S blagoslovom Wegove svetosti
Patrijarha srpskog gospodina Irineja

[tampawe ~asopisa Crkvene studije omogu}ilo je
Ministarstvo vera Republike Srbije

1

CHURCH STUDIES
Annual Journal of the Centre of Church Studies
Year VII

Number 7

The Centre of Church Studies
Ni{, 2010.

2

Godi{wak Centra za crkvene studije
Godina VII

Broj 7

Centar za crkvene studije
Ni{, 2010.

3

CRKVENE STUDIJE / CHURCH STUDIES
ISSN 1820-2446
Izdava~
Centar za crkvene studije, Ni{
Redakcija
Дr Angeliki Delikari (Solun), dr Vera Georgieva (Skopqe),
dr Ivan Hristov (Пловдив), dr Rostislav Stankov (Sofija),
dr Aleksandar Naumov (Venecija), dr Olga Loseva (Moskva),
dr Branislav Todi} (Beograd), dr Boris Brajovi} (Nik{i}),
dr Predrag Mateji} (Kolumbus), dr Sla|ana Risti}-Gorgiev (Ni{),
др Darko Krsti} (Ni{), dr Dimitrios Pantos (Atina),
dr Vladimir Cvetkovi} (Ni{), sekretar
Urednik
Dr Dragi{a Bojovi} (Ni{)
Рецензенти:
Др Кармен Цветковић (Архус)
Др Милош Антоновић (Београд)
Др Јасмина Грковић-Мејџор (Нови Сад)
Adresa
Centar za crkvene studije
18000 Ni{, Obrenovi}eva br. 20
Srbija
telefon: 063 847 84 99
e-mail: bodra@ptt.rs
`iro-ra~un: 160-19684-97
Grafi~ko re{ewe naziva ~asopisa
Svetozar Paji} Dijak
Ilustracija na korici
Zastavica u de~anskom ^etvorojevan|equ
(posledwa ~etvrtina XIV veka, br. 6)
Univerzalna decimalna klasifikacija
Снежана Бојовић
[tampa
PUNTA, Ni{
Tira`
400 primeraka
Radovi se recenziraju.

4

SADR@AJ

I
Здравко Пено
Хришћанство и изазови глобализма ............................................................................... 11
Zdravko Peno
The Christianity and the Challenges of Globalization ....................................................... 22
Родољуб Кубат
Ангелолошке представе позног јудаизма као израз специфичног
теолошког дискурса - Теологија слике ........................................................................... 23
Rodoljub Kubat
Die angelologioshe vorsellungen des spätjudaismus als ausdruck eines spezifischen
theologischen diskurses - Eine Theologie des Bildes ......................................................... 40
Дарко Крстић
Коришћење Књиге Изласка у Прологу Јовановог Јеванђеља као оквир приказивања
супериорности Исуса Христа над Мојсијем ................................................................. 41
Darko Krstić
Using of the Book of Exodus in the Prologue of the Gospel of John as the frame
for proving the superiority of Jesus Christ over Moses ..................................................... 53
Πρέντραγκ Ντραγουτίνοβιτς
Mission completed?
Η κατανόηση της ιεραποστολής στις Πράξεις των Αποστόλων του Λουκά .......................... 55
Предраг Драгутиновић
Mission completed? Схватање мисије у Лукиним Делима апостолским ...................... 65
Mitroulis Ioannis
Ησυχία και Αποφθέγµατα Πατέρων, µία ερµηνεία .............................................................. 67
Mitroulis Ioannis
Hesychia and the Sayings of Fathers, an interpretation .................................................... 76
Filip Ivanović
Maximus the Confessor on freedom ................................................................................... 77
Филип Ивановић
Максим Исповједник о слободи ....................................................................................... 91
Jovan Milanović
Importance de la méthode historique dans la recherche patristique - l'exemple de saint
Cyprien de Carthage .......................................................................................................... 93
Јован Милановић
Значај историјског метода у патристичком истраживању пример светог Кипријана Картагинског ..................................................................... 108

5

Свилен Тутеков
Богословието на харизмите в мисълта на св. Василий Велики ................................. 109
Svilen Tutekov
The Theology of Charismata in the Thought of St Basil the Great .................................. 126
Бобан Димитријевић
Лав Велики и питање папског примата ....................................................................... 127
Boban Dimitrijević
Leo the Great and the Question of the Primacy of the Pope ............................................ 135
Ивица Живковић
Свест о греху и васпитање ........................................................................................... 137
Ivica Živković
The conscience about sin and the education .................................................................... 151
Владимир Вукашиновић
Катихизис Кирила Живковића Крка Рс № 47 ............................................................. 153
Vladimir Vukašinović
The Cathechisis of Kirilo Zivkovic Krka Pc ..................................................................... 176
Горан З. Голубовић
Религија и неурофилозофија: осврт на церебралну космологију и
антропологију Анте Марковића ................................................................................... 177
Goran Z. Golubović
Religion and Neurophilosophy: A review on the cerebral cosmology and
anthropology of Ante Matkovic ........................................................................................ 188

II
Aleksander Naumow
La figura di S. Pietro l’Athonita nei testi liturgici ........................................................... 191
Александар Наумов
Лик светог Петра Атонског у литургичким текстовима ........................................ 200
Даница Петровић
Црквени музичари – духовници и уметници ................................................................. 201
Danica Petrović
Church Musicians - Spiritual Guides and Artists ............................................................. 218
Виктор Савић
О називима просторија које посећује литија на Дан изношења Часнога крста
Према српскословенским богослужбеним типицима XIV века .................................. 219
Виктор Савич
О названиях помещений, посещаемых крестным ходом в праздник Происхождения
честных древ Животворящего Креста Господня
Согласно сербскославянским богослужебным уставам XIV века ............................. 238

6

Зоран Ранковић
Нишки одломак минеја за октобар (14. век) ............................................................... 239
Zoran Ranković
The Extract from the Nish Menaion for October (14th) ................................................... 244
Иван Билярски, Марияна Цибраска-Костова
Вербални формули и образи за вьзхвала на владетеля в средновековна Бьлгария ... 245
Ivan Biliarsky, Mariyana Tsibranska-Kostova
Verbal formuilae and images for glorification of the ruler in mediaeval Bulgaria ......... 266
Ксенија Кончаревић
Комуникативна личност српског парохијског свештеника
- методолошке схеме и резултати параметарског истраживања .......................... 267
Ксения Кончаревич
Коммуникативная личность сербского приходского священника
- методологические схемы и результаты параметрического исследования ........... 283
Снежана С. Башчаревић
Религијске основе у књижевном делу Исидоре Секулић ............................................. 285
Snežana S. Baščarević
Religious base in the literacy of Isidora Sekulić .............................................................. 293

