислен у својим закључцима, Д. Танасковић их у сваком поједи-
начном случају прецизно аргументује, не остављајући читаоцима ниједног тренутка 
простора за неразумевање или недоумице.  

  Обраћајући се читалачкој публици у предговору свога дела, аутор је посегао 
у ризницу арапске преисламске поезије, те стиховима песника Антаре Ибн Шедада 
(525?–615?) „Оставише ли песници ишта за крпљење, ил’ ти дом драге призва тек 
маштање“, поставио сам питање сврсисходности писања још једне студије посвећене 
проблематици ислама, и нагласио да  је предаје „у руке читаоцу с надом да неће бити 
само још један у низу општих приказа ислама“.  

И само летимичним увидом, али нарочито након детаљног ишчитавања и 
промишања над овом студијом, може се без икакве задршке изнети суд да она то 
никако није и не може бити, те да њену јединственост чине у првом реду приступ 
одабраној теми, начин излагања и утемељени и научно аргументовани закључци. 
Уверени смо да ће књига Д. Танасковића „Ислам – догма и живот“ наћи своје право 
место не само међу домаћом стручном и широм публиком већ и изван граница 
омеђеним разумевањем српског језика. Желимо јој успешан научни живот и 
превођење на неке од најзначајнијих светских језика, како би њене поруке биле 
доступне што већем броју заинтересованих појединаца широм света.  

 
Е. Миљковић (Београд) 
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УДК 014.3:050.48 Црквене студије 
 
 
 
Весна Црногорац 
Снежана Бојовић 
 

БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСA ЦРКВЕНЕ СТУДИЈЕ 
 

Уводна напомена 
 

 Библиографија прилога часописа Црквене студије обухвата период излаже-
ња од првог броја 2004. до петог 2008. године и има укупно 155 библиографских 
јединица, које су у потпуности примарно пописане (de visu). Јединице су груписане 
према годишту, броју и години излажења, а унутар њих су сређене према азбучном 
редоследу презимена аутора. У јединственој именској одредници примењено је 
ћирилично писмо, док је библиографски опис рађен на писму прилога. За имена 
страних аутора вршена је транскрипција према правилима српске фонетике на 
српској ћирилици. Највећи број напомена при дну сваке библиографске јединице 
односи се на језик на коме је прилог у публикацији објављен. У библиографском 
опису коришћен је међународни стандард за опис саставних делова ISBD (CP) 
(International Standard Bibliographic Description of Component Parts). Изнад првог 
годишта (2004) наведен је упоредни наслов и опис целине часописа на српском и 
енглеском језику, уредник, са ознаком првог броја годишта, свеске и године 
излажења, као и ISSN бројем. У опису самих јединица (према скраћеној верзији 
наведених стандарда) иза двоструке косе црте изостављен је назив часописа, 
скраћенице које се наводе за годишта, бројеве и стране и ISSN број како би се 
избегла непотребна понављања.  
 
ЦРКВЕНЕ студије : годишњак Центра за црквене студије = Church studies : annual 
journal of the Centre of Church Studies / уредник Драгиша Бојовић. – Год.1, бр.1 (2004). 
– Ниш : Центар за црквене студије, 2004. – 24 cm.- ISSN 1820 – 2446 

 
2004. 

 
001. АНТАНАСИЈЕВИЧ, Ирина  
                 Символичкое свеобразие иконы „Успение Пресвятои Богородицы“ / Ирина 
Антанасијевич. – Илустр. –Белешке ; Апстракт. – Резиме: Специфична симболика 
иконе Успења Пресвете Богородице // 1 : 1 (2004) 339–347. 
*Текст на руском језику 
 
002. АРСИЋ, Ирена 
                 Дубровачки парох Георгије Николајевић и револуционарна 1848–49 / 
Ирена Арсић. – Белешке ; Апстракт. – Summary // 1 : 1 (2004) 279–288. 
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003. БОЈОВИЋ, Драгиша 
                Пројекција митарстава у „Житију Светога Петра Коришког“ / Драгиша 
Бојовић. – Белешке ; Апстракт. – Резумје // 1 : 1 (2004) 121–129. 
 
004. БОЈОВИЋ, Драгиша 
                Уз први број часописа Црквене студије / Драгиша Бојовић // 1 : 1 (2004) 9. 
* Уводна реч уредника 
  
005. БРАЈОВИЋ, Борис Б. 
                Осми дан: Теолошке основе времена и простора / Борис Б. Брајовић. – 
Белешке ; Апстракт. –Summary // 1 : 1 (2004) 65–71. 
 
006. ГОРГИЕВ, Бранко 
                Односот меѓу благодатта и слободната воља според учењето на бл. 
Августин и св. Јован Касијан / Бранко Горгиев. – Белешке ; Апстракт. – Резиме : 
Однос између благодати и слободне воље по учењу Бл. Августина и Св. Јована 
Касијана  // 1 : 1 (2004) 47-64.  
*Текст на македонском језику 
 
007. ГУЛЕВСКА, Валентина 
                 Човечката природа и нејзината способност за богопознанине според 
учењето на кападокиските отци  / Валентина Гулевска. – Белешке ; Апстракт. – 
Резиме: Човекова природа и њена способност за богоспознање према учењу 
кападокијских отаца // 1 : 1 (2004) 25 – 36. 
*Текст на македонском језику 
 
008. ДЕНИЋ–Михаиловић, Сунчица 
                 Поменик – Христос воскресе радости наша : Отац Пајсије (Танасијевић) / 
Сунчица Денић–Михаиловић // 1 : 1 (2004) 391–393. 
*Изговорено на сахрани Оца Пајсија, 23 јула 2003. године 
 
009. ЖИВКОВИЋ, Ивица 
                  Проповедништво Митрополита Михаила  / Ивица Живковић. – Белешке;   
Апстракт. – Resume // 1 : 1 (2004) 161–185. 
 
010. ИВАНОВА, Климентина 
                 Две обединени части на един кодекс от началото на XV в.- Свидетелство за 
едновременната употреба и преход от юсов кьм безюсов правопис / Климентина 
Иванова. – Белешке ; Апстракт. – Резиме : Два обједињена дела једног кодекса с 
почетка XV века  - сведочанство за истовремену употребу и прелаз од Јусовог ка 
Безјусовом правопису. // 1 : 1 (2004) 213-225. 
 *Текст на бугарском  језику 
 
011. ИЛИЋ–Тасић, Слободанка 
                 Епилепсија код светитеља / Слободанка Илић–Тасић–Апстракт. – Summary. 
– Литература // 1 : 1 (2004) 363–380. 
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012. ЈЕВТИЋ, Атанасије  
               Исповедање вере Никона Јерусалимљанина / Владика Атанасије Јевтић. – 
Белешке ; Апстракт. – Resume // 1 : 1 (2004) 137–143. 
 
013. ЈЕРОТИЋ, Владета 
                Хришћанство и медицина / Владета Јеротић. – Апстракт. – Summary //1 : 1  
(2004) 351–357. 
 
014. КИРИАКУДИС, Евангелос Н. 
                Ο αρχιεπίσκοπος  Αχρίδας Νίκόλαος και η κιητορικη του δραστηριότητα στα 
μέσα του 14 ου αιώνα / Ευάγγελοζ Κυριακύδηζ. – Beleške ; Περίληψη. – Резиме: 
Архиепископ Охридски Никола и његова ктиторска активност средином XIV века  // 
1 : 1 (2004) 309–334. 
*Текст на грчком језику 
     
015. КИРИШЕНКО, Александар  
                A late witnes to the early text of the old slаvic acts / Alexander Kyrychenko. – 
Beleške ; Abstract. – Резиме : Позна сведочанства о раним текстовима из словенских 
рукописа  // 1 : 1 (2004) 205–212. 
*Текст на енглеском језику 
 
016. КОРОГОДИНА, Марија В. 
                 Исповедные тексты в Сербии и на Руси / Марија В. Корогодина. – Белешке 
; Апстракт. – Резиме : Исповедни текстови у Србији и код Руса // 1 : 1 (2004) 131–135. 
*Текст на руском језику 
 
017. КОСТИЋ, Слободан  
                 Поучење преподобног оца Јустина Ћелијског о просвети // Слободан 
Костић. – Белешке ; Апстракт. – Резумје // 1 : 1 (2004) 187–193. 
 
018. ЛАЗОВИЋ, Ивица 
                Процес управљања у Српској православној цркви / Ивица Лазовић. – 
Белешке ; Апстракт. -  Summary. – Литература: стр.303 // 1 : 1 (2004) 289–305. 
 
019. ЛАРШЕ, Жан–Клод 
                 Шта је богословље? / Жан–Клод Ларше. – Белешке ; Aпстракт. – Resume // 
1 : 1 (2004) 13–24. 
* Текст представља редиговано и допуњено предавање одржано на Богословском 
факултету у Београду, 5.децембра 2003. у организацији Центра за црквене студије из 
Ниша. 
 
020. МАКАРИЈОСКА, Љиљана  
                  Од историјата на називите за црковниот инвентар, садовите и предметите 
со религиозна употреба  / Љиљана Макаријоска. – Апстракт. – Резиме : Из историје 
назива црквеног инвентара посуда и предмета са религиозном употребом. – 
Литература : стр. 239 // 1 : 1 (2004) 227–240. 
*Текст на македонском језику 
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021. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Петар  
                  Молитве на језеру владике Николаја Велимировића / Петар 
Милосављевић. – Белешке; Апстракт. – Резумје. – Литература : стр. 156 // 1 : 1 (2004) 
145–157. 
 
022. МУРЦИУ, Јоанис 
                  H πаpaδoση τήζ εξόδσυ των Ισραηλιτών από την Аίγυπτο στη 
δευετρονομιστικη ιστοριογρφια και στο έργο του χρονικογραφου / Іωαννη Мούρτξιου. – 
Белешке ; Περίληψη. – Резиме : Предање изласка Израиља из Египта у 
историографији дефтерономисте и у делу хроничара // 1 : 1 (2004) 243–253. 
*Текст на грчком језику 
 
023. НАУМОВ, Александар  
                 Kult svetog Benedikta Nursijskog kod pravoslavnih Slovena / Aleksandar 
Naumov. – Beleške ; Apstrakt. – Резумје // 1 : 1 (2004) 95-104. 
 
024. ПАВЛОВИЋ, Будимир 
                 Манастирске болнице у средњевековној Србији / Будимир Павловић. -  
Aпстаркт. – Summary. – Литература: стр.387  // 1 : 1 (2004) 381–388. 
 
025. ПЕТРИЋ, Хрвоје 
                Prilog poznavanju etnokonfesionalnih promjena u Podravini u XVII 
stoljeću / Hrvoje Petrić. – Beleške ; Apstrakt. – Zusammenfassung // 1 : 1 (2004) 259–278. 
 
026. ПОДСКАЛСКИ, Герхард 
                 Stefan Uroš IV. Dusan, der „unheilige“ zar?! / Gerhard Podskalsky. - 
Beleške ; Abstract. – Резиме: Стефан Урош и Душан „Несвети“ цар?! // 1 : 1 (2004) 
255–257. 
 
027. РИСТИЋ Горгиев, Слађана 
                Одређења философије св. Јована Дамаскина / Слађана Ристић Горгиев. -  
Aпстракт. – Resume // 1 : 1 (2004) 83-91. 
 
028. СТАМЕНКОВИЋ, Драган  
                Излечење и исцељење / Драган Стаменковић. – Апстракт. – Resume // 1 : 1 
(2004) 359–362. 
 
029. СТАНКОВ, Ростислав  
                 Из наблюденията вьрху лексиката на ранния славянски превод на 
хрониката на Георги Амартол / Ростислав Станков. – Белешке ; Апстракт. -  Резиме: 
О истраживањима лексике раног словенског превода хронике Георгија Амартола. – 
Литература : стр. 201–202 // 1 : 1 (2004) 197–203. 
*Текст на бугарском језику 
 
030. СТАНКОВА, Радослава 
                 Кирило Методиевото наследство в ранната срьбска книжовна традиция / 
Радослава Станкова. – Aпстракт. – Резиме: Кирило – Методијевско наслеђе у раној 
српској књижевној традицији. – Литература : стр. 115–119 // 1 : 1 (2004) 105–120. 
*Текст на бугарском језику 
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031. ЦВЕТКОВИЋ, Владимир 
                 The concepts of time and eternity from Platon to saint Maximus the 
Confessor / Vladimir Cvetković. – Abstract. – Резиме: Поимање времена и вечности од 
Платона до Светог Максима Исповедника // 1 : 1 (2004) 73–82. 
 *Текст на енглеском језику 
 
032. ЦВЕТКОВИЋ, Кармен Анђела 
                The Gnostic as christian teacher / Carmen Angela Cvetković. – Аbstract – 
Резиме: Гностик као хришћански учитељ  // 1 : 1 (2004) 37–46. 
*Текст на енглеском језику 
 

2005 
 
033. АЈДАЧИЋ, Дејан 
               Старозаветне легенде у фолклору православних балканских Словена / Дејан 
Ајдачић. - Апстракт ; Резјуме. – Литература: стр. 296 // 2 : 2 (2005) 287–297. 
 