III
Драгана Јањић
О неким питањима Етиопске цркве ............................................................................. 297
Dragana Janjić
On Some Issues of Ethiopia’s Church .............................................................................. 305
Александар Узелац
Европа виђена очима несторијанског путника с краја XIII века .............................. 307
Aleksandar Uzelac
Europe as Seen Through the Eyes of a Late Thirteenth Century Nestorian Traveller ..... 321
Мирко Сајловић
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ∆ΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
(14ος αιώνας) ................................................................................................................... 323
Мирко Сајловић
Политички разлози осуде Српске цркве (14. век) ........................................................ 361
Марија Копривица
Наследност поповске службе у средњовековној Србији ............................................ 363
Marija Koprivica
Heritage of Priesthood Service in Medieval Serbia ......................................................... 373

7

Ема Миљковић
Прилог проучавањеу исламизације на српском етничком простору:
ток исламизације у сеоским насељима у првом веку османске владавине ................. 375
Ema Miljković
A contribution to the research of Islamizing in the Serbian ethnic territories:
The history of Islamizing in rural areas in the first century of the Rule of Turks ............ 385
Анђелка Булатовић
Црква и утицај религије на положај и васпитање жене Црне Горе у XIX веку ....... 387
Anđelka Bulatović
The church and the influence of religion on the status and education of women
Montenegro in the nineteenth century .............................................................................. 396
Ирена Арсић
Дубровчанин дум Нико Ђивановић у одбрани имена грушке улице
Св. крста (крижа) 1931. године ................................................................................... 397
Irena Arsić
Niko Djivanovic, citizen of Dubrovnik, as defender of the name|
of the Gruska Street of the Holy Cross in 1931 ................................................................ 403
О ауторима / Notes on authors ...................................................................................... 405
Упутство ауторима о припремању рукописа за штампу ......................................... 417
Manuscript preparation instructions for authors ............................................................. 418

8

I
9

10

Crkvene studije, Ni{ / Church Studies, Nis

7-2010, 11-22
УДК 27:316.32

Здравко Пено1
Богословски факултет „Свети Василије Острошки“ у Фочи – БиХ

ХРИШЋАНСТВО И ИЗАЗОВИ ГЛОБАЛИЗМА
Апстракт: Хришћанствo се због посебног односа према породичном,
националном и друштвеном идентитету верних често посматра као погодно тле за
ширење глобалистичке визије света. Неоснованост таквих поставки показује се
упоредном анализом православља и религијске потке глобалистичког синкретизма. И
док је хришћанска историја, од Педесетнице па надаље, означила крај духовном
вавилонском ропству многих народа (Дап. 2,17), јер је водила преображају
незнабожаца (e;qnoj) у народ Божији (lao.j tou/ Qeou/), глобалистичка визија света у
наше време надахњује се супротном идејом, која води грађењу новог Вавилона. Ради
остварења глобалистичких планова новог светског поретка, не само што многи
људи губе идентитет, него се и читави народи лишавају своје посебности, губљењем
језика и других обележја. Анализом досадашњих ефеката глобализације и њиховом
пројекцијом у будућности, стиже се до сазнања да ни на који начин није могуће
постићи компромис између православља и глобализма. Не може се уједно бити и
„грађанин света“ и имати живљење на небесима (Филипљ. 3, 20). Немогуће је бити
становник глобалног села и житељ Небеског града, јер није могуће служити Богу и
мамону (Мт. 6,24).
Кључне речи: хришћанство, глобализам, Вавилон, Педесетница, глобално
село, Евхаристија.
Осећање припадности најдубље је човеково осећање. Оно се испољава на
различитим плановима људског постојања, али је несумњиво духовна категорија.
Мерило идентитета хришћана јесу Спаситељеве речи да су у свету, али да нису од
света (Јн. 15,19). То потврђује и Христов захтев да сви који хоће да буду Његови
треба да воле више Њега од ближњих по телу (Мт. 10,37), јер који љуби оца или
матер..., или који љуби сина или кћер већма него мене, није мене достојан (Мт.
10,37). У истом смислу треба схватити и мисао апостола Павла, која говори о
националној припадности хришћана: у Христу Исусу нема ни Јелина ни Јудеја (Кол.
3,11), као и речи: у Христу нема роба ни слободног (Кол. 3,11), које указују на
социјалну димензију црквеног живота.
Наглашавајући реалност живота у Цркви као Телу Христовом, хришћанство
ставља у други план однос верних према породици, затим држави, као широј
породици, и нацији, као још широј заједници. Сходно овом императиву хришћанског
живота, ниједан верни члан Цркве не губи из вида да и породица, и држава, и нација
дају привремени просторно-временски идентитет, а да је једино Црква у стању да
пружи вечни идентитет. Но, да ли дати однос хришћана према породичном,
националном и друштвеном статусу у свету може бити погодно тле за ширење
1 penozdravko@gmail.com
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глобалистичких визија и концепција и у самом хришћанству? Да није можда реч о
неком посебном виду глобализма који већ постоји у Цркви? Намера ми је да покажем
да је свака сличност само привидна, мада многима ни оно што је доведено до
очигледности, не може бити од помоћи.
1. Немогућа мисија
Не само у свету него и у Цркви постоје они који би да помире то што је у
духовним релацијама непомирљиво, који би да покажу да је и хришћанство, на неки
начин, од овог света. Христове речи: ко не сабира са мном расипа (Мт. 12,30) нису за
њих довољно опомињуће, јер сабирању и сабрању у Господу претпостављају сабрање
у светским центрима моћи. По таквом концепту, мисија Цркве требало би да се
концентрише и управља према глобалним токовима, на линији Женева–Брисел—
Вашингтон. Они глобализам виде као нешто што постоји и у Цркви, само под видом
саборности. Не улазећи у разлике у садржају између ових појмова, глобалисти у
редовима Цркве настоје на њиховом превазилажењу и довођењу у исту значењску
раван.
Вековно искуство и Предање, међутим, недвосмислено показују да се Црква,
као средиште саборног живота хришћана, као и света Евхаристија, никад и ни по коју
цену не могу довести у исту раван са било којим видом сабрања или организације у
овом свету. Многе светске институције покушавају на известан начин да опонашају
устројство Цркве и њен поредак. Тих примера је кроз повест било јако много, а
велику штету човечанству нанели су најтоталитарнији међу њима, који су истицали,
у први план, култ личности. У наше време, по својој опсежности и спољашњој моћи,
свакако у први план избија глобализам. Његову унутарњу структуру чине велике
интернационалне компаније и тржишни центри, а потрошачки менталитет
представља главно обележје таквог концепта живљења. Неограничена владавина
капитала и потрошачки менталитет чине свакако највећу опасност, пред којом се
налази човечанство. Хришћанима се поставља питање како се том начину живота
могу супротставити, а да не буде ни на који начин негативно одређен њихов
идентитет, да не буду „антиглобалисти“, него превасходно и на првом месту да буду
хришћани. Од пресудне важности јесте питање: да ли се потрошачки и литургијски
начин живота међусобно и до краја искључују, или постоји могућност „мирољубиве
коегзистенције“? Како схватити Христове речи: не можете служити Богу и мамону
(Мт. 6,24)? Да ли су оне изречене и као критеријум хришћанског односа и према
глобализму?
Код појединих хришћанских аутора као да су дилеме устукнуле пред
реалношћу. Иако не отворено, они већ прикривено заступају глобалистички концепт
као наслеђе Цркве. У њиховим ставовима може се срести и атрибут „глобални“2 уз
реч сутелесник Тела Христовог, као и мишљење да хришћанин својим животом
„ураста у глобалну светску заједницу“3. Хришћанство би се, следећи овакво
гледиште, врло лако могло одвојити од смисла и циља ка коме стреме сви који верују
у Христа и претворити у средство за остварење неких других, приземних,
овоземаљских, секуларних циљева, и сâмо би постало објекат светских
глобалистичких процеса. Уместо да свет нађе смисао постојања у Христу, Црква би
се нашла у служби превођења света из светотајинских у светске токове.
2 Анастасије (Јанулатос), Глобализам и Православље, Београд 2002, 36.
3 Нав. дело, 43.
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Тај процес је већ увелико остварен у западном хришћанству, прво у
римокатоличкој сфери утицаја, где је Црква добила обележје светске државе, а потом
и у протестантској средини, у којој је сам протестански покрет постао стуб развоја
капитализма4. Капитализам је, под утицајем протестантског активизма, толико ојачао
да је постао синоним за економску глобализацију света. Критикујући неконтролисани
раст и утицај капитализма, Бењамин Р. Барбер рекао је: „Капитализам је тигар пун
снаге који може да се искористи за оживљавање привреде, али само ако његове силе
буду контролисане од стране државних и политичких институција. Глобализација је
пустила овог тигра из кавеза и дала слободу дивљем капитализму, који је, као и
ослобођени тигар, почео да показује своје склоност дивље звери“5. Ако се озбиљно
узму у обзир ове речи, намећу се питања: ко може укротити тигра дивљег
капитализма у времену у коме постоји ерозија националних држава и духовних
ауторитета на Западу? на који начин је могуће супротстављање духу мамона у свету
у коме све духовне вредности падају пред налетом „цунамија глобализације“?
Уколико би и православље кренуло путем западних хришћана, тј. уколико би
стало на страну глобалистичких токова или остало равнодушно према њима и онима
који их спроводе у националним државама, онда би не само православни народи него