034. АТАНАСИАДИС, Атанасиос 
                 Оι  θρησκευτικές  επιρροές στη διαμόρφωση του κλίματοσ ειρής και 
αντιπαλότητας στην ένοπλη αναμέτρη του Γιουγκοσλαβίας 1990-1995 / Αθανάσιος 
Αθανασιάδης . – Περίληψη. – Summary : The religious influences of the peace and enmity 
deployment to the armed conflict of the civil war in Yugoslavia 1990–1995 // 2 : 2 (2005) 
263–283. 
*Текст на грчком језику 
 
035. БАЈИЋ, Ружица 
                Рецепција црквенословенског језика у српској говорној и социокултурној 
средини : савремено стање и импликације за језичку политику цркве / Ружица 
Бајић, Ксенија Кончареви. - Апстракт; Ресумје. – Литература: стр. 377 // 2 : 2 (2005) 
363–378. 
 
036. ДИМИТРИЈЕВИЋ, Бобан 
                  Еклисиологија Првог и Другог ватиканског сабора // Бобан Димитријевић. 
– Белешке. – Апстракт. – Summary : Ecclesiology of Vatican I and II. – Литература : 
стр. 109-110 // 2 : 2 (2005) 83–111. 
 
037. ЕРОДОТУ, Стиљанос 
                 On the unity of Human nature in Orthodox anthropology : The Ontologic 
Dimensions of the Image and the Likeness / Stelianos Ierodotou. – Apstract. – Резиме : О 
јединству људске природе у православној антропологији. - Литература: стр. 74  // 2 : 
2 (2005) 65–75. 
*Текст на енглеском језику.  
 
038. ЈОВЧЕВА, Марија 
                Акростихьт в старобьлгарския канон за Св. Троица като свидетел за 
произхода на творбата / Марија Йовчева. - Белешке. – Апстракт. – Summary: The 
acrostic in the old bulgarian canon for the Trinity as an evidence for the origin of the work. 
- Литература : стр. 309 – 311 // 2 : 2 (2005) 299–312. 
*Текст на бугарском језику.  
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039. КАЦАРОПУЛУ, Мелпомени 
                 Η σербикή ίστορίογραφία του 18ου και η σημασία τηζ στην διαμόρωση του 
σερβικού εθνικού αισθήματοζ / Меλπομένη Кατσροποΰλου. – Белешке; Περίληψη – 
Zusammenfassung : Die serbische historiographie des iben jhr.und ihre bedeutung zur 
bilding des serbischen nationalgefühls  //2 : 2 (2005) 251–261.    
*Текст на грчком језику.  
 
040. КИРИЈАКОПОЛОС, Христос 
                 Аγιος Гρηγόριος ο Θεολόγος  ο πραος  και γλγυκΰφθογγος μαχητης της 
αλήθειας / Χρίστος Κυριαζόυλος. – Белешке ; Περίληψη. – Summary : Saint Gregory the 
Theologian, the Bland and dulcet defender of truth // 2 : 2 (2005) 19–32. 
*Текст на грчком језику.   
 
041. КУЗИДОВА, Ирина 
                Извлечение от „Пчела“ в препис от XVII век (ркп. САНУ 424) / Ирина 
Кузидова. – Белешке; Апстракт. - Резиме: Извод „Пчеле“ у препису XVII века (САНУ 
424). – Литература : стр. 360 // 2 : 2 (2005) 351–361. 
*Текст на бугарском језику.  
 
042. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Вера 
                  Спомен манастира Бепчина у Рилској повести Владислава Граматика / 
Вера Милосављевић. – Апстракт. –Summary ; The testimony of the Monastery of 
Beochin in Rilska povest of Vladislav the Grammarian. - Летратура: стр. 211–212 // 
2 : 2 (2005) 197–213. 
 
043. МИТЕВСКИ, Горан 
                  Его-логија прима философија, увертира воединствената византиска 
философија / Горан Митевски. – Белешке ; Апстракт. – Summary : Ego-logy – 
Philosophia prima, an overture in exlusive Byzant philosophy // 2 : 2 (2005) 77–82. 
*Текст на македонском језику.   
 
044. ПАНАЈОТОВ, Веселин 
                  Акростишните подписи на Св. Климент Охридски / Веселин Панайотов. – 
Белешке ; Апстракт. -  Резиме: О акростихованим потписима Св. Климента 
Охридског // 2 : 2 (2005) 313–327. 
*Текст на руском језику.   
 
045. САМИ, Дарјуш 
                  Хришћанство у сасанидској Персији / Дарјуш Самии. – Белешке ; 
Апстракт. – Summary. - Литература : стр. 163-164 // 2 : 2 (2005) 131–165. 
 
046. ТЈУТЈУНДЖИЕВ, Иван 
                   Грьцки извори за живота и делото на Митрополит Игнатий Тьрновски 
(?–1464) / Иван Тютюнджиев, Иван Христов // 2 : 2 (2005) 245–249. 
*Текст на бугарском и грчком језику 
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047. ТЈУТЈУНДЖИЕВ, Иван 
               Митрополит Игнатий Тьрновски (? – 1464) и Сьборьт вьв Ферара – 
Флорнеция (1438–1439) / Иван Тютюнджиев. – Белешке ; Апстракт. – Summary: The 
metropolitan Ignatius of Tarnovo (  (? – 1464) and the council of Ferrara – Florence (1438–
1439) // 2 : 2 (2005) 229–244. 
*Текст на бугарском језику 
 
048. ТОДОРОВИЋ, Драган  
                 Православље и екуменизам : анализа из угла социологије религије / Драган 
Tодоровић. – Белешке ; Апстракт. – Summary – Литература : стр.125–127 // 2 : 2 
(2005) 113–128. 
 
049. ТОМИЋ, Бојан 
                  Време и кретање у шестодневу Светог Василија Великог / Бојан Томић. – 
Апстракт ; Белешке. – Summary  // 2 : 2 (2005) 53–64. 
 
050. ТОМОВ, Елена 
                 Проложносто житие Михаил Воин в сръбската ръкописна традиция от XIV-
XVII в. / Елена Томова. - Белешке. - Анотација ; Резиме: Пролошко Житије Михаила 
Воина у српској рукописној традицији од XIV–XVII века. – Литература : стр. 343–347 
// 2 : 2 (2005) 329–349. 
*Текст на бугарском језику 
 
051. ТУТЕКОВ, Свилен  
                 За състоянията на човешқата природа според аскетическото богословие на 
Св. Јоан Лествичник / Свилен Тутеков. – Белешке ; Апстракт. – Summary : The esence 
of human nature according to the Ascetic theology of St. John Climacos // 2 : 2 (2005) 33–
51. 
*Текст на бугарском језику 
 
052. ЧЕШМЕДЖНЕВ, Димо 
                  Бачковският манастир и гробь на патриарх Евтимий / Димо Чешмеджнев . 
– Белешке ; Апстракт. – Резиме : Бачковски манастир и гроб Патријарха Јевтимија //  
2 : 2 (2005) 169–195. 
 *Текст на руском језику 
 
053. ШНИТЕР, Мария 
                   Забравеното средновековно всекидневие на православните Славяни – опит 
за достьп / Мария Шнитер. – Белешке ; Апстракт. – Summary : The firgotten everyday 
life of the orthodox slavs – an attempt to access it // 2 : 2 (2005) 215–227.   
*Текст на бугарском језику 
 
054. ШЧЕГЛОВ, Андреј 
                  Изобличавање хармоније постојања / Андреј Шчеглов ; превела Ирина 
Антанасијевић. – Апстракт. – Резумје // 2 : 2 (2005) 11–18. 
 
 
 
 



 460 

2006. 
 
055. АТАНАСИАДИС, Атанасије  
                Η Βατικάνεια διπλωματία στη Βαλκανική  χερσόνησο Η  Αγία Έδρα στο 
σύμπλεγμα των σερβοκροατικών σχέσεων στη δεκαετία  του 1990 / Aθανάσιος 
Аθανσιάδης – Белешке ;  Περίληψη. – Summary : The Vatican diplomacy in the Balkan 
peninsula The holy chair in the complex of the serbian – croatian relations in the 1990 `s // 
3 : 3 (2006) 405–419. 
*Текст на грчком језику 
 
056. АРСИЋ, Ирена 
                Дубровачки добротвор Божо Бошковић и подизање Саборног храма у  
Дубровнику / Ирена Арсић. – Белешке ; Апстракт. – Summary // 3 : 3 (2006) 395–403. 
 
057. БАЈИЋ, Ружица 
                Друштвено–историјски приступ проучавању промене ставова према 
богослужбеним језицима и утицај ставова на промену ових језика / Ружица Бајић. – 
Белешке ; Апстракт. – Резумје. – Литература : стр.297 // 3 : 3 (2006) 289–298. 
 
058. БОЈОВИЋ, Бошко И. 
                Eschatologie et historie dans L`hagiographie sud – slave / Boško I. Bojović. – 
Abstract. – Резиме : Есхатологија и историја у јужнословенској хагиографији // 3 : 3 
(2006) 213–222. 
*Текст на француском језику 
 
059. БОЈОВИЋ, Драгиша 
                Старозаветни образ крста / Драгиша Бојовић. – Белешке ; Апстракт. –  
Summary  // 3 : 3 (2006) 199–212. 
 
060. ГИЛ, Дорота 
                  Православље као стваралачки код смислова српске културне традиције / 
Дорота Гил. – Белешке ; Апстракт. – Streszczenie // 3 : 3 (2006) 133–142. 
 
061. ГОРГИЕВ, Бранко 
                 Античко и хришћанско схватање историје / Бранко Горгиев. – Белешке ; 
Апстракт. – Summary // 3 : 3 (2006) 309–328. 
 
062. ЖИВКОВИЋ, Ивица 
                  Највећи успех за хришћанина / Ивица Живковић. – Приказ књиге: Свети 
Игнатије Брјанчанинов : Принос савременом монаштву, Београд, 2004  // 3 : 3 (2006) 
453–456. 
  
063. ЈАЊИЋ, Драгана 
                 Прилог проучавању развоја монаштва / Драгана Јањић. – Белешке ; 
Апстракт. -  Summary // 3 : 3 (2006) 349–357. 
 
064. ЈЕВТИЋ, Атанасије 
                Реч о академику Димитрију Богдановићу : поводом 20. годишњице од 
упокојења / Епископ Атанасије Јевтић // 3 : 3 (2006) 11–12. 
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065. КЕСИДИ, Августин 
                 Allegory and prophecy in Gildas' De excidio Britanniae / Augustine 
Casiday. – Белешке ; Abstract. – Резиме: Алегорија и пророчанство у Гилдиној De 
excidio britanniae // 3 : 3 (2006) 117-129. 
*Текст на енглеском језику 
 
066. КИРИАЗОПУЛОС, Христос 
                 Οι τρεις  ιεράρχες  και τα κλαςικα γράμματα / Χρίστος Κυριαζόπουλος. – 
Белешке ; Περίληψη. – Summary : The three hierarchs and the clasical studies // 3 : 3 
(2006) 81–90. 
*Текст на грчком језику 
 
067. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија 
                 Руско старообредништво кроз призму лингвокултурологије : оглед 
функционалне анализе / Ксенија Кончаревић. – Белешке ; Апстракт. – Резјуме. – 
Лексикографски извори. – Литература: стр.169-171 // 3 : 3 (2006) 143–172. 
 
068. КРЦУНОВИЋ, Душан 
                 Хексаемерална космогонија и философска традиција истраживања „Πεςί 
φύσεως“ / Душан Крцуновић. – Белешке; Апстракт. - Summary // 3 : 3 (2006) 91–109. 
 
069. ЛАРШЕ, Жан-Клод 
                La notion d 'energela dans l`ancien et le nouveau testaments / Jean Claude 
Larchet. – Белешке ; Апстракт. – Резиме: Божанска енергија у Старом и Новом завету 
// 3 : 3 (2006) 15–23. 
 *Текст на француском језику 
 
070. ЛИС, Изабела 
                 Књига о Светом Николи / Изабела Лис. – Приказ // 3 : 3 (2006) 452. 
 
071. МАТЕЈИЋ, Матеја 
                  Indispensability of Spirituality / Mateja Matejić. – Beleške ; Abstract 
. – Резиме : Неопходност духовности // 3 : 3 (2006) 173–183. 
*Текст на енглеском језику 
 
072. МИЛТЕНОВА, Анисава 
                  Вьпросо-ответните сьчинения в рькописите на рачанските книжовници / 
Анисава Милтенова. – Белешке ; Апстракт. – Резиме : Дела сачињена од питања и 
одговора у рукописима рачанских књижевника // 3 : 3 (2006) 275–287. 
*Текст на бугарском језику 
 
073. МИШИЋ, Синиша 
                   Топономија у запису Инока из Далше / Синиша Мишић. – Белешке ; 
Апстракт. – Summary // 3 : 3 (2006) 365–369. 
 
074. НАУМОВ, Александар 
                 Богородичне иконе и ритуализација одбране града / Александар Наумов. – 
Белешке ; Апстракт. – Summary  // 3 : 3 (2006) 187–198. 
 



 462 

075. ОЗИМИЋ, Небојша 
                 Мелентијева буна – допринос нишког свештенства грчком устанку 1821. 
године / Небојша Озимић. – Белешке ; Апстракт. – Resume // 3 : 3 (2006) 389–394. 
 
076. ПАВЛОВ, Павел 
                 Християнство и ислям в София през XVI век : (религиозно-демографски 
проблеми) / Павел Павлов. – Белешке ; Апстракт. – Summary : Christianity and islam in 
Sofia during the XVI th century // 3 : 3 (2006) 371–388. 
*Текст на бугарском језику 
 
077. ПОЂИ, Винћенцо С.Ј. 
                  Цркве сиријске традиције / Винћенцо Пођи. – Белешке ; Апстракт. – 
Summary  // 3 : 3 (2006) 329–348. 
   
078. РАНКОВИЋ, Зоран 
                 Напомене о црквенословенском језику у Срба / Зоран Ранковић. – Белешке 
; Апстракт. – Резумје // 3 : 3 (2006) 299–305. 
  
079. РИСТИЋ - Горгиев, Слађана 
                 Гносеологија Светог Симеона Новог Богослова / Слађана Ристић-Горгиев. 
– Белешке ;  Апстракт. - Summary // 3 : 3 (2006) 39-45. 
 
080. САЕНКОВА, Јелена М. 
                 Сербские сюжеты в русскои иконописи / Елена М. Саенкова. – Белешке ; 
Апстракт. – Резиме : Српски садржаји у руском иконопису // 3 : 3 (2006) 433–447. 
*Текст на руском језику 
 
081. СТАНКОВА, Радослава 
                 Служби за жени - светици в южнославянската книжовна традиция от XIII 
– XVI век / Радослава Станкова. – Белешке ; Апстракт. – Резиме : Службе жене – 
светице у јужнословенској књижевној традицији  XIII–XVI века. – Литература : 
стр.272 – 273  // 3 : 3 (2006) 259–274. 
*Текст на бугарском језику 
 
082. СТАНЧЕВ, Красимир 
                 Цьрковнославянската рькописна традиция в Полша / Красимир Станчев. -  
Белешке ; Апстракт. – Резиме : Црквенословенска рукописна традиција у Пољској // 3 
: 3 (2006) 223–227. 
*Текст на бугарском језику 
 
083. СТРАТИГОПУЛОС, Димостенис 
                Један српски светац у грчким изворима: Свети Спиридон Нови / 
Димостенис Стратигопулос. – Белешке ; Апстракт. – Περίληψη // 3 : 3 (2006) 359–363. 
 
084. СУБОТИН-Голубовић, Татјана 
                Још један препис српске службе Св. Ахилију / Татјана Суботин-Голубовић. 
– Белешке ; Апстракт. – Summary // 3 : 3 (2006) 245–257. 
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085. ТАСЕВА, Лора 
                 Переводы Иерусалимского устава и триодных синаксареи у южных Славян 
/ Лора Тасева. – Белешке ; Апстракт. – Summary : The translations of the Jerusalem 
Typikon and Synaxaria of the Triodion in the south Slavonic area. – Литература: стр. 240–
242 // 3 : 3 (2006) 229-243. 
*Текст на бугарском језику 
 
086. ТОДИЋ, Бранислав,  
                Белешка о првом игуману манастира Сопоћана / Бранислав Тодић. – 
Белешке ; Апстракт. – Resume // 3 : 3(2006) 423–432. 
 
087. ТОДОРОВ, Ивица 
                 За доброто и злото во мегуличносниот однос / Ивица Тодоров. – Апстракт. 
– Резиме: Добро и зло у односу међу личностима  // 3 : 3 (2006) 111–116. 
*Текст на македонском језику 
   
088. ТОЛЕФСЕН, Торстеин 
                 St. Gregory of Nyssa's Concept of Hypostasis / Torstein Tollefsen. – 
Beleške. – Abstract ; Rezime: Свети Григорије о поимању ипостаси – Bibliography : 
стр. 37 // 3 : 3 (2006) 25–38. 
*Текст на енглеском језику 
 
089. ТУТЕКОВ, Свилен 
                Подвигьт като екзистенциален пьт на общение : (кинонийни измерения на 
аскезата в богословското у;ение на св. Максим Изповедник) / Свилен Тутеков. – 
Белешке ; Апстракт. – Резиме: Подвиг као егзистенцијални пут сједињења // 3 : 3 
(2006) 47–60. 
*Текст на бугарском језику 
 
090. ЦВЕТКОВИЋ, Владимир 
                 Бог и време у Апологији Евномија Аномејца / Владимир Цветковиć. - 
Белешке; Апстракт. – Summary // 3 : 3 (2006) 61–79. 
 
091. ЧЕРМАК, Вацлав  
                 Поново излази Byzantinoslavica : Byzantinoslavica revue internationale des 
Etudes byzantines LXII (2004) 346 s ; LXIII (2005) 346 s / Вацлав Чермак. – Приказ // 3 
: 3 (2006) 451.  
 

2007 
 
092. АРСИЋ, Ирена  
                 Стојановић, Војновић и Ружичић о Савиндану 1894 у Дубровнику / Ирена 
Арсић. – Белешке ; Апстракт. – Summary // 4 : 4 (2007) 317–328. 
 
093. БАЈИЋ, Ружица 
                Црквенословенски језик у систему образовања у Србији / Ружица Бајић, 
Наташа Вуловић. – Апстракт. – Summary // 4 : 4 (2007) 265–272. 
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094. БОЈОВИЋ, Драгиша 
               Русский монастырь Св. Пантелеймона в древнесербской литературе / 
Драгиша Бойович. – Белешке ; Апстракт. – Резиме : Руски манастир Светог 
Пантелејмона у српској средњевековној књижевности // 4 : 4 (2007) 225–232. 
*Текст на руском језику 
 
095. БРАЈОВИЋ, Борис Б. 
                Η βυζαντίνη φιλοσοφία και η ασκητική γραμματεια / Boris B.Brajović. – 
Белешке ; Περίληψη. – Summary : Byzantine Philosophy and ascetic writings // 4 : 4 
(2007) 13 – 17. 
 *Текст на грчком језику 
 
096. ВАРВОУНИС, Манолис Г. 
                 Fertility and zoomorphic masking in the folk culture of the balkan people / 
Manolis G. Varvounis. – Белешке ; Апстракт. – Summary // 4 : 4 (2007) 287–295. 
*Текст на енглеском  језику 
 
097. ВОЈВОДИЋ, Драган 
                „Обавијен земаљском сликом“ о представама византијских и српских 
средњевековних владара у Проскинези / Драган Војводић. – Белешке ; Апстракт. – 
Summary // 4 : 4 (2007) 379–401. 
 
098. ГЕРГОВА, Иванка 
                „Амартолон Сотирия“ на Агапий Ландос в бьлгарската култура през XVII – 
XIX век / Иванка Гергова. – Белешке ; Апстракт. – Резиме : „Амартолон Сотирија“ 
Агапија Ландоса у бугарској култури од XVII – XIX века // 4 : 4 (2007) 403–424. 
*Текст на бугарском језику 
 
099. ГОРГИЕВ, Бранко  
                Ортодоксијата како своевиден „духовен еталон“ на мислата и животот на 
Св. Јован Касијан / Бранко Горгиев. – Белешке ; Апстракт. – Резиме : Ортодоксија као 
својеврсни „духовни еталон“ мисли и живота Св. Јована Касијана // 4 : 4 (2007) 55–
63. 
*Текст на македонском језику 
 
100. ГУЛЕВСКИ, Александар 
                Графиката Св. Наум (1743) на Христофор Жеварович од Битолската 
митрополија / Александар Гулевски. – Белешке ; Апстракт. – Резиме : Графика 
Светог Наума (1743) Христофора Жефаровића из Битољске митрополије // 4 : 4 
(2007) 425–452. 
*Текст на македонском језику 
 
101. ДИМИТРИЈЕВИЋ, Бобан 
                  Новозаветно утемељење Папског примата у савременом римокатоличком 
богословљу / Бобан Димитријевић. – Белешке ; Апстракт. – Zusammenfassung // 4 : 4 
(2007) 165–173. 
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102. ЖИВКОВИЋ, Ивица 
                  Православна вера у Бога и васпитање / Ивица Живковић. – Белешке ; 
Апстракт. – Summary  // 4 : 4 (2007) 131–147. 
 
103. ЈАЊИЋ, Драгана 
                 Аскетско – теолошки коментар житија Светог Петра Коришког / Драгана 
Јањић. – Белешке ; Апстракт. – Summary // 4 : 4 (2007) 197–225. 
 
104. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија 
                  Древни руски манастирски типици као материјал за проучавање 
комуникативног понашања монаха / Ксенија Кончаревић. – Белешке ; Апстракт. – 
Резумје. – Литература : 365-369 // 4 : 4 (2007) 339–370. 
 
105. КОЦЕВА, Елена 
                 Предания в җития в преданията / Елена Коцева. – Белешке ; Апстракт. – 
Резиме : Предања у житијама – житија у предањима. – Литература : стр. 192–195 // 4 : 
4 (2007) 177–196. 
*Текст на бугарском  језику 
 
106. КРИСТИЈАН, Андерс 
                 Freedom and providence in origen`s theology / Andres Christian, Lund Jacobsen. 
– Beleške ; Апстракт. – Резиме : Слобода и провиђење у Оригеновом богословљу // 4 : 
4 (2007) 65–77. 
*Текст на енглеском језику 
 
107. ЛАРШЕ, Жан-Клод 
                Le statut du concile du Latran  (649) selon saint Maxime le confesseur / Jean 
Claude Larchet. – Белешке ; Abrege. – Резиме : Статус Латеранског концила (649) 
према Светом Максиму Исповеднику // 4 : 4 (2007) 27–37. 
*Текст на француском језику 
 
108. МАКАРИЈОСКА, Љиљана 
                   Термини за сродство во средновековната писменост / Лилјана 
Макаријоска. – Белешке ; Апстракт . – Резиме : Термини сродства у средњевековној 
писмености. – Литература: стр. 263 // 4 : 4 (2007) 247–264. 
*Текст на македонском језику 
 
109. МАКСИМОВИЧ, Кирил А. 
                  Фессалоники – Афон – Москва. Рукописная традиция славяского 
номоканона Мефодия и его греческого оригинала / Кирилл А. Максимович. – 
Белешке ; Апстракт. – Summary:  Salonica – Athon – Moscow. Handwritten tradition of 
Methodius` Slovene nomocanon and its greek original // 4 : 4 (2007) 233–238. 
*Текст на руском језику 
 
110. МИЛЕНКОВИЋ, Бобан 
                  Бог и пророк у старосавезном откривењу / Бобан Миленковић. – Белешке ; 
Апстракт. – Summary // 4 : 4 (2007) 149–163. 
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111. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Петар 
                  Јустин Поповић и обнова логоцентризма / Петар Милосављевић. – 
Апстракт. – Summary // 4 : 4 (2007) 95–113. 
 
112. МИЉКОВИЋ, Ема 
                   Манастир Св.Тројица – духовно средиште Потарја / Ема Миљковић. – 
Белешке ; Апстракт. – Summary // 4 : 4 (2007) 303–310. 
  
113. МИШИЋ, Синиша 
                   Црквине и срквишта – неми сведоци прошлости (прилог методологији 
историјских истраживања) / Синиша Мишић. – Белешке ; Апстракт. – Summary // 4 : 4 
(2007) 297–302. 
 
114. ПЈЕВАЧ, Невенка 
                Богочовечанска просвета по Авви Јустину (Поповићу) / Невенка Пјевач. – 
Белешке ; Апстракт. – Summary. – Литература : 128–129 // 4 : 4 (2007) 115–129. 
 
115. РАНКОВИЋ, Зоран 
                 Месецослов Студијско – Алексијевског Типика и памети светих у 
Јагићевим минејима и Братковоме минеју / Зоран Ранковић. – Белешке ; Апстракт. – 
Резумје 4 : 4 (2007) 371–376. 
    
116. РИСТИЋ-Горгиев, Слађана  
                 Вечна смрт и вечни живот у патристичкој филозофији / Слађана Ристић-
Горгиев.  Белешке ; Апстракт. – Summary // 4 : 4 (2007) 19–26. 
 
117. СТОЈМЕНОВИЋ, Чедомир 
                Синкретизам генитива и акузатива множине супстантивираних придева, 
придевских заменица и партиципа у српскословенским текстовима / Чедомир 
Стојменовић. – Белешке ; Апстракт. - Summary // 4 : 4 (2007) 239–245. 
 
118. ТЈУТЈУНДЖИЕВ, Иван 
               Тырновският митрополит Йосиф (1714–1722) / Иван Тютюнджиев. – 
Белешке ; Апстракт. – Summary : Archbishop Joseph of Turnovo (1714–1722) // 4 : 4 
(2007) 311–316. 
*Текст на бугарском језику 
 
119. ТУТЕКОВ, Свилен 
                 Евхаристийният подход кьм тайната на личността в Богословието на Св. 
Максим Изповедник / Свилен Тутеков. – Белешке ; Апстракт. - Summary // 4 : 4 
(2007) 39–54. 
*Текст на бугарском језику 
 
120. ХОКИС-Типлс, Стивен 
                 Буран живот Светог Симеона Солунског: лични карактер човека који је 
писао / Стивен Хокис-Типлс. – Белешке ; Апстракт. – Summary // 4 : 4 (2007) 275–285. 
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121. ЦВЕТКОВИЋ, Кармен Анђела 
                Re-interpreting Augustine : Self-knowledge and inwardness in Richard of Saint-
Victor`s teaching on the Soul`s ascent to God / Carmen Angela Cvetkovic. – Белешке ; 
Апстракт. – Резиме : Реинтерпретација Августина : Самосазнање и унутрашњост у 
учењу Ричарда од Сент – Виктора о узношењу душе ка Богу // 4 : 4 (2007) 79–92. 
*Текст на енглеском језику 
 
122. ЏОМИЋ, Велибор 
                  Устав Краљевине Србије из 1903. године и Конкордат са Светом Столицом 
из 1914. године / Велибор Џомић. – Белешке ; Апстракт. - Summary // 4 : 4 (2007) 329–
335. 
 