и цео свет изгубио и путоказ, и наду, и смисао постојања, јер чиме ће се осолити свет
ако и они који су со и светлост свету, престану да то буду (Мт. 5,13). Ако је
Христос Онај „који тежи да приведе Себи цело човечанство“6, тада верни који
следују за Њим не могу окретати главу у супротном правцу, јер ће изгубити
примарни циљ ка коме стреме. Васкрсење, као централни догађај хришћанске вере и
живота, није усмерено на неко овоземаљско „глобално јединство“7. Таквим
приступом истини православља не могу се покренути „тајне силе душе која трага за
превазилажењем опипљивог“8.
Глобализам, као пројект који за крајњи циљ има стварање новог светског
поретка, сав је уроњен у пролазно и видљиво, а своју неприкосновену моћ показује
посредством светске економске политике, националних компанија и банки. Ипак,
његови заступници настоје да нас увере да глобализам има и „људско лице“, па смо
тако сведоци стварања нове врсте календара, у коме се за празнике проглашавају
дани посвећени различитим хуманитарним акцијама (борби против сиде, штедњи,
очувању природе и др.), али и они посвећени новим облицима афирмације љубави
(дан заљубљених, дан жена).
2. Разлози мимоилажења
Нови поредак настоји да успостави и нови „светски етос“, којег његов
ватрени поборник, немачки теолог Ханс Кинг9, види као склоп етичких система
разних религија, у који би требало укључити и православни етос. Пошто свака етика
има и своју догматику, односно сваки етос проистиче из вере, то и глобализам, као
4 О томе говори Макс Вебер (Max Weber) у свом делу Protestantska etika i duh kapitalizma, Sarajevo 1989.
5 Видети: http://www.dadalos.org/globalisierung_sr/grundkurs_5.htm. Преузето 25. 3. 2010.
6 Анастасије (Јанулатос), нав. дело, 36.
7 Нав. дело, 45.
8 Исто.
9 Ханс Кинг (Hans Küng) је оснивач пројекта и „Фондације Светски етос“ (Stiftung Weltethos)
и аутор књиге: Projekt svjetski etos, Miob naklada, Velika Gorica 2003.
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светски поредак, има претензије да његов религиозни концепт обухвати све велике
светске религије. У том религијском систему релативизам би био мера свему, а то
значи да би хришћанство било унижено, јер би имало исти вредносни статус као било
која религија. Међутим, православље, као изворно хришћанство, није једна у низу
светских религија, него је вера Откривења, која даје једино и аутентично сведочење о
Богу и животу у заједници са Њим. Имајући у виду ту чињеницу, навешћу главне
разлоге због којих је за православне глобалистичка визија посве неоправдана.
1. Непостојање односа са Богом, односно вертикале у људском постојању и
глобалног заједништва по том основу, не може се надоместити позивањем на неко
природно јединство људи. Сходно тој идеји, сви људи су Божија створења, с обзиром
на то да је Бог творац света и да је учинио од једне крви сав род човјечији (Дап. 17,26).
Хришћанство не полази од идеје јединства људског рода у крви људској, него
јединство посматра и доживљава као литургијско заједништво у Телу и Крви
Богочовека Христа. Само то јединство је у стању да буде темељ истинског братства и
заједништва свих људи.
2. Много важнији основ у трагању за јединством људског рода јесте истина да
је Бог створио првог човека и, сходно томе, цео људски род, по икони и подобију
Божијем (Пост. 1,26). Ту истину, која је крајеугаони камен библијске антропологије,
наглашавају и свети апостоли: Павле, говорећи о икони Божијој у човеку (Кол. 3,10), и
Јаков, када говори о подобију (Јак. 3,9), обојица имајући на уму оно што ће св.
Григорије Ниски назвати слободом10, као најузвишенијем печату Божијег присуства у
човеку. Пошто слободу, као основну истину човековог постојања, која се не може
остварити само природним (биолошким) и друштвеним начином постојања, могу да
доживе једино они који су ступили у област онтолошког, који су се крстили и верују у
вечни живот у Христу, произлази да сви који верују у фатум, или нирвану, или случај,
или, просто, у материјалне законе, остају по сопственом избору изван саборног
јединства новог човечанства у Цркви и изван спасења, као циља тог јединства.
3. Тврдња да су сви људи деца Божија и да је то основ јединства људске
природе, а самим тим и неког глобалног заједништва, такође подлеже критици. Бог је
Творац свих људи, а Отац је свима онима који су поверовали у Њега и који су поново
рођени водом и Духом (Јн. 3,5). Христове речи: Оче наш који си на небесима (Мт. 6,9)
имају превасходно литургијско значење, односе се на Цркву сабрану око Христа,
састављену од апостола и верног народа. Исто тако, и речи апостола Павла: један је
Бог и Отац свију, који је над свима и кроза све и у свима нама (Еф. 4,6) имају
литургијско значење. Да сви људи нису деца Божија, види се и из речи које Бог
упућује свима онима који су се у својим молитвама лажно обраћали: не познајем вас.
Одступите од мене сви који чините неправду (Лк. 13,27). Може ли Бог да не познаје
оне које је створио? Као Творац не може, али као Отац може, јер је познање и
признање Бога за Оца могуће једино у слободи, тј. у Духу Светом. Дакле, сходно
речима Христовим: ако се ко не роди водом и Духом, не може ући у Царство Божије
(Јн. 3,5), нико не може бити дете Божије мимо светотајинског живота Цркве.
4. Став да, поред заједничког порекла, постоји и заједнички циљ, ка коме стреме
људи различитих религијских убеђења11, такође је нетачан и неприхватљив. Ако је тај
циљ јединство са Богом, намеће се питање о ком се Богу мисли, с обзиром на то да се Бог
10 Grhgori,ou Nu,sshj (Peri. kataskeuh/j avnqrw,pou (11, PG 44, 156 B; 12, PG 44, 161 C, 164 A;
16, PG 44, 184 B, 185 C; Lo,goj kathchtiko,j o` me,gaj (5, PG 45, 24 C; 21, PG 45, 57 CD; Peri.
parqeni,aj (12, PG 46, 369 C).
11 Анастасије (Јанулатос), нав. дело, 65.
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различито схвата и међу монотеистима, а да не говоримо о онима изван, будистима,
шинтоистима и др. За стерилне монотеисте (Јевреје и муслимане), хришћанско веровање
у Бога као Свету Тројицу је неприхватљиво, а вера у силу Христовог Крста и Васкрсења
је чак саблазан за њих. За хришћане, пак, људска логика није критеријум Божијег начина
постојања, нити Његових дела, која чини у историји спасења. Библијско поимање Бога је
увек веровање у Бога, Који је личност, тако да није могуће снисходити другим
монотеистима, прихватањем вере у једног Бога као безличног, а онда per se славити Бога
као Свету Тројицу. Свако помињање имена Бог у Светом писму представља помињање
личности Бога Оца, а то значи помињање и Сина и Светог Духа, јер име Отац указује да
од вечности има Сина. Бог Отац постоји вечно у заједници са предвечним Сином и
сапредвечним Светим Духом. На тај начин није могуће јединство са инославним
монотеистима, јер Бог јесте један, али није сам, него је Света Тројица. Молитвени однос
и јединство није могуће ни са онима који себе сматрају хришћанима, али погрешно уче о
начину постојања Свете Тројице, јер унутартројични живот суштински одређује наше
постојање, будући да је Црква, поред тога што је Тело Христово и заједница Светог Духа,
и икона Свете Тројице (ср. Јн. 17,21; 34. апост. канон).
5. Постоји и гледиште да се јединство људског рода и глобалистичко виђење
света из верске перспективе граде на заједничком праисконском осећању греха и
кривице. Осећање греха је другачије уколико се сагледава из психолошке, а другачије
из онтолошке перспективе. Психолошки приступ греху полази од тога да се он