2008 
 
123. АЛЕКСИЋ, Владимир  
                  Белешке о култу св. Димитрија Солунског у држави Немањића / Владимир 
Алексић. – Белешке; Апстракт. -  Summary // 5 : 5 (2008) 305–318. 
 
124. АЛЕКСИЋ, Владимир  
                  Liturgia e agiografia tra Roma e Costantinopoli,Atti del I e II Seminario di 
Studio Roma - Grottaferrata 2000-2001,Grottaferrata 2007 (Krasimir Stanchev – Stevano 
Parenti). Литургија и хагиографија између Рима и Цариграда. Радови првог и другог 
семинара. Рома – Гротаферата 2000–2001, Гротаферата (Красимир Станчев – Стевано 
Паренти)  // 5 : 5 (2008) 401–407. 
 * Приказ књиге   
 
125. АНДРЕОПУЛОС, Андреас   
                  Synodality and Local Churches:the Ecclesiology of the Apostolic Church in the 
Era of Globalization / Andreas Andreopoulos . – Белешке ; Аbstract. – Резиме: 
Синодалност и помесне цркве Еклисиологија Апостолске Цркве у ери глобализације 
// 5 : 5 (2008) 67–80. 
*Текст на енглеском језику 
 
126. АРСИЋ, Ирена  
                 Лик Светог Саве у двема дубровачким комедијама из друге половине XIX 
века / Ирена Арсић. – Белешке ; Апстракт. – Summary // 5 : 5 (2008) 207–213. 
 
127. БАЈИЋ, Ружица  
               Црквенословенски језик у Охридском прологу Св. Владике Николаја 
Велимировића / Ружица Бајић. – Апстракт. – Резумје. - Литература : стр. 270  // 5 : 5 
(2008) 265–271.  
 
128. БОЈОВИЋ, Бошко  
                 Hagiographie et autres textes ecclasiastiques du moyen-age Serbe / Boško 
Bojović. – Abrege ; Белешке – Резиме : Хагиографски и други црквени текстови 
српског средњег века // 5 : 5 (2008) 145–198.   
*Текст на француском језику 
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129. БОЈОВИЋ, Драгиша  
                Богонадахнуће у списима о Св. Ћирилу и Методију / Драгиша Бојовић. – 
Белешке ; Апстракт. – Summary. – Литература : стр. 204 // 5 : 5 (2008) 199–205. 
 
130. БОЈОВИЋ, Драгиша   
               Уз пети број часописа „Црквене студије“ / Драгиша Бојовић  // 5 : 5 (2008) 11. 
* Уводна реч уредника 
 
131. ГАВРИЛОВИЋ, Анђела  
                   Представе кифозе и  парализе на српским фрескама у доба Стефана 
Душана (1331-1355) – однос земаљске и небеске сфере / Анђела Гавриловић. – 
Белешка ; Апстракт. – Summary // 5 : 5 (2008) 363–380.  
 
 
132. ГЛИСЕРИ, Шатзулис M.  
               Soultana D. Lambrou, La sainte Parascève la Jeune d' Epivate, édition de la 
Métropole de Florina, de Prespes et d'Eordea, Florina 2005 / Chatzoulis М. Glycerie   
. –  5 : 5 (2008) 409–411. 
* Приказ књиге   
 
133. ДЕНИЋ, Сунчица  
                 Искон, теолошке свеске, бр. 8,  Фонд Свети Прохор Пчињски Православне 
епархије врањске, Врање, 2005 / Сунчица Денић // 5 : 5 (2008) 419–421. 
 
134. ДИМИТРИЈЕВИЋ, Србољуб  
                  Само одабрани мисле своју веру / Србољуб Димитријевић. – Белешке ; 
Апстракт. -  Summary // 5 : 5 (2008) 131–142.  
 
135. ИЛИЋ-ТАСИЋ, Слободанка  
                  Чудотворна исцељења која је учинио Свети Сава / Слободанка Илић 
Тасић. – Апстракт. – Summary. – Литература : Стр. 388 //  5 : 5 (2008) 381–389. 
 
136. ЈАЊИЋ, Драгана  
                Хришћани Апостола Томе  (Малабарска црква или Сиријска индијска 
црква) / Драгана Јањић. – Белешке ; Апстракт. – Summary // 5 : 5 (2008) 275-280 
 
137. ЈОВАНОВИЋ, Иван  
                 Jean-Claude Larchet, L'iconographe et l'artiste, Les éditions du cerf, Paris, 2008 / 
Иван Јовановић // 5 : 5 (2008) 393–396 
* Приказ књиге   
 
138. КАРАЧОРОВА, Ивона  
                  Славянският ръкописен служебен псалтир като особен тип сборник / 
Ивона Карачорова. – Абстракт. – Литература: Стр. 241-242. – Smmary : Slavonic 
official Psalter as Specific type of Miscellany // 5 : 5 (2008) 227–243. 
*Текст на бугарском  језику 
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139. КОНДИЋ, Павле  
                  A Short History of the Orthodox Church in Western Europe in the 20th 
Century,Ed. Christine Chaillot, Inter-Orthodox Dialogue, Paris 2006 / Павле Кондић // 5 : 
5 (2008) 413–414.   
* Приказ књиге   
 
140. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија  
                  Патристички списи као извор за проучавање аскетске комуникативне 
културе  / Ксенија Кончаревић. – Белешке ; Апстракт. – Резумје . - Литература: стр. 
103–104.  –  // 5 : 5 (2008) 81–105. 
 
141. КРИСТИДИС, Јоргос  
                 The State of  Islam in post-communist Bulgaria / Yorgos Christidis. – Белешке;  
Abstract. –  Περίληψη // 5 : 5 (2008) 345 – 359. 
 
142. КРСТИЋ, Дарко 
                Појам „Једног“ као стожера теологије Апостола Павла у Посланици 
Галатима / Дарко Крстић. –  Белешке ; Апстракт. - Summary // 5 : 5 (2008) 15–30. 
 
143. ЛОСЕВА, Олга В.  
                Житие равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского, 
в составе древнерусского Пролога / Олга В. Лосева. – Белешке ; Апстракт. – Summary 
// 5 : 5 (2008) 217–221. 
*Текст на руском  језику 
 
144. МИЉКОВИЋ, Ема  
                  Парохијско свештенство у Браничеву у другој половини 15. века / Ема 
Миљковић, Александар Крстић. – Белешке; Апстракт. - Summary // 5 : 5 (2008) 329–
344. 
 
145. НИКОЛИЋ, Маја   
                  Вести једне византијске кратке хронике (Marc. Gr. 595) о српској 
средњевековној историји / Маја Николић. – Белешке ; Апстракт. – Summary // 5 : 5 
(2008) 297–303. 
 
146. ПОЛМАН, Карла 
                  How to do things with Augustine. Patristics and Reception Theory / Karla 
Pollmann. -  Белешке ; Аbstract. – Bibliography. – Резиме : Како радити са Августином 
Патристика и теорија рецепције  // 5 : 5 (2008) 31–41. 
*Текст на енглеском језику 
 
147. ПЕРОВИЋ, Давид  
                 Теме  библијско-химнографске екологије, био-етичке технологије и 
генетске хирургије са виртуелним дизајном : оглед постмодернистичке теологије / 
Давид Перовић. – Апстракт . –Summary. - Литература : стр.129 // 5 : 5 (2008) 107–130. 
 
148. РАДИЋ, Радивој  
                Три вести о Светој гори из прве половине XV века / Радивој Радић. – 
Белешке ; Апстракт. –  Summary // 5 : 5 (2008) 319–328. 
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149. РАЈКОВА, Марија   
                    Магически практики – история и съвременност (по данни от 
църковноюридическите сборници) / Мария Раикова. – Белешке ; Абстракт. – 
Summary : Magical practices – History and Present  ( on the base of the Church Law 
Miscellanies) // 5 : 5 (2008) 257–263.  
*Текст на бугарском  језику 
 
150. РАНКОВИЋ, Зоран  
                 О антифонима на „усапшој литургији“ / Зоран Ранковић. – Белешке ; 
Апстракт. - Summary // 5 : 5 (2008) 223–226 
 
151. СПИТЕРИС, Јанис  
                Православни теолози о Другом ватиканском концилу / Јанис Спитерис. – 
Белешке; Апстракт. - Summary // 5 : 5 (2008) 281–296. 
 
152. ТОМИН, Светлана  
                   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 / Светлана Томин. – 5 : 5 
(2008) 397–400. 
* Приказ књиге   
 
153. ТОМИН, Светлана  
                  Јелка Ређеп, Старе српске биографије (поетика жанра) Нови Сад, 2008 / 
Светлана Томин // 5 : 5 (2008) 415–418. 
 
154. ТУТЕКОВ, Свилен  
                Поглед към богословието на волята у св. Максим Изповедник / Свилен 
Тутеков. – Белешке ; Апстракт. –  Summary : A view on the theology of will in St 
Maximus the Confessor  // 5 : 5 (2008) 43–63. 
*Текст на бугарском језику   
 
155. ЦИБРАНСКА – КОСТОВА, Маријана 
                 Формули на поста и покаянието в славянските епитимийни текстове: 
постът на хляб и пепел / Марияна Цибранска – Костова. – Белешке; Абстракт. – 
Summary: Formulae of fasting and penance in the Slavonic Canon Law texts: the fasting in 
bread and ash // 5 : 5 (2008) 245–255. 
*Текст на бугарском  језику 
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О АУТОРИМА / NOTES ON AUTHORS 
 
 
Родољуб Кубат рођен је 1969. године у Босанском Грахову. Богословски 

факултет СПЦ уписао школске 1991/92. године, а на истом дипломирао 1996. Период 
1996–2000. провео на римокатоличком Теолошком факултету Вилхелм универзитета 
у Минстеру (Немачка), где се стручно усавршавао из области библијских наука. 
Магистрирао на Богословском факулетету СПЦ 2000. године. Докторску тезу, под 
насловом Анђео Господњи у Старом Савезу, одбранио на Православном 
богословском факулетету Универзитета у Београду 2005. године. На ПБФ постао 
асистент на катедри Свето Писмо Старог Завета 2001, а на истом факултету изабран у 
звање доцента 2005. године. На ПБФ предаје Старозаветну историју и егзегезу и 
Старозаветну теологију, као и изборни предмет Библија пред савременим 
изазовима; на докторским студијама држи курсеве из предметâ: Старозаветни 
монотеизам и Принципи тумачења Светог Писма у доба патристике. Област 
истраживања: старозаветна егзегеза и теологија, библијска и светоотачка 
херменеутика. 

Објавио је књиге: Основи старосавезне антропологије (2008) и Синопсис – 
Упоредни преглед еванђеља (2008). 

Rodoljub Kubat was born in Bosansko Grahovo in 1969. He enrolled in the 
Faculty of Theology of the Serbian Orthodox Church in the academic 1991/92, where he 
graduated in 1996. He spent the period 1996-2000 at the Roman Catholic Faculty of 
Theology of Wilhelm University in Minster (Germany) where he received additional 
academic education in the domain of Biblical sciences. He defended his master’s thesis at 
the Faculty of Theology in 2000. He defended his doctoral thesis, entitled The Lord’s Angel 
in the Old Covenant, at the Faculty of Orthodox Theology of Belgrade University in 2005. 
In 2001, he was appointed teaching assistant at the Faculty of Orthodox Theology at the 
Department of the Old Testament. In 2005, he was appointed assistant professor at the same 
institution, where he teaches The History and Exegesis of the Old Testament, The Theology 
of the Old Testament, and the elective course The Bible before Contemporary Challenges; 
he teaches the following courses in the doctoral program: The Monotheism of the Old 
Testament and Principles for the Interpretation of the Scriptures in the Patristic Period. 
Research area: the theology and exegesis of the Old Testament, the hermeneutics of the 
Bible and the Holy Fathers. 

He has published the books: The Foundations of Anthropology of the Old 
Testament (2008) and The Synopsys – a Comparative Overview of the Gospels (2008). 

 
 
Дарко Крстић рођен je 1974. године у Чачку. Богословски факултет завршио 

je у Београду 1997, а постдипломске студије на Академији Светог Владимира у 
Њујорку 2002. године. Докторирао је на Богословском факултету Аристотеловог 
универзитета у Солуну радом Теолошки карактер хијастичке структуре Пролога 
Јовановог јеванђеља. 

Бави се истраживањем односа посланица Светог апостола Павла и дела 
старогрчке књижевности. 

Darko Krstić, born in Čačak, 1974. He received a university degree from the 
Faculty of Theology in Belgrade in 1997, and then completed postgraduate studies at St. 
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 
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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. 
 
Зоран Деврња – рођен у Београду 1971. године. Дипломирао на Право-

славном богословском факултету Универзитета у Београду 2003. године. Маги-
стрирао је на истом факултету маја 2009. године одбранивши рад на тему Савремена 
проблематика брака у светлости брачних правила Светог Василија Великог. У 
оквиру пројекта Српска теологија у двадесетом веку (евиденциони бр. 149037А) 
објавио је рад под насловом Личност и дело протојереја проф. др Благоте Гарда-
шевића, у којем анализира и вреднује допринос угледног професора Православног 
богословског факултета развоју канонскоправне науке и високошколске установе у 
којој је провео цео свој радни век.  Од 2005. ради као асистент за Канонско право на 
ПБФ Универзитета у Београду.   

Zoran Devrnja was born in Belgrade in 1971. He graduated from the Faculty of 
Orthodox Theology of Belgrade University in 2003. He defended his master’s thesis 
entitled Contemporary Problem of Marriage in Light of Marriage Rules of St. Basil the 
Great, at the same institution in 2009. Within the project Serbian Theology in the Twentieth 
Century (ref. no. 149037A), he published a paper entitled The Personality and Work of 
Archpriest Prof. Blagota Gardasevic, Ph.D., in which he analyzes and evaluates the 
contribution of this reputable professor of the Faculty of Orthodox Theology to the 
development of science of canon law and the institution of higher education in which he 
spent his entire lifetime. Since 2005, he has been a teaching assistant in Canon Law at the 
Faculty of Orthodox Theology of Belgrade University.   

 
 
Жан-Клод Ларше рођен je 1949. године у Бадонвилеру, на североистоку 

Француске. Спада у најзначајније и најпревођеније православне теологе у свету. 
Докторску тезу из филозофије одбранио је 1987. године на Универзитету у Нансију: 
Лечење духовних болести. Увод у аскетско предање Православне цркве. На 
Универзитету у Стразбуру, 1994. године, одбранио је докторску тезу из теологије: 
Обожење човека по светом Максиму Исповеднику. Објавио је 16 књига, као и велики 
број студија, чланака и превода. Књиге су му превођене на више страних језика. 
Уредник је у издавачким кућама Cerf у Паризу и L’age d’Homme у Лозани. 

 Jean-Claude Larchet was born in Badonviller, northeast France, in 1949. He is 
one of the most significant and most widely translated Orthodox theologians in the world. 
He defended a doctoral dissertation in philosophy at the University of Nancy (1987), 
entitled Treating Spiritual Illnesses. An Introduction into the Ascetic Legacy of the 
Orthodox Church. In 1994, he defended a doctoral dissertation in theology at the University 
of Strasbourg: Man's Deification according to St. Maximus the Confessor. He has published 
16 books, numerous studies, articles, and translations. His books have been translated into a 
number of foreign languages. He is an editor in the publishing houses Cerf in Paris and 
L'age d'Homme in Lausanne. 

 
 
Игор Ст. Коцић рођен је у Врању. Богословски факултет СПЦ уписао је 

академске 1999/2000, на коме је апсолвирао 2003. године. Академске 2004/2005. 
наставља студије на Богословском факултету Софијског универзитета Св. Климент 
Охридски, на коме је дипломирао 2006. године са степеном „Мастер теологије“. Од 
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2006. је на докторским студијама  на Богословским факултетима Софијског 
универзитета Св. Климент Охридски и Великотрновског универзитета Св. Кирило и 
Методије. На Богословском факултету Великотрновског универзитета Св. Кирило и 
Методије завршава 2008. године специјалистичке студије из Библијске и светоотачке 
антропологије са степеном „Магистра теологије“. Тема магистарске тезе: Човек и 
творевина у светлости Халкидонске христологије. Тренутно је докторант Богосло-
вског факултета у Софији. Тема докторске дисертације у процедури: Евхаристијска 
еклисиологија и њен егзистенцијални значај за човека и творевину. Члан је Центра за 
црквене студије у Нишу од 2008. године. 

Igor St. Kocić was born in Vranje. He enrolled in the Faculty of Orthodox 
Theology of the Serbian Orthodox Church in the academic 1999/2000, and attended all 
courses by 2003. In the academic 2004/20005 he continued his studies at the Faculty of 
Theology of St. Clement of Ohrid University in Sofia, where he received the title of 
“master of theology” in 2006. Since 2006 he has been a doctoral student at the Faculties of 
Theology of the University St. Clement of Ohrid in Sofia and St. Cyril and Methodius in 
Veliko Turnovo. In 2008, he completed specialist studies in the Biblical and patristic 
anthropology, receiving the degree of the “magister of theology” in 2008. Master’s thesis 
title: Man and Creation in the Light of Chalcedonian Christology. He is currently a Ph.D. 
student of the Faculty of Theology in Sofia. Doctoral dissertation pending: Eucharistic 
Ecclesiology and Its Existential Importance for Man and Creation. He has been a member 
of Center for Church Studies, Niš, since 2008.   

 
 
Василије Вранић је српски православни свештеник у Чикагу и директор за 

верско образовање Митрополије либертивилско-чикашке. По завршеном школовању 
у Атониади Црквеној Академији (Кареја – Света Гора), учио је немачки језик на 
Букурештанском Гете Институту (Сибиу огранак). Основне богословске студије 
завршио је на Богословском факултету Св. Саве у Либертивилу. Пост-дипломске 
студије завршио је у Кембриџу: Master of Arts са Института за Православне студије и 
Master of Philosophy са Универзитета у Кембриџу. Тренутно завршава докторске 
студије из Историје Цркве на Marquette Универзитету под менторством проф. 
Александра Голицина. Од новембра 2008. год. асистент је на катедри за Канонско 
право на Богословском факултету Св. Саве у Либертивилу. 

Области његовог академског интересовања су: Христолошки спорови V века, 
Тринитарно богословље IV века, Теодорит Кирски, Несторије/Несторијанство, Павле 
Самосатски, Јевсевије Дорилејски, Евтихије, Кирило Александријски и Канонско 
право Православне Цркве. 

Vasilije Vranić is a Serbian Orthodox Priest in Chicago and the Director of 
Religious Education of the Metropolitanate of Libertyville-Chicago. After completing his 
education at Athonias Ecclesiastical Academy (Karyes – Mount Athos), he studied German 
at the Goethe Institut of Bucharest (Sibiu branch). He holds a Bachelor of Divinity from St. 
Sava School of Theology in Libertyville. He also holds the degrees of Master of Arts from 
Institute for Orthodox Christian Studies – Cambridge, and Master of Philosophy from 
University of Cambridge. Currently, he is completing his PhD in Church History at 
Marquette University, studying with Prof. Alexander Golitzin. Since November 2008, he 
has been an Assistant Lecturer in Canon Law at St. Sava School of Theology.  

His area of academic interest includes Christological controversies of the 5th 
century, Trinitarian Theology of the 4th century, Theodoret of Cyrrhus, Nestorius / 
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Nestorianism, Paul of Samosata, Eusebius of Dorylaeum, Eutyches, Cyril of Alexandria, 
and the Canon Law of the Eastern Orthodox Church. 

 
 
Коста Симић дипломирао је на Богословском факултету СПЦ 2001. године. 

Године 2005. магистрирао је на Богословском факултету Универзитета у Атини. Тема 
магистарског рада: Тумачење литургије у поствизантијском периоду на грчком 
говорном подручју. Године 2008. магистрирао је на Одељењу за класичне науке 
Филозофског факултета Универзитета у Београду на тему: Литургијска поезија 
песникиње Касије и њен словенски превод. Тренутно је докторски кандидат 
Универзитета у Атини. Тема докторске дисертације: Литургијска херменеутика у 
ареопагитским списима.  

Kosta Simić graduated from the Faculty of Theology of the Serbian Orthodox 
Church in 2001. In 2005 he received a master’s degree at the Faculty of Theology of the 
University of Athens. Master’s thesis: Interpretation of Liturgy in the Post-Byzantine 
Period in the Area in which Greek Is Spoken. In 2008, he received his master’s degree at 
the Department of Classical Sciences of the Faculty of Philosophy in Belgrade. He is 
currently a doctoral candidate at the University of Athens. Dissertation title: Liturgical 
Hermeneutics in Areopagitic Writings. 

 
 
Слађана Ристић Горгиев рођена је у Врању 1963. год. Ради као професор 

античке и средњовековне филозофије на Департману за филозофију Филозофског 
факултета у Нишу. Основне, магистарске и докторске студије завршила је на 
Филозофском факултету у Скопљу на Институту за филозофију. Објавила је велики 
број радова и имала велики број саопштења из античке и средњовековне филозофије.  
Већи део тих радова посвећен је византијској филозофији. 

Slađana Ristić Gorgiev was born in  Vranje in 1963. She is a professor of ancient 
and medieval philosophy at the Department of Philosophy of the Faculty of Philosophy in 
Niš. She completed her bachelor’s, master’s and doctoral studies at the Faculty of 
Philosophy in Skopje at the Institute of Philosophy. She has published numerous papers and 
had numerous conference presentations in the fields of ancient and medieval philosophy. 
Most of them are dedicated to Byzantine philosophy.  

 
 
Епископ Јован Пурић – завршио је богословију Светог Саве у Београду. 

Студирао теологију у Београду и Петрограду, где је дипломирао и завршио аспи-
ратуру (магистратура му је призната) и ради у том звању као доцент на Академији 
СПЦ за уметност и консервацију.  

Игуман је манастира Острога, и у звању диоклијског епископа пет година. 
Члан је комисије за просвету при Светом Архијерејском Синоду СПЦ, као 

докторант на хуманитарним наукама. Професор је по позиву на Мегатренд 
универзитету (Београд) на факултету за Културу и Медије. У том својству ради на 
пројекту филма, серије и књиге на Култури Хришћанства. Такође је сарадник на 
пројекту црквене педагогије на Учитељском факултету Универзитета у Београду, где 
му је рецензент митрополит Амфилохије (Радовић).  

Објавио је шест књига и преко 200 радова.  
Bishop Jovan Purić was educated at St. Sava’s Seminary in Belgrade. He studied 

theology in Belgrade and St. Petersburg, where he received a B.A. degree and completed 
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aspirantura (nostrified as a master’s thesis). He now works as an assistant professor at the 
Serbian Orthodox Church’s Academy for the Arts and Conservation. 

He is the hegoumenos of Ostrog Monastery, allowed the rank of the diocesan 
bishop for the term of five years.  

He is a member of the educational committee of the Holy Episcopal Synod of the 
Serbian Orthodox Church, as a doctoral candidate in humanitarian sciences. He is an 
invited lecturer at the Faculty of Culture and the Media of Megatrend University 
(Belgrade), where he also works on the project of the film, series and book on The Culture 
of Christianity. He also collaborates on the project of church pedagogy at the Teacher 
Training Faculty of Belgrade University, where his consulting reviewer is Metropolitan 
Amfilohije (Radović). 

He has published six books and over 200 papers. 
 
 
Владимир Вукашиновић (1967) предаје на ПБФ БУ и духовник је у Капели 

Свете Петке на Калемегдану у Београду. Објавио је више књига (Лек бесмртности, 
1994; Литургијска обнова у XX веку 2001; Литургија и култура: дванаест огледа, 
2003; Литургическое возрождение в XX веке, Москва 2005; Теолошки бакрорези 
Захарије Орфелина, 2006; Живљење на небесима: Црква, наука, политика, 2007; 
Дионисије Новаковић: Епитом, 2007; Литургија и култура:  друго, допуњено и 
исправљено издање, 2007; Српско барокно богословље, 2008), студија и превода.  

Vladimir Vukašinović (1967) teaches at the Faculty of Orthodox Theology of 
Belgrade University and is a spiritual father in the Chapel of St. Petka in Kalemegdan, 
Belgrade. He has published a number of books (The Immortality Cure, 1994; Liturgical 
Renewal in the 20th Century, 2001; Liturgy and Culture: Twelve Essays, 2003; 
Литургическое возрождение в XX веке, Moscow, 2005; Theological Etching of Zaharije 
Orfelin, 2006; Living in the Heavens: Church, Science, Politics, 2007;  Dionisije 
Novaković: an Epitome, 2007; Liturgy and Culture: second edition, 2007: Serbian Baroque 
Theology, 2008), studies, and translations. 

 
 
Давид Перовић – рођен 1953. године у Ђураковцу (Метохија). Теолошке 

студије окончао 1983. године у Београду. Монашки постриг примио у Лаври Високи 
Дечани (1983). Био предавач у богословијама (Крка, Призрен – 1983–1989) и на 
Духовној Академији у Србињу (1995–1997). Докторски рад Пневматологија светог 
Василија Великог одбранио 2002. године. Континуирано предаје Хришћанску етику и 
Аскетско богословље на ПБФ УБ (1995–2009). 

David Perović, born 1953 in Djurakovac, 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 Decani (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 taught at the Spiritual Academy of St. 
Basil of Ostrog in Srbinje. 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. He has taught Christian Ethics ( with Ascetics) and Ascetic Theology at 
the Faculty of Theology of Belgrade University (1995-2009). 
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Радослава Станкова је завршила бугарску и српску филологију на 
софијском Универзитету „Св. Климент Охридски“ 1989. године. Докторирала је на 
тему Српска литература 12-13. века у контексту старобугарске књижевности 2001. 
Ради у Институту за књижевност Бугарске академије наука, Секција за старобугарску 
књижевност. Усавршавала се на Филолошком факултету у Београду, код професора 
Ђорђа Трифуновића (1998), и на Славистичком институту у Бечу, код професора 
Хајнца Микласа (2001). Од 2003. ради и као професор старе бугарске књижевности 
на Катедри за словенску књижевност на софијском Универзитету. Аутор је 
монографије Српска књижевност у 13. веку – контекст и текст (2007), као и 20 
научних радова, објављених у Бугарској и Србији. Показује интересовање за узајамне 
везе и утицај између средњовековне бугарске и српске књижевности – култови, 
манастирска средишта, поетика и жанрови: хагиографија и химнографија.  