превазилази кајањем и испуњавањем заповести Божијих, док онтолошки приступ
греху претпоставља његово превазилажење, уз покајање и испуњење заповести,
превасходно усвајањем новог начина постојања, које је човечанству донео Логос
Својим Оваплоћењем. Зашто покајање није довољно за остварење јединства са
Богом? Св. Атанасије Велики пише у вези са овим питањем следеће: „Покајање не
враћа човека из стања у коме је по природи, него само ослобађа прегрешења“12.
Сагледавајући људско спасење на онтолошким основама, св. Атанасије каже: „Када
би постојало само сагрешење и када за њим не би следила пропадљивост, тада би
покајање било довољно. Но, пошто је над људима, који су једном прибегли преступу,
завладала природна пропадљивост и пошто им је одузета благодат иконе Божије, шта
је друго требало да се збуде?“13 Одговор који пружа велики Александринац указује
на потребу новог стварања или пресаздања човека и света у Логосу Божијем, „Који је
у почетку све из небића створио“14.
Од почетка стварања до новог стварања и пресаздања у догађају Христовог
Оваплоћења људска природа је прошла неколико фаза. Св. Максим говори да је на
њу деловало седам закона, пре оствареног јединства са Божанском природом у
Христу: „Први закон је дат Адаму у рају; други закон је дат после раја као казна;
трећи закон је дат у вези са Нојевим ковчегом, четврти закон је дат Аврааму о
обрезању; пети закон је дат њему истом о приношењу Исака; шести је Мојсијев
закон, седми је закон пророчке благодати или пророчког надахнућа“15. И после свих
ових закона, људска природа није могла донети плодове правде, јер „долазећи у
додир са њима, није задобила сина, пошто је била бесплодна за плод правде“16. То
значи да ни после Васкрсења, када очекује неки нови живот, природа не би могла да
12 Свети Атанасије Велики, О очовечењу Логоса, изд. Беседа, Нови Сад 2003, 135.
13 Исти, 136.
14 Исто.
15 Maxi,mou ~Omologhtou/ (Pro. j Qala,ssion (38, EПE 14 В Qessaloni,kh 1992, 242).
16 Исто.
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живи у складу ни са једним од наведених закона17. Живот по наведеним законима
био би узалудан и бескористан, јер „не би био ослобођен од претходних тешкоћа“18.
И по мишљењу св. Атанасију и св. Максима, јединство људске природе није
резултат нормативног испуњавања закона, него онтолошког односа између ње и
Божанске природе, који је остварен у личности оваплоћеног Логоса. Грех,
трулежност и смрт могли су бити савладани једино кроз ново јединство, у коме је
људска природа постала „обожена и уједињена Светим Духом са Логосом и Богом од
Кога је, да би скончала у Њему, примила почетак“19.
3. Од Вавилона до Педесетнице и назад
Поред увида у начин постојања људске природе после Оваплоћења, који
нарочито долази до изражаја у Будућем веку, када ће се успоставити благодатни
закони нове твари, јер о васкрсењу нити се жене нити се удају (Мт. 22,30), а у
Христу Исусу неће бити ни Јудејина, ни Јелина (Кол. 3,11), треба дати јасан одговор
на то како хришћани живе у овом веку, да ли су лишени права на припадност
породици или народу у коме су рођени. И док је одговор на прво питање јасан a
priori, јер породица је у православљу високо вреднована, до те мере да су термини из
породичног живота добили еклисијални саджај20, потребно је, у склопу теме којом се
бавимо, одговорити и на питање да ли се код хришћана брише траг о припадности
једном одређеном народу, његовој култури, језику итд. Да ли пројава хришћанства у
сфери националног живота представља погодан темељ за наметање глобалистичког
погледа на свет, или је то само спољашњи утисак који се намеће онима који не
познају унутарњи садржај еклисијалног постојања? Иако би неки олако и
неблагонаклоно дали одговор тако што би се позвали на национални карактер цркава
(руска, грчка, српска), ипак одговор треба потражити у богословском тумачењу
најважнијих догађаја у животу Цркве, а онда и у историјској генези ове проблематике
и разлога који су довели до истицања у први план националних епитета у одређењу
идентитета помесних цркава.
Треба, пре свега, поћи од догађаја Педесетнице, догађаја у коме је Христос
ниспослао Духа Светог у виду огњених језика на апостоле, а њих пак ,,послао у све
народе (Мт. 28,19) да просветле оне који су седели у тами незнања (Мт. 4,16) и да их
крсте у име Оца и Сина и Светога Духа“21. Раздељивањем дарова на Педесетницу,
сваки народ на земљи добија могућност да постане изабрани народ Божији. Силаском
Светог Духа на апостоле, отварају се двери спасења свима који су били изван
Божанске светлости, у тами незнабожачкој, и омогућава им се да угледају Христа као
нестворену Светлост, која обасјава свакога човјека који долази у свијет (Јн. 1,9). О
томе говори и апостол Павле у свом обраћању Атињанима: Бог који је створио свет
и све у њему..., Он је из једнога човека створио сваки народ људски, да живи по свему
17 То је смисао питања које су садукеји поставили Христу (Мт. 22,26).
18 Исто.
19 Видети: Maxi,mou ~Omologhtou/ (нав. дело, 242–244).
20 Породични термини пренети су у живот Цркве: Бог је Отац свију верних, Црква је Мајка
која их порађа за живот вечни, а сви ближњи су браћа. Тежиште односа у Цркви померено је са
билошких на светотајинске односе тако да сваки онај који љуби оца или мајку..., или брата, или
сестру (Мт. 10,37), већма од Христа, није Њега достојан и не може бити учесник вечног
живота. Због тога, мученици, који су све друге односе са светом ставили у други план у односу
на љубав према Христу, јесу најближи Њему, јер су сведоци Христове саможртвене љубави.
21 VIwa,nnou Damaskhnou/ (Bi,oj Barlaa,m kai. VIwa,saf (EПE 10, Qessaloni,kh 1991, 16).
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лицу земаљском, и одредио је напред назначена времена и границе њиховог живљења,
да траже Бога, не би ли Га се дотакли и нашли Га, мада није далеко ни од једнога од
нас; јер Њиме живимо и крећемо се и јесмо..., јер смо и род Његов (Д. ап. 17,24-29).
Проповед Јеванђеља има за циљ да од етноса, од незнабожаца (3z0c0),
начини народ Божији (lao.j tou/ Qeou// – 1. Петр. 2,10), који ће бити род изабрани,
царско свештенство, народ свети, народ задобијен (1. Петр. 2,9). Објава благе вести
Христове на Педесетницу народима сабраним у Јерусалиму јесте разоткривање
велике тајне чудесног Христовог присуства у Цркви, међу ученицима Његовим.
Силаском Духа Светог на апостоле, у виду огњених језика сваки од апостола прима
од Христа благодат по мери, а да истовремено у Њему остаје пунота благодати. По
тумачењу св. Григорија Паламе, ,,само Христу који је сишао одозго Отац не даје
Духа по мери: Он је и у телу имао сву Божанску силу и енергију и никоме другом
није дарована сва благодат Светог Духа, него сваком по мери, свакоме је дат други
дар“22. То значи да не само да ниједан појединац него ниједан народ не може бити
носилац свих дарова Духа Светог, тј. ниједан народ не може живети пуним животом
у Духу Светом, одвојено од других народа, који чине заједно са њим један
јединствени народ Божији.
Из наведених речи не треба извући закључак да један народ не може
истицати своје духовне и културне особености, имати своје духовне предводнике и
др. Наглашеним присуством Христовим, свака културна или, пак, социјална
посебност једног народа добија нови духовни садржај и прима печат новог живота у
Духу Светом. У животу сваког народа посебно место заузима онај светитељ од кога
,,почиње свети родослов у Духу Светом“, како је то у наше време говорио владика