Radoslava Stankova received her B.A. in Bulgarian and Serbo-Croatian 
philology at Sofia University (1989). She defended a PhD thesis entitled “Сръбската 
литература ХІІ–ХІІІ в. в контекста на старобългарската книжнина” in 2001. She works 
as a research fellow in the Department of Old Bulgarian Literature at the Institute of 
Literature, BAS (2002). Professional study at Philological Faculty of Philology in Belgrade 
(1998) and Institute of Slavonic Studies in Vienna (2001). Lecturer on Old Serbian 
Literature at Faculty of Slavic Studies in Sofia University (since 2003). Monograph: 
Сръбската книжнина през ХІІІ век (контекст и текст) (2007). Fields of interests: 
Bulgarian and Serbian literary contacts, cults, monastery centers, poetry and genres: 
hagiography and hymnography. 

 
 
Марија Јовчева je ванредни професор на Катедри за стару бугарску 

књижевност на институту за књижевност Бугарске академије наука. Бави се 
истраживањем у следећим пољима: историја средњовековних словенских текстова, 
литургијске књиге православних цркава, химнографија, словенски преводи са грчког 
током средњег врека, библијска текстологија, историја бугарског језика. Издавачка 
активност: коаутор каталога рукописа и едиција средњовековних рукописа; аутор 100 
научних студија и чланака штампаних у Бугарској, Аустрији, Русији, Словенији, 
Чешкој, Немачкој, Србији, Македонији, Италији. 

Mariya Yovcheva is Associate Professor at the Department of Old Bulgarian 
Literature in the Institute of literature, Bulgarian Academy of Sciences. Research areas 
include: history of the mediaeval Slavonic texts; liturgical books of the Orthodox Eastern 
Church, hymnography, Slavic translations from Greek in the Middle Ages, Biblical 
textology; history of Bulgarian Language. Publishing activity: coauthor of a catalogue of 
maniscripts and editions of Medieval manuscripts; author of 100 scientific studies and 
articles published in Bulgaria, Austria, Russian, Slovenia, Czech Republic, Germany, 
Serbia, Macedonia, Italy. 

 
 
Лора Тасева је завршила бугарску филологију на софијском Универзитету 

1984. и одбранила докторску дисертацију 1997. Хабилитирала је у Кирило-
методијевском научном центру при Бугарској академији наука 1999. године, где ради 
до данас као виши научни сарадник. Специјализирала је на Институту за славистику 
на бечком Универзитету 1955-56. Области научног интересовања су: историја 
бугарског језика, старобугарски библијски текстови, византијско-словенски 
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књижевни контакти, јужнословенски преводи у средњем веку. Аутор је неколико 
књига и око 70 научних радова.  

Lora Taseva received a B.A. in Bulgarian philology at the University of Sofia in 
1984 and defended a doctoral dissertation in 1997. She habilitated at the research center of 
Cyril and Methodius of the Bulgarian Academy of Sciences in 1999, where she has worked 
until the present day as a senior research associate. She did specialization at the Institute of 
Slavistics of Vienna University. Her research interests include: the history of the Bulgarian 
language, old Bulgarian Biblical texts, Byzantine-Slavonic literary contacts, south Slavic 
translations in the Middle Ages. She has authored several books and about 70 research 
papers. 

 
 
Eлена Владимировна Белјакова, проф. др., виши научни сарадник Центра 

за религијску и црквену историју при Институту за руску историју (Руске академије 
наука). Од 2007. професор на катедри за црквену историју Московског државног 
универзитета Ломоносов. Др. Белјакова је аутор више од 90 радова о историји Руске 
православне цркве и историји канонског права и његових извора о положају жене у 
православној цркви. Уредник је часописа Jus Antiquum, члан Међународне комисије 
за компаративно истраживање црквене историје. Предмет овог истраживања је 
eпархијски устав сурожскаје епархије (Руске православне цркве у Великој Британији 
и Ирској), којом је руководио митрополит Ентони (Блум). Устав је израђен у периоду 
1979-1985, био је разматран и усвојен на епархијском сабору 1995, под јединственим 
условима, потпуно независно од државног утиацја. Основна идеја састављача устава 
била је да паства на одговарајући начин разуме Цркву. У њему се истиче да дијаспора 
није случајна појава, већ потребан феномен у историји хришћанства. Будући да 
основу устава чини литургијски живот, веза са таквим животом одређује облике 
свештенодејства и организације. Овде се истиче посебна улога епископа, кога бира 
сама епархија и његово припремање чланова епархије за свештенички позив. У раду 
се даје преглед специфичности устава сурожскаје епархије у односу на парохијске 
уставе створене на Московском сабору 1917-1918, са статутима Руске православне 
цркве ван Русије и Руске православне цркве.   

Elena Vladimirovna Belyakova, Dr. Prof. Research assistant of the Centre of the 
Religious and Church History in the Institute of Russian History (Russian Academy of 
Science). Since 2007 Professor of the Chair of Church History in the Lomonosov Moscow 
State University. Dr. Belyakova is the author of more than 90 researches in History of 
Russian Orthodox Church and in History of Cannon Law and its sources, about the Place of 
Women in the Orthodox Church, the redactor of the magazine "Jus antiquum", the member 
of International Commission in the Comparative Research of the Church History. The 
subject of the research are  Diocesan  Statutes of the Diocese of Sourozh (Russian Orthodox 
Patriarchal Church in Great Britain and Ireland) which was headed by Metropolitan 
Anthony (Bloom). The Statutes was worked out during the period of 1979 - 1985, it was 
discussed and adopted by the Diocesan Assembly in 1995 by unique conditions of the 
absolute independency from state's influence. The main idea of the Statutes' drafters was to 
express adequate comprehension of the Church. It is reflected here understanding of 
Diaspora not as an accidental phenomenon, but as an appropriate event in the history of  
Christianity. As a basis of the Statutes is made the liturgical life, the connection with it 
determines the forms of ministering and the ways of organizing.  Here is remarked the 
particular role of bishop, which is elected by the Diocese itself and his work by preparing 
the priests in accordance with the Diocese's members. In the article the review of the 
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peculiarities of the   Statutes of the Diocese of Sourozh is represented in comparison with 
the parochial Statutes which was worked out by the Moscow Council of 1917 - 1918, with 
the Statutes of Russian Orthodox Church Outside of Russia and the Statutes of Russian 
Orthodox Church. 

 
 
Марија Владимировна Корогодина - кандидат историјских наука, научни 

сарадник Научно-издавачког одељења библиотеке Руске академије наука (Санкт 
Петербург). Аутор је моногафије Исповед у Русији у периоду 14-19. века: 
истраживање и текстови. Бави се проучавањем словенских номоканона, канонских 
зборника и крмчија.  

Maria Vladimirovna Korogodina – a candidate in historical science, research 
assistant of the Publishing Section of the Library of the Russian Academy of Sciences (St. 
Petersburg). She has authored the monograph Confession in Russia in 14-19 Centuries: 
Research and Texts. She studies Slavic nomocanons, canonic volumes and constitutions. 

 
 
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. 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 
papers in national and international journals, conference proceedings and thematic volumes. 
She translates theological and spiritual literature. 

 
 
Ружица Бајић – магистар филолошких наука, истраживач-сарадник Инсти-

тута 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, 
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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, 
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. 

 
 
Наташа Вуловић рођена је 1.3.1973. године у Ужицу. Природно-

математичку гимназију завршила је у Ивањици. Дипломирала је на Катедри за српски 
језик Филолошког факултета у Београду фебруара 1997. године. На истој Катедри, 
одбранила је 2004. године магистарску тезу под називом Лексика у приповеткама 
Лазе К. Лазаревића. Од фебруара 1999. године запослена је у Институту за српски 
језик САНУ на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског језика и 
израда Речника САНУ. Докторску тезу пријавила је из области лексикологије, тј. 
фразеологије српског језика, под називом Фразеолошке јединице с компонентама 
религијског садржаја у српском језику. 

Nataša Vulović was born on 1 March 1973 in Užice. She completed secondary 
education majoring in natural sciences and mathematics in Ivanjica. She graduated from the 
Department of Serbian Language of the Faculty of Philology in Belgrade in February 1997. 
At the same department, she defended a master’s thesis entitled The Lexicon in the Short 
Stories of Laza K. Lazarević in 2004. Since February 1999 she has worked at the Institute 
of the Serbian Language of the Serbian Academy of Sciences and Arts, on the project 
Linguistic Study of the Contemporary Serbian Language and the Compilation of the 
Dictionary of the Serbian Academy.  Her forthcoming doctoral dissertation will be in the 
domain of lexicology, i.e. the phraseology of the Serbian language, entitled Phraseological 
Units with Religious Components in the Serbian Language. 
 
 

Венцислав Георгиев Каравлчев је рођен 1967. године у Бургасу, у 
Бугарској. 1992. завршава Богословски факултет на софијском Универзитету „Св. 
Климент Охридски“. У периоду 1992-1993. специјализира у Швајцарској, на 
Екуменистичком институту у Боси. У току 1994. и 1995. специјализира у Великој 
Британији, у Центру за ислам и муслиманско-хришћанске односе, у Бирмингему. 
1999. године започиње докторске студије на Богословском факултету у Атини код 
професора Д. Гониса. Током 2000. и 2001. године спрецијализира у Енглеској – на 
Богословском факултету у Бирмингему. У периоду 2001-2002. специјализира у 
Великој Британији, у мисионарском центру за Црквено мисионарско друштво. У 
периоду од 2003. до 2006. године ради као професор у Духовној богословској школи 
у граду Батуми, Грузији. Од 2008. године је сарадник Центра за богословска 
истраживања у Кијеву, у Украјини, као и предавач на новооснованом Богословском 
институту Св. Андреј Првозвани у Кијеву, у Украјини. 
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Vencislav Georgiev Karavlchev was born in Burgas, Bulgaria, in 1967. In 1992 
he received a B.A. from the Faculty of Theology of the University St. Clement of Ohrid in 
Sofia. In 1992-1993 he attended specialist studies in Switzerland, at the Ecumenical 
Institute of Bossey. In 1994 and 1995 he completed specialist studies in Great Britain, at the 
Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations. In 1999 he enrolled in 
doctoral studies at the Faculty of Theology in Athens, supervised by professor D. Gonis. In 
2000 and 2001 he received a specialist degree in England – at the Faculty of Theology in 
Birmingham. In 2001 and 2002 he specialized in Great Britain, at the missionary centre of 
Church Mission Society. From 2003 to 2006 he worked as a professor in the Spiritual 
School of Theology in Batumi, Georgia. Since 2008 he has worked as the head of the 
Centre for Theological Studies in Kiev, Ukraine, and also a lecturer at the newly-founded 
Theological Institute St. Andrew in Kiev, Ukraine.  

 
 
Манолис Г. Варвунис је рођен 1966. године у Самосу. Студирао је на 

Филолошком и Теолошком факултету Универзитета у Атини, као и на Католичком 
универзитету у Лувену (Лувен-ла-Нев) у Белгији. У Атини је 1991. године 
дипломирао етнологију, коју данас предаје на Демокритовом универзитету у Тракији, 
на Одсеку за историју и етнологију. Члан је већег броја научних друштава, 
учествовао је на великом броју међународних конференција и објавио велики број 
студија. Његови су радови преведени на више језика: на француски, немачки, 
италијански, шпански, српски, бугарски, руски, турски, арапски и румунски. 

Manolis G. Varvounis was born in Samos in 1966. He studied at the Faculty of 
Philology and Faculty of Theology of the University of Athens, and also at the Catholic 
University in Leuven (Louvain-la-Neuve), Belgium. In 1991 in Athens he graduated in 
ethnology, which he teaches today at the Democritus University of Thrace, Department of 
History and Ethnology. He is a member of several academic societies, he has taken part in a 
number of international conferences and published numerous studies. His papers have been 
translated into numerous languages: French, German, Italian, Spanish, Serbian, Bulgarian, 
Russian, Turkish, Arabic, Romanian. 
 
 

Владислав Пузовић рођен је 1978. године у Београду. Асистент на Катедри 
за Општу историју Цркве Православног богословског факултета у Београду. У 
фебруару 2008. године одбранио је магистарски рад под насловом Црквене и 
политичке прилике у доба Великог раскола 1054. године. Магистарски рад је објављен 
2008. године. Објавио је и више радова из области црквене историје.  Управо је почео 
припреме за израду докторске дисертације из руске црквене историје XX века. 

Vladislav Puzović was born in Belgrade in 1978. He is a teaching assistant at the 
Department of General History of the Faculty of Orthodox Theology in Belgrade. In 
February 2008 he defended his master’s thesis entitled Clerical and Political 
Circumstances at the Time of the Great Schism of 1054. The master’s thesis was published 
in 2008. He has published several articles on church history. He has just started work on his 
doctoral dissertation in 20th century Russian church history.  

 
 
Ефстатиос Пелагидис је професор друштвених наука на Педагошком 

факултету Универзитета западне Македоније у Флорини, Грчка. У свом истраживању 
бави се питањима везаним за Малу Азију, грчко избеглиштво и емиграцију, а 
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информације сакупља из следећих извора: Архива Велике Британије, Архива 
Комитета нација у Женеви, Швајцарска, Архива Генералног секретаријата за грчку 
емиграцију, Архиви Већа за грчку емиграцију, Архивa Високог комесаријата 
Уједињених нација за избеглице, Центра за прихват избеглица и Архива Васељенске 
патријаршије у Константинопољу. 

Из ових истраживања проистекло је више од двадесет (20) научних радова. 
Efstathios Pelagidis is Professor of Social Sciences at the School of Education, 

University of Western Macedonia at Florina, Greece. His researches focus on issues about 
Asia Minor, Refugee and Emigrant Hellenism, while the sources he drafts information 
from, are: the British Archives, the Comity of Nations Archives at Geneva, Switzerland the 
History Archives of the Greek Ministry for Foreign Affairs, the General Secretariat of 
Emigrant Hellenism Archives, the Emigrant Hellenism Council Archives and publications, 
the UNO High Residency Archives and publications for Refugees, the Émigré Reception 
Centres and the Archives of the Ecumenical Patriarchate in Constantinople. 

More than twenty (20) of his scientific papers are outcome of the above 
researches. 

 
 
Синиша Мишић (1961), редовни професор Филозофског факултета 

Универзитета у Београду. На поменутом факултету прошао сва звања од асистента 
приправника (1987) до редовног професора (2008). Предаје Историјску географију и 
групу предмета из научне области Историја српског народа у средњем веку од 
основних до докторских студија. Као гостујући професор предаје на основним и 
докторским студијама и на Филозофском факултету у Нишу. 

Област истраживања: историјска географија, историјска демографија и 
историја српског народа у средњем веку. Посебно истражује однос природе и човека 
у свим сферама живота, као и историју насеља и становништва. Један је од оснивача 
студија из историјске демографије. До сада је објавио пет монографија и више од 50 
чланака и расправа. Аутор је већег броја лексикографских прилога и историјских 
карата. Члан је већег броја стручних редакција и уредник часописа Браничевски 
гласник. Уредник неколико посебних зборника. 

Siniša Mišić (1961), full professor of the Faculty of Philosophy of Belgrade 
University. He has worked in all positions at this faculty, from junior teaching assistant 
(1987) to full professor (2008). He teaches Historical Geography and a group of courses 
from the domain of the History of Serbian Nation in the Middle Ages (from undergraduate 
to doctoral studies). He teaches in the undergraduate and doctoral program of the Faculty of 
Philosophy in Niš as a visiting professor. 

Research interests: historical geography, historical demography, and the history of 
the Serbian people in the Middle Ages. In particular, he studies the relationship between 
nature and man in all domains of life, and also the history of settlements and populations. 
he is one of the founders of studies in historical demography. So far, he has published 5 
monographs and over 50 articles and treatises. He has authored a number of lexicographic 
contributions and historical maps. He is a member of editorial boards of several journals 
and the editor of the journal Braničevski glasnik. He has also edited several paper 
proceedings. 

 
 
Ема Миљковић рођена је 1967. године у Београду. Дипломирала 1989. 

године на Филолошком факултету у Београду, Група за оријенталну филологију. 
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Постдипломске студије на Групи за турски језик завршила је марта 1993. године, 
одбраном магистарског рада Особености турског језика кануна и дефтера за 
смедеревску и суседне области у XV веку. У Историјском институту, у Секцији за 
историју српског народа под туђинском влашћу XV–XVIII века, ради од 1990. 
године, где се бави проучавањем историје српског народа под турском влашћу у 
другој половини XV и првој половини XVI века. Докторирала је на Филозофском 
факултету у Београду 2002. са тезом Смедеревски санџак у другој половини XV и првој 
половини XVI века. Учествовала је научним скуповима и симпозијумима у земљи и 
иностранству. Од 2004. запослена је на Филозофском факултету у Нишу као доцент 
за предмет Национална историја XVI-XVIII векa. У периоду 2002–2005. руководила 
je пројектом „Друштво у Србији под туђинском влашћу XVI-XVIII векa“, чији је 
носилац био Историјски институт. Од 2006. ангажована je на пројекту „Градови и 
тргови у српским земљама средњег века и суседни утицаји на њихов развој“ 
(руководилац проф. др Синиша Мишић), чији је носилац Филозофски факултет у 
Београду. Члан је Одбора за друштвене науке САНУ, као и редакција више стручних 
и научних публикација у земљи. 

Објавила је књигу Смедеревски санџак 1476–1560: земља – насеља – 
становништво (Београд, 2004). 

Ema Miljković, born in Belgrade in 1967. She graduated from the Faculty of 
Philology in Belgrade, Department of Oriental Philology, in 1989. In March 1993 she 
defended her master’s thesis at the Department of Turkish Language entitled “Peculiarities 
of the Turkish Language of Kanun and Defter in Smederevo and Nearby Areas in 15th 
Century”. She has been employed at the Institute for History, Section for the History of the 
Serbian People Under Foreign Rule 15–18th Century, since 1990. She has studied the 
Serbian people under Ottoman reign in late 15th and early 16th centuries. She received her 
Ph.D. from the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2002. The title of her thesis was 
“Smederevo Sanjak in Late 15th and Early 16th Centuries”. She has attended conferences 
and symposia in the country and abroad. Since 2004 she has worked as an assistant 
professor in National History (16–18th Century) at the Faculty of Philosophy in Niš. In the 
period 2002–2005 she headed the research project “Serbian Society under Foreign Rule – 
16-18 Century”, coordinated by the Institute for History. Since 2006, she has participated in 
the project “Cities and Squares in Medieval Serbian Lands and Neighboring Influences on 
their Development” (headed by Prof. Siniša Mišić, Ph.D.), coordinated by the Faculty of 
Philosophy in Belgrade. She is a member of Serbian Academy’s Social Science Board and 
also a member of the editorials of a few national research journals.  

She has published a book – Smederevo Sanjak 1476–1560: Land – Settlements – 
Population (Belgrade, 2004).  

 
 
Предраг Пузовић рођен је 6. маја 1950. године у Пријепољу. Богословију 

Св. Саве и Богословски факултет завршио је у Београду. Године 1975. постављен је 
за професора Богословије Св. Саве у Београду. Докторску тезу Карловачки 
митрополит Павле Ненадовић и његово доба одбранио је 15. јануара 1990. године на 
Богословском факултету у Београду. Исте године изабран је за доцента за предмет 
Историја српске цркве на поменутом факултету. Академску 1990/91. годину провео 
је у Немачкој на студијском усавршавању. У звање ванредног професора изабран је 
1995. а у звање редовног 2000. године. Члан је Вардарског одбора САНУ, Друштва 
Светог Саве и Комисије Светог архијерејског сабора за разговоре са Македонском 
Православном Црквом. Одликован је 2005. године златним Орденом Светог Петра 
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митрополита дабро-босанског а 2007. Орденом Светог Саве другог степена. 
Учестовао је на бројним научним скуповима у земљи и иностранству. Као 
представник Српске цркве учествовао је на међународним конференцијама: 
Копенхаген 1991, Грац 1993, Фрајзинг код Минхена 1995, Праг 1996, Влото код 
Хановера 1997, Берегфирдо (Мађарска) 1998, Загреб 1999. године.  Објавио је велики 
број студија, чланака и енциклопедијских текстова историјске садржине. 
Енциклопедијски текстови објављени су у: Српском биографском речнику издање 
Матице српске, Енциклопедија православља и Енциклопедија Српског народа - 
издање Завода за уџбенике у Београду.  

Књиге: Прилози за историју СПЦ, Ниш 1997, 462; Раскол у Српској 
Православној цркви - Македонско црквено питање, Београд 1997, 183; Прилози за 
историју СПЦ - 2, Београд 2000, 387; Кратка историја Српске Православне Цркве, 
Крагујевац 2000, 125; Сарајевска богословија 1882-2002, Србиње 2003, 93; Саборни 
храм Светог Ђорђа у Крушевцу, Београд 2004; 198; Српска православна епархија 
дабробосанска - шематизам, Србиње (Фоча) 2004, 528; Косово и Метохија у 
црквеној штампи у последњих десет година (1995-2005), Фоча 2006, 237; Прилози за 
историју СПЦ - 3, Фоча 2006, 271; Kurze Geschichte der Serbischen orthodoxen Kirche, 
Српска православна епархија Средњоевропска од 1991. до 2006. године шематизам, 
Химелстир 2007, 29-103. 

Predrag Puzović was born on 6 May 1950 in Prijepolje. He graduated from St. 
Sava Seminary and the Faculty of Theology in Belgrade. In 1975 he became a lecturer in 
St. Sava Seminary. On 15 January 1990 he defended a doctoral thesis entitled The 
Metropolitan of Karlovci Pavle Nenadović and His Times. Also in 1990 he was appointed 
assistant professor in the course The History of the Serbian Church at this Faculty. He spent 
the academic 1990/1991 receiving additional professional training in Germany. In 1995 he 
became an associate professor, and since 2000 he has been a full professor.  He is a member 
of Serbian Academy’s Vardar Committee, the Society of St. Sava, and the Commission of 
the Holy Archbishopric Synod for negotiations with the Macedonian Orthodox Church. In 
2005 he was decorated with an Order of St. Peter, Dabro-Bosnian Metropolitan, and in 
2007 he was decorated with an Order of St. Sava 2nd Class. He has participated in numerous 
conferences in the country and abroad. As a representative of the Serbian Church, he took 
part in the following international conferences: Copenhagen 1991, Graz 1993, Freising near 
Munich 1995, Prague 1996, Vloto near Hanover 1997, Berekfurdo (Hungary) 1998,  
Zagreb 1999. He has published many historical studies, papers, and encyclopedic articles. 
The encyclopedic articles have been published in: the Serbian Biographical Dictionary of 
Matica Srpska, Encyclopedia of Orthodoxy, and Encyclopedia of the Serbian People – 
Belgrade. 

Books: Contributions to the History of the Serbian Orthodox Church 1997, 462; 
Schism in the Serbian Orthodox Church – the Issue of the Macedonian Church, Belgrade 
1997, 183; Contributions to the History of the Serbian Orthodox Church 2 Belgrade 2000, 
387;  A Short History of the Serbian Orthodox Church, Kragujevac 2000, 125; Sarajevo 
Seminary 1882-2002, Srbinje, 2003, 93; The Cathedral Church of St. George in Kruševac, 
Belgrade 2004, 198; The Serbian Orthodox Eparchy of Dabro-Bosnia – Schematism, 
Srbinje (Foča) 2004, 528; Kosovo and Metohija in Church Press in the Last Ten Years 
(1995-2005), Foča 2006, 237; Contributions to the History of the Serbian Orthodox Church 
– 3, Foča 2006, 271; Kurze Geschichte der Serbischen orthodoxen Kirche, The Serbian 
Orthodox Central European Eparchy 1991-2006 Schematism, Himmelstier 2007, 29-103. 
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Драган Новаковић рођен је 27. јануара 1951. године. Основну школу и 
гимназију завршио је у Ужицу. Студије социологије завршио је на Филозофском 
факултету у Београду. Последипломске студије похађао је на Правном факултету у 
Београду, на коме је одбранио и магистарску тезу. Докторску дисертацију одбранио 
је на Факултету политичких наука у Београду. Одлуком Комисије за стицања 
научних звања Министарства за науку Републике Србије стекао је звање виши 
научни сарадник. 

Аутор је књиге Верске заједнице на размеђу векова, чији је издавач Институт 
за политичке студије у Београду. Почетком 2004. године објавио је књигу Школство 
Исламске заједнице, у издању Југословенског удружења за научно истраживање 
религије из Ниша.  

Објавио је више научних радова из области социологије и политикологије 
религије, црквене историје и историје државног права о црквама и верским заједни-
цама.  

Главна тема тих радова је међународно организовање верских заједница, 
историја појединих конфесија и положај религије у Србији и на просторима 
социјалистичке Југославије. 

Радове је публиковао у Србији, Русији, Хрватској, Словенији, Белорусији, 
Босни и Херцеговини и Црној Гори.  

Извршни је уредник часописа Политикологија религије, који заузима високо 
место не референтној листи Министарства науке Србије.   

Професионално је ангажован у Министарству вера Владе Републике Србије 
као помоћник министра. 

Dragan Novaković was born on 27 January  1951. He completed his elementary 
and secondary education in Užice. He graduated from the department of Sociology at the 
Faculty of Philosophy in Belgrade. He attended his postgraduate studies at the Faculty of 
Law, where he defended a master’s thesis. He defended his doctoral dissertation at the 
Faculty of Political Sciences in Belgrade. According to the decision of the Ministry of 
Science of the Republic of Serbia Committee for acquiring scientific titles, he acquired the 
title Senior Research Associate. 

He is the author of the book “Verske zajednice na razmeđu vekova“ (Religious 
Communities at the Turn of the Centuries), published by the Institute of Political Studies 
from Belgrade. In early 2004 he published the book “Školstvo Islamske zajednice“ (the 
Islamic Community School System), an issue of the Yugoslav Association for the Study of 
Religion (JUNIR) from Niš. 

He published a number of research papers from the fields of sociology and 
politology of religion, church history and the history of the state law on churches and 
religious communities.  

The main topics of the papers were international organization of religious 
communities, history of certain confessions and the position of religion in Serbia and 
Socialist Yugoslavia. 

He published his papers in Serbia, Russia, Croatia, Slovenia, Belarus, Bosnia and 
Herzegovina and Montenegro. 

He is the executive editor of the magazine Politikologija religije (Politology of 
Religion), which is highly rated in the reference list of the Ministry of Science of the 
Republic of Serbia. 