Данило (Крстић). Духовни вођа једног народа јесте онај Божији човек који је највише
уподобио свој живот Христу, који личи на Христа и у коме се највише уобличио
Христос. То је онај светитељ који може, заједно са апостолом Павлом, да каже:
Угледајте се на мене као и ја на Христа (1. Кор. 11,1). Такав је несумњиво у нашем
роду Свети Сава, који је, по речима истог владике Данила, ,,оваплоћени позив на
небо упућен од Бога свакоме Србину“23.
Да Бог уважава посебност сваког народа, види се и по томе што је на
Педесетницу, на чудесан начин, дао апостолима и дар говорења различитих језика
народа који су били сабрани у Јерусалиму. Апостоли су говорили страним језицима,
а не својим сопственим, који би онда други разумели као свој. То је чудо које се,
сагласно св. Григорију Богослову, превасходно односи на апостоле, јер ако би
апостоли говорили на матерњем језику, онда би то било ,,већма чудо оних који
слушају, него оних који говоре“24. Силаском Светог Духа, сви народи света добијају
могућност да приме Јеванђеље Христово на свом језику. То даље значи да ниједан
језик није привилегован пред Богом у односу на друге. У духу Педесетнице је
оповргавање и касније тријезичне јереси, по којој је било дозвољено проповедање
речи Божије на само три језика: јеврејском, грчком и латинском.
Ниспослањем Духа Светог и раздељивањем дарова говорења језика,
превазилази се раздељеност која је настала после градње Вавилонске куле (1. Мојс.
11,1-9), ,,јер од Једнога Духа разливено (раздељивање) на многе, позива опет у једну
22 Grhgori,ou Palama/ (~Omili,a eivj th.n Penthkosth.n (24, 7, EПЕ 10, Qessaloni,kh 1985, 108).
23 Еп. Данило Крстић, Предговор у књизи Милана Д. Милетића, Извори – роман о Немањи и
Светом Сави, Ман. Сланци, 2002.
24 Св. Григорије Богослов, Празничне беседе (превео са грчког еп. Атанасије Јевтић), 41, 15,
Требиње–Врњачка Бања 2001, 151.
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хармонију“25. Сваки језик благодатним дејством Светог Духа добија обележје језика
народа Божијег, тј. језика ,,који се не одређује било којим обласним говором, већ
новозаветном поруком јединства“26. Од самог почетка грађења Вавилона, успоставља
се борба између етноса и лаоса и та борба траје непрестано до краја историје, којa ће
бити обележена грађењем новог Вавилона. И као што је за изградњу оног Вавилона
служио један језик, тако ће и у изградњи новог Вавилона, по свој прилици, водећу
улогу имати један језик (енглески) и једна култура (pax americana). Пред остварењем
глобалистичких планова новог светског поретка, многи народи ће изгубити не само
језик27 него ће и потпуно нестати.
4. Глобализам у светлу еклисијалног начина постојања
Једини прави одговор који може човечанство дати пред наступајућом
опасношћу од глобализма јесте разоткривање аутентичног хришћанског живота и
остварење идентитета у заједници са Богочовеком Христом, који Духом Светим
борави у Цркви, у сваком човеку и народу, а не у затварању у уске границе нације.
Хришћански поглед на свет представља раскид са самозатвореном љубављу према
свом племену или народу. Ближњи није само онај који је близак по крви, на што
посебно указује Господ Христос у причи о милостивом Самарјанину (Лк. 10,30-37).
Хришћанска љубав није просто психолошка (ако љубите оне који вас љубе – Мт.
5,46), према свом ,,изабраном народу“, будући да она укључује и љубав према
непријатељима (љубите непријатеље своје, добро творите онима који вас мрзе – Лк.
6,27) као своју битну онтолошку одредницу. Хришћанска љубав према ближњем,
исказана у максими апостола Павла: чинимо добро свима, особито својима по вјери
(Гал. 6,10), јесте најбољи пут за остварење великог идеала љубави према Богу и
према ближњим.
Ближњи је онај који правилно исповеда Христа, па ако је пореклом из другог
или чак и из непријатељски расположеног народа. Еклисијални доживљај народа је
директно супротстављен било којој идеологији тла и крви. Зато није и не треба да
буде чудно ако нам је ближи један православни Рус или Албанац од једног Србина
незнабошца. Са православним Русом, Јелином или Американцем могуће је остварити
најприснију заједницу у Телу и Крви Христовој, што, нажалост, често није могуће са
неким ко је припадник нашег народа. Биолошка припадност једном народу није
препрека за учешће у животу помесне Цркве на географској територији другог
истоверног православног народа. Границе које постоје међу државама нису пресудне
у остваривању јединства и мисије Цркве.
Oтварање граница, које је мотивисано глобалистичким разлозима, ширења
тржишног и културног melting pot обрасца, може представљати околност која може
довести до мисије Цркве у свету. У сличним околностима је апостол Павле, као
тадашњи римски грађанин, на што се чак и позивао (Дап. 22,25), вршио мисију у тада
познатом свету. И као што људи често Божије планове окрећу на зло, тако Бог
њихове зле планове окреће на добро, говорио је блажени Августин. Следујући
апостолу Павлу, који је свима био све, да би како год неке спасао (1. Кор. 9,22), могу
и данас они који су духовно имуни на вирус глобализма да врше с успехом мисију
Цркве у западном свету. И као што је апостол Павле, проповедајући Атињанима,
25 Исто.
26 Ђ. Трифуновић, Стара српска књижевност, Основе, Београд 1994, 158.
27 По неким проценама, годишње се изгуби, односно нестане у свету око 25 језика.
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похваливши их да су верујући и да имају и кип који је посвећен Богу непознатом,
почео говорећи им о Христу као њима непознатом Богу, уводио своје слушаоце у
тајну вере, тако и данас православни сведоци истине на Западу, увиђајући ревност
многих људи и покрета у борби против баука глобализма, могу тим ревнитељима
истине, а да је још увек не знају изблиза, понудити још делотворнија средства у
супротстављању том и сваком другом виду обезличавања човека, уводећи их у
еклисијални начин постојања.
Еклисијални или црквени начин живота није условљен ни биолошким ни
друштвеним околностима, и у том смислу представља највећи израз слободе човека.
То је слобода која не уступа ни пред чим, ни пред каквом силом која је од овог света,
јер њен идентитет није ничим спољним условљен, ни глобализмом, ни
антиглобализмом. Она је усмерена против свега што човека затвара у овај видљиви
свет било под видом неке интернационалне (нпр. комунистичке) или националне
(нпр. нацистичке) идеологије, материјалистичког или идеалистичког погледа на свет.
Слобода у Христу не познаје географске препреке, јер она на првом месту
претпоставља етичка и онтолошка разграничења између врлине и греха, добра и зла и
живота и смрти. Светотајински живот у Цркви не познаје границе које намеће свет,
јер Дух дише гдје хоће (Јн. 3,8), свуда где су православни.
Јединство Цркве и њених верних опстаје упркос нејединству света. Оно
никада није било угрожено ни ,,шароликошћу језика, менталитета, обичаја, држава.
Црква није тежила образовању једноличне смесе народа, већ је стремила ка
афирмацији специфичних особености и својеобразности сваке заједнице“28. Иако је
од самог почетка организована по територијалном принципу, Црква је увек била
спремна да све оно што је затекла на одређеном простору и у одређеном времену
прими у себе и преобрази га, дајући му вечно назначење. Коначно назначење Цркве,
,,која собом обухвата све, а ничим не може бити обухваћена, јесте да преузме и
састави све, да све уједини са Богом, да све учини учесницима тројичног живота и
славе“29.