He is professionally engaged at the Ministry of Religious Affairs of the Republic of 
Serbia as Assistant Minister. 
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Владимир Цветковић је истраживач на Богословском факултету 
Универзитета у Архусу (Данска) и стипендиста Данског истраживачког савета за 
хуманистичке науке. Магистарске студије из теологије завршио је на Универзитету у 
Дарму (Енглеска), док је докторирао филозофију на Универзитету у Београду тезом о 
времену код Светог Григорија Ниског и Светог Максима Исповедника. Претходно је 
радио на Универзитетима у Нишу, Ослу и Св. Андреју (Шкотска). Тренутно ради на 
истраживачком пројекту „Време и вечност у теологији иконе“, и држи курс Модерно 
православно богословље на Мастер студијама Универзитета у Архусу.     

Vladimir Cvetković is a researcher at the Faculty of Theology, University of 
Aarhus, (Denmark) and the fellow of the Danish Research Council of Humanities. He 
obtained his MA in theology from Durham University (England) and а PhD in philosophy 
from the University of Belgrade (Serbia) with the thesis on time in St Gregory of Nyssa and 
St Maximus the Confessor. He previously worked at the Universities of Nis (Serbia), 
University of Oslo (Norway) and University of St Andrews (Scotland). He is currently 
working on the research project ‘Time and eternity in the theology of icons’ and 
teaching a Master course on modern Orthodox theology at the University of Aarhus.     

 
 
Мирко Станимировић рођен је 1977. године у Београду. Дипломирао је на 

Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу на одсеку Архитектура. На истом 
факултету похађа докторске студије где је и сарадник у настави на предметима 
Разрада пројекта, Пројектовање стамбених зграда и Студио стамбене зграде. 

Објавио је више радова. Аутор је неколико самосталних изложби. Члан је 
Центра за црквене студије. 

Mirko Stanimirović was born in Belgrade in 1977. He graduated from the 
Faculty of Civil Engineering and Architecture in Niš, in the Department of Architecture. He 
is currently a doctoral student and teaching assistant at this institution (courses Project 
Development, Residential Building Design, and Residential Building Studio). 

He has published a number of papers and had presentations at several individual 
exhibitions. He is a member of the Center for Church Studies. 

 
 
Елени Г. Гавра рођена је у Сересу – Грчка. Дипломирала је на 

Архитектонском факултету, Одсеку за грађевинарство, Аристотеловог универзитета 
у Солуну. На истој катедри добила је диплому доктора архитектуре и урбанизма. 
Учествовала је у бројним истраживачким пројектима, пројектима из области 
урбанизма, архитектуре и регионалног развоја у којима је нагласак био на управљању 
културним и урбаним наслеђем југоисточне Европе. Резултати њених истраживања 
објављени су као књиге, чланци и радови у Грчкој и иностранству. Данас је предавач 
на Катедри за балканске студије Универзитета западне Македоније у Флорини, Грчка 
(област: културно и урбано наслеђе Балкана и области Црног Мора).  

Eleni G. Gavra was born in Serres-Greece. Graduated from the Faculty of 
Architecture, School of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki. She holds a 
Ph.D. degree in Architecture and Urban Planning from the same school. Participated in 
many research programmes, architectural, urban design and regional development projects 
with emphasis on the management of cultural and urban heritage in the area of Southeast 
Europe. Results of those scientific researches were published in books, articles and papers 
in Greece and abroad. Today she is a Lecturer (topic: Cultural and Urban heritage in the 
Balkan and Black Sea area), University of Western Macedonia“Greece, Department of 
Balkan Studies“Florina. 
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Ана Рочкомановић рођена је 1971. године у Нишу. Дипломирала је 1998. 
године на Студијској групи за српскохрватски језик и југословенске књижевности 
Филозофског факултета у Нишу. Стручно усавршавање наставила је на Филолошком 
факултету у Београду, најпре на последипломским – магистарским студијама (смер 
Наука о књижевности), а данас на последипломским – докторским студијама (модул 
Књижевност). Од 2000. године, у оквиру последипломских студија, похађа 
Старословенистички семинар који на Филолошком факултету у Београду води 
професор Ђорђе Трифуновић, стичући знања из области кодикологије, ћирилске 
палеографије и текстологије у најширем смислу, неопходна за проучавање и 
објављивање српских ћирилских споменика насталих у периоду од XII до XVIII века. 
Докторска дисертација из области текстолошких и поетичких истраживања старе 
српске књижевности тренутно је у изради. Од 2002. године ради на Филозофском 
факултету у Нишу (на Департману за српску и компаративну књижевност) у звању 
асистента – приправника за ужу научну област Српска и компаративна књижевност 
(Стара српска књижевност и Српска књижевност од ренесансе до рационализма). 

Ana Ročkomanović was born in Niš in 1971. She graduated from the Department 
of the Serbo-Croatian Language and South Slavic Literature of the Faculty of Philosophy in 
Niš in 1998. She continued her education at the Faculty of Philology in Belgrade, first as a 
postgraduate student (department: Literary Theory), and today as a doctoral student (the 
Literature module). As part of her postgraduate education, since the year 2000 she attended 
the Old Slavonic seminar, given by Prof. Djordje Trifunović at the Faculty of Philology in 
Belgrade. Here she has gained new knowledge in codicology, Cyrillic paleography, and 
textology in the broadest sense, needed for the study and publishing of textological and 
poetic texts originating from the period 12th – 18th century. She is currently completing her 
doctoral dissertation on the textological and poetic research of old Serbian literature. Since 
2002 she has been employed in the Department of Serbian and Comparative Literature of 
Niš University as a junior teaching assistant in Serbian and Comparative Literature (Old 
Serbian Literature and Serbian Literature from the Renaissance to the Age of Reason).   

 
 

Весна Црногорац рођена је 1961. године у Нишу. Завршила Правни факултет 
Универзитета у Нишу. Последњих дванаест година ради у библиотекарству од чега 
седам година била директор Народне библиотеке у Гаџином Хану. Од 2004. је 
секретар Библиотекарског друштва Србије, а од 2006. на професионалном раду. 
Аутор је  бројних пројеката из области библиотекарства; коаутор и предавач 
акредитованих семинара за стручно усавршавање школских библиотекара; члан је 
неколико радних група и комисија у БДС-у; учесник и члан организационих одбора 
међународних и домаћих научних конференција и стручних скупова.Објавила преко 
30 стручних радова из области библиотекарстава и библиотечке информатике.Члан 
уређивачког одбора часописа за теорију и праксу Библиотекар. Добитник Повеље за 
допринос проучавању и развоју библиотекарства БДС, 2007. Члан Центра за Црквене 
студије у Нишу од 2004. (у периоду од 2006 – 2008 била члан Управе Центра). 

Vesna Crnogorac was born in Niš in 1961. She received her B.A. at the Faculty 
of Law of Niš University. For the last twelve years she has worked as a librarian, of which 
for seven years she was the director of Gadžin Han Central Library.  Since 2004 she has 
been the Secretary of the Serbian Library Association (professionally since 2006). She has 
authored numerous projects in library science; worked as a coauthor and lecturer in 
accredited seminars for the professional advancement of school librarians; acted as a 
member of several workgroups and committees in the Serbian Library Association; been a 
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participant and member of organizing committees of national and international conferences. 
She has published over 30 papers in library and information science. She is a member of the 
editorial in the journal Librarian. She was awarded a Letter of Thanks for the Contribution 
to the Study and Development of Library Science, SLA, 2007. She has been a member of 
Niš Center for Church Studies since 2004 (a member of the Center Management 2006-
2008). 

 
 
Снежана Бојовић рођена је 1966. године у Приштини, где је на 

Филозофском факултету завршила студије југословенске књижевности и 
српскохрватског језика. Као библиотекар ради од 1990. године (Народна и 
универзитетска библиотека у Приштини, Виша школа за васпитаче у Алексинцу и 
Универзитетска библиотека ''Никола Тесла'' у Нишу). У УБ „Никола Тесла“ ради као 
руководилац Одељења серијских публикација. У звање вишег библиотекара изабрана 
је 2007. године. Председник је Подружнице високошколских библиотека Ниша 
Библиотекарског друштва Србије. Члан је и један од оснивача Центра за црквене 
студије. Добитник је награде Најбољи библиотекар у високошколској библиотеци за 
2007. годину, коју додељује Библиотекарско друштво Србије. Објавила је књиге: 
Библиографија часописа ''Свети кнез Лазар'' (Призрен, Ниш, 2003) и Библиографија 
Владете Јеротића (са Весном Ристић и Иреном Арсић), Београд, Ниш, 2008. 

Snežana Bojović was born in Priština in 1966 where she graduated from the 
Department of Yugoslav Literature and the Serbo-Croatian Language. She has worked as a 
librarian since 1990 (National and University Library in Priština, Teacher Training College 
in Aleksinac, and “Nikola Tesla” University Library in Niš). In the University Library 
“Nikola Tesla” in Niš she is head of the serial publications sector. She is President of the 
Higher Education Libraries in Niš section of the Serbian Library Association. She is a 
member and one of the founders of the Center for Church Studies. She was awarded the 
2007 Best Librarian of a Higher Education Library prize by the Serbian Library 
Association. She has published the books: The Bibliography of the Journal “St. Prince 
Lazar” (Prizren, Niš, 2003) and The Bibliography of Vladeta Jerotić (with Vesna Ristić 
and Irena Arsić), Belgrade, Niš, 2008. 
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УПУТСТВО АУТОРИМА О 
ПРИПРЕМАЊУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ 

 
 

1. Рад се пише на једном од следећих језика: српски, бугарски, грчки, 
македонски, руски, енглески и француски. Користи се фонт Times New 
Roman, са увлачењем новог пасуса 1,5 cm, са размаком међу редовима 1,5, са 
фуснотама величине 10 pt испод текста. 

2. Рукопис се предаје припремљен на рачунару, одштампан на папиру 
и снимљен на CD као Word документ. 

3. Поред основног текста, рукопис обавезно треба да садржи следеће 
елементе чији се редослед мора поштовати: 

– пуно име и презиме аутора, назив и седиште установе (град и 
држава) у којој је аутор запослен. Име и презиме аутора штампају се изнад 
наслова уз леву маргину. Назив и седиште установе наводе се испод имена и 
презимена аутора. 

– наслов рада 
– апстракт (сажетак) обима до 100 речи. Апстракт треба да се налази 

испод наслова рада. Пише се на језику основног текста. 
– кључне речи, којих не може бити више од десет. Наводе се испод 

апстракта, а на језику резимеа испод самог резимеа. 
– основни текст 
– резиме се пише на једном од страних језика (енглески, руски, 

француски). Ако је рад написан на страном језику, резиме је на српском. 
– цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном 

Литература и наводи се по азбучном реду презимена аутора. 
4. Напомене се куцају на свакој страни, на одговарајућем месту. Код 

навођења библиографске јединице преносити дословно изворни језик и 
писмо. Приликом цитирања  стављати прво име и презиме, затим наслов дела 
курзивом, место, годину и странице. Пример: Жан-Клод Ларше, Теологија 
болести, Ниш, 2006, 35-37. Код часописа наводити, после имена аутора и 
наслова рада – назив, број, место, годину и странице. Пример: Александар 
Наумов, Култ светог Бенедикта Нурсијског код православних Словена, 
Црквене студије, 1, Ниш, 2004, 96-98. 

5. Графички прилози и табеле могу се доставити у електронском 
облику: цртежи као Line art (резолуција 600 dpi), а фотографије у резолуцији 
300 dpi. 

6. Аутор је обавезан да достави и фонтове које је користио. 
7. Саставни део рада је и CV аутора, са мејл-адресом. 
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MANUSCRIPT PREPARATION INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 
 
 

1. Papers are accepted in one of the following languages: Serbian, 
Bulgarian, Greek, Macedonian, Russian, English, and French. The font to be used 
is Times New Roman, with 1.5cm indentation, 1.5 paragraph spacing, and 10 pt 
footnotes below the text.   

2. The manuscript is prepared on a personal computer. A printed copy 
should be submitted along with the identical electronic document on a CD, saved 
as a Word doc file.  

3. In addition to the text body, the document must also contain the 
following elements, in the order given here:  

– the full name of the author(s) (first and last), the name and seat of the 
institution (city and country) of the author's affiliation. The author's first and last 
names are printed above the title, aligned left. The name and the seat of the 
institution are printed below the author's name.  

– the title of the paper  
– the abstract (summary) of up to 100 words. The abstract should be 

located below the paper title. It is written in the same language as the text body.  
– the text body  
– the summary in a foreign language (English, Russian, French). If the 

paper is written in a foreign language, the summary should be written in Serbian.  
– references quoted in the text should be listed in a separate section 

entitled Literature, in alphabetical order by last names of authors.  
4. Remarks are printed on each page, at the appropriate position. When 

quoting references, the original language and script should be given. In the text, the 
first and last name should be given, following the title of the work in italics, the 
location of the publisher, year, and pages. E.g.: Жан-Клод Ларше, Теологија 
болести, Ниш, 2006, 35-37. When quoting from journals, the following should be 
given: the first and last name of the author, the title of the paper, the name, volume, 
location of the publisher, year, and pages.E.g.: Александар Наумов, Култ светог 
Бенедикта Нурсијског код православних Словена, Црквене студије, 1, Ниш, 
2004, 96-98. 

5. Images and tables may be submitted electronically. Drawings should be 
sent as Line art (600 dpi resolution), while photographs should be sent in the 300 
dpi resolution. 

6. The authors must also submit the fonts they used. 
7. The author's CV, and e-mail address, should be attached. They are 

constituent parts of the paper. 