Ово је могуће на јединствен начин остварити у Христу Исусу, у коме већ
имамо првине спасења, дароване нам Његовим Васкрсењем, јер Христос је, по
речима св. Симеона Новог Богослова, ,,Првина, Средина и крајње Савршенство. Јер
је Он у свима, првима и средњима и последњима, као у првима. Јер у Њему нема
разлике међу њима, као што нема ни Варвара, ни Скита, ни Јелина, ни Јудеја, него је
све и у свему Христос (Кол 3,11)“30.
5. Између глобалног села и Небеског града
На основу свега претходно реченог, требало би да буде јасно да начин
постојања у Цркви није могуће свести на било какав природни или биолошки образац
живљења, или на неки други који би био резултат људских конвенција, нарочито
оних глобалистичких. Немогуће је, другим речима, постићи компромис између
хришћанства и глобализма, јер је немогуће бити и грађанин света и имати живљење
на небесима (Филипљ. 3,20). Ако за грађанина света дефинишемо неког ко путује
28 Анастасије (Јанулатос), нав. дело, 101.
29 Михаил Кардамакис, Православна духовност, (превео са грчког З. Пено), Ман. Хиландар
1996, 106.
30 Sumew.n o` Ne,oj Qeolo,goj (Kefalai,a qeologika. kai. praktika). (100, 1, EПE 19 A, Qessaloni,kh
1983, 474).
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светом, ко има „светске манире“, ко у енглеском или неком другом светском језику,
неком светски познатом напитку или брзој храни, гради своју космополитску
димензију, и ако је хришћанин неко ко у Литургији, као космичком догађају, задобија
свој идентитет, у коме људи, попут апостола на Педесетницу, разговарају на своме
језику, не само међусобно него и са анђелима, као они који беху окупљени у
Јерусалиму, онда је недвосмислено да међу њима не постоји никаква сличност.
Пунота литургијског доживљаја огледа се у томе што верни не само да молитвено
разговарају са Богом, него, по Божијем позиву, седају за Трпезу, на којој им Он даје
непролазну храну и пиће вечног живота. Сваки верник, који је ступио у област
безграничног живота, постао је „макрокосмос у микрокосмосу“, задобио је уистину
такву љубав према Богу и људима да је својим бићем у стању да прими цео свет у
себе. То могу они који су свој живот испунили Христовом љубављу, која је одговор
на љубав којом је Бог заволео свет, пославши Сина Јединородног да га спасе од
ропства греху, трулежности и смрти.
Само онај човек који је жртвеном љубављу за ближње у стању да превазиђе
свој его, да би задобио ново ја у Христу, проширио је своје унутарње хоризонте и
узвисио се, поставши саборни човек, светитељ, близак свим људима и свеколикој
твари. Такав човек, будући да је једно са Христом, постао је носиоцем целе људске
природе и у стању је да, заједно са апостолом Павлом, каже: Живим не више ја, него
живи у мени Христос (Гал. 2,20). Велики Павле, који је, као римски грађанин (Дап.
22,26), у своје време био заправо грађанин света, све што је имао, па и своје
грађанство, употребио је како би њиме што више учинио на спасењу људи. Како би
сваког човека задобио, он је, уистину, свима био све, али је и непрестано опомињао
хришћане да је наше живљење на небесима, откуда очекујемо и Спаситеља Господа
Исуса Христа (Филипљ. 3,20).
У овим речима апостола Павла треба тражити надахнуће за идеју о
хришћанима као небеском народу, а када је реч о нашем народу, о Косовском завету,
као савезу између Бога и Срба, који верују да је „земаљско за малена царство, а
небеско увек и довека“. Прихватање тог завета у време св. цара Лазара значило је
одбацивање идеологије тла и крви и „утапања у арабијско море“ и задобијање вечног
имена пред Богом. У Косовском завету био је и залог обнове државности у Срба, која
је уследила после пет мучних векова ропства, а његово испуњавање у савременим
условима не представља само „декларативно неприхватање отцепљења једног дела
територије Србије“, него значи обнову свеукупног народног живота на идеалима
слободе и верности Христу.
Опасност која данас прети нашем народу можда је много већа, него она са
којом су се суочили Срби пред Косовски бој, јер Христове речи опомињу: Не бојте
се оних који убијају тело, а души не могу наудити, него се више бојте онога који
може и душу и тијело погубити у паклу (Мт. 10,28). Духовна смрт једног човека
равна је смрти целог света, јер каква је корист човјеку ако сав свијет задобије, а
души својој науди (Мт. 16,26). Духовна смрт једног народа следи након што он
заборави своје духовне корене, када престане да гради свој идентитет у Христу и у
животима светих предака.
У Христу се остварујемо као слободна бића, независно од околности у
којима живимо, јер нас Он изнова саздаје на сваком литургијском сабрању, било да је
оно у Београду или Сеулу, у Москви или, пак, у Лондону, или на неком другом
„месту владавине Божије“. У Цркви, дакле, ступамо у заједништво са свим људима,
како из свог, тако и из других народа, постајући део велике Божије породице, при
том, и даље чувајући и негујући завичајне особености. Литургија даје сваком човеку
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и народу сабраном на једном месту димензије вечног постојања, тиме што
преображава и људе и простор у коме они живе. У Евхаристији читав свет престаје да
буде „глобално село“ и постаје Град који има темеље, којему је Творац и неимар Бог
(Јевр. 11,10), а Црква се показује као Земља живих, у којој су сабрани сви којима је
Бог припремио награде будућег века, који су се одазвали на позив да буду
заједничари звања небескога (Јевр. 3,1).
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Zdravko Peno
THE CHRISTIANITY AND THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION
Emphasizing the affiliation to the Church, Christianity did not suppress awareness
of believers their historical existence in this world, especially not to the extant that
Christians can not belong to a family, state (as broader family) or nation (as even broader
community). Nevertheless, each of the Christ’s followers should always remember His
words that we are in this world, but not of this world. Family, state and nation give
temporary special-temporal identity, but only the Church is capable of giving eternal
identity. Although these categories have lost their original meaning and significance in the
globalization vision of the world, the reason for that should not be found in Christianity.
That may be only exterior impression of those people who are not familiar with the interior
contents of Christian life. Globalization, as the world order, tends to include all major world
religions under his religious concept. Relativism should be a measure of everything in that
syncretistic religious system which means that Christianity would be humiliated because it
would be of the same value, as every other religion. However, as original Christianity,
Orthodoxy is not only one in a series of the world religions, but a faith of Revelation which
gives the only and authentic testimony of God and life in communion with Him.
The Orthodoxy and the globalization are different not only in their initial
assumptions, but in their aims, as well. Christ’s words you cannot serve God and mammon
(Mathew 6:24) are a criterion of Christian attitude towards the globalization. Globalization
is all immersed in the mundane, it exists according to the logic of mammon – the spirit of
this world and its aim is to make the world new Babylon, as property of multinational
companies. Christianity is directed toward the liturgical creation of the new man and the
world i.e. towards the life of the future age, towards the living in heavens from which we
expect arrival of the Lord of all – Jesus Christ. Instead of the economy as the only
motivation of the existence and instead of the unfair distribution of goods and the new
world order, the Church offers divine love and economy of reaching the measure of the
growth of Christ’s fullness. Instead of the market as a destination and understanding of the
world as a marketplace, the Church calls on the liturgy as the ultimate goal of human life,
since, according to the words of St Nicolas Cabasilas, we have nowhere else to go, further
from the Eucharist. Instead of the “global village”, the Church calls the faithful ones to the
City of eternal foundations, whose builder and maker is God (Heb. 11:10).
Key words: Christianity, Globalization, Babylon, Pentecost, Global village,
Eucharist.
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АНГЕЛОЛОШКЕ ПРЕДСТАВЕ ПОЗНОГ ЈУДАИЗМА KAO
ИЗРАЗ СПЕЦИФИЧНОГ ТЕОЛОШКОГ ДИСКУРСА
Теологија слике
Апстракт: Предмет студије јесте да у основним цртама представи
небески свет позног јудаизма, указујући на комплексан феномен развоја
познојудејских ангелолошких представа. Поред општег увида у познојудејску
ангелологију, у једном делу рада обрађују се феномени као што су класификација
анђела према служби: анђео тумач, анђео заступник, неспавајући анђели и анђели
славе. Посебна пажња посвећује се анђеоским редовима, при чему се узима у обзир
многострукост познојудејских предања. Арханђели се издвајају као посебан анђеоски
ред. У наставку се обрађује феномен анђеоских имена, међу којима се посебно
издвајају Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил и Метатрон. После „археолошких“ увида,
тежиште рада помера се у сферу теолошко-херменеутичких промишљања, чију
пажњу привлачи теолошки исказ као такав. У овом случају, то је теологија слика и
визија. Тиме се отвара питање изражајне могућности теолошког дискурса, његове
условљености и полифоничности.
Кључне речи: ангелологија, ангелолошке представе, анђели, монотеизам,
трансценденција, Бог, посредник, позни јудаизам, анђеоске службе, свет, природа,
хијерархија.
Није једноставно свеобухватно представити ангелологију позног јудаизма.
Пре свега, још много тога није поуздано утврђено. У сваком случају, ангелологија
овога доба доста се разликује од класичне старосавезне. Може се узети као тачна
чињеница да се у каснијем јудаизму ради о развоју раније ангелологије. То је свакако
било условљено различитим, спољашњим и унутрашњим факторима. Ангелологија
се посебно развила у апокалиптичкој литератури (Ен, сАВар, Јуб)2. Тамо где се са
посебним занимањем прати откривање Божије воље у историји, посебно у
непосредној будућности, влада посебно интересовање за веснике који ту вољу
саопштавају. Додуше, тенденција развоја ангелолошких представа приметна је већ у
постегзилним списима, као код Јова (1 6; 2 1), Данила (7 10; 10 5; 12 7) и Товије (3 17;
8 3; 12 15). Извесно је да је у том периоду постојало општераспрострањено веровање
у анђеле, али на основу сачуваних података, тешко је говорити о томе да се у позном
јудаизму развила систематска ангелолошка доктрина3.
1 rkubat@bfspc.bg.ac.rs
2 Johann Michl, Engel, BThW, 230.
3 Уп. Larry W. Hurtado, One God, One Lord: Early Christian Devotion and Ancient Jewish
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Ангелологија позног јудејства веома је сложена. Постоје читаве армије анђела.
Стотине њих познати су по именима; међутим, у већини предања помиње се тек мали
број анђела. Чак и они који се највише помињу немају исту улогу и значај у
различитим предањима. Негде је Михаил најузвишенији, понегде Гавриил, док је у
једном од предања највиши анђео Метатрон. Службе им се често преплићу. Разлог
томе лежи у многострукости познојудејског предања. Један број Јевреја живео је у
Вавилонији, други у Александрији, било их је у Сирији, Малој Азији и другде,
поготово када су ове земље ушле у оквир римске државе, али, наравно, и раније, под
Персијанцима, Селевкидима и Птолемеидима. Свакако, и тада је већина Јевреја
боравила у Палестини. Живећи међу многим народима, долазили су под различите
утицаје који су се временом преплитали и даље развијали. То је био процес који је
трајао столећима. Највише се говори о персијским утицајима. Ипак, важно је
напоменути да ангелолошка интересовања нису била подједнако заступљена у свим
круговима постегзилног јудаизма. Док су се есени веома занимали за анђеле4, још више
развијајући народне представе, садукеји су одбацивали таква схватања (Дап 23 8)5.
Феномен развоја ангелологије често се доводи у везу са развојем свести о
Божијој трансцендентности. Између Бога и света појављује се све већи „онтолошки
јаз“. То би се могло тумачити тако да су анђели преузели неке раније Јахвеове
фунције, те да је дошло до извесног истискивања Бога из религијске свести позних
Израилаца. Питање је, свакако, врло комплексно. С једне стране, феномен Божанских
посредника и хипостаза присутан је у религијама израилског окружења, али и
каснијој јелинској философској мисли. Ипак, на основу опште слике познојудејске
религиозности, може се говорити о извесном развоју свести Божије трансценденције,
али не у смислу истискивања Јахвеа из света у корист анђела, него у смислу
наглашавања Бога кроз анђеоске ликове. Величина израилског Бога огледа се у
његовој доминацији над небеским и земаљским светом. Ту се пре ради о једној
генијалној теолошкој концепцији, изазваној општим стањем. Насупрот очигледној
земаљској безначајности Израила, изабраника Божијег, Бог је у сфери крајње
стварности, небеској сфери, показао да је прави цар свега. Божија моћ и величина се
приказују помоћу најимпресивнијих модела земаљске моћи, познатих писцима ових
текстова, као што су царски двор и његова моћна хијерархија официра и службеника.
Другим речима, слика анђеоске хијерархије замишљена је као начин релативизације
земаљске структуре власти и моћи са којом је Израил морао да се натиче у овом
периоду6. То што је Бог створио много анђеоских службеника у обављању његове
воље, не значи нужно да је он удаљен од света и да је те службе препустио анђелима.
Пре би се рекло да овај феномен показује Бога као општег господара над свиме што
постоји, великог и кадрог да спроведе своју вољу у свако доба и на сваком месту7.
Осим тога, ангелологија је теолошка област која је најподложнија
различитим утицајима. Сама чињеница да се веровало да постоје „тисуће тисућа“
анђела, указује на могућност да се међу њима нађу анђели многих народа. С друге
стране, човекова „домишљања“ на овом пољу веома су креативна, тако да није чудо
што се временом развила богата и разнолика ангелологија. Томе иде у прилог и
чињеница да је тада монотеизам био довољно јак да му није претила опасност са те
Monotheism, Eerdmans, 21998, 25.
4 Уп. Јосиф Флавије, Јудејске старине 2, 8, 7 (142).
5 Уп. Иполит Римски, Побијање јереси 9, 30, 4.
6 Larry W. Hurtado, op. cit., 26.
7 Ibidem, 27.
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стране. Док је год библијској религији претила опасност политеизма, ангелологија се
није могла развити8. Истовремено, наглашавање Божије трансцендетности је, на неки
начин, отварало места за многе анђеоске ликове који су у све већој мери извршавали
Божије налоге на земљи9, наравно, не истискујући Бога, него више у смислу
посредовања Бога преко анђеоских сила и једног дубљег и личнијег односа према
свету који је створио Бог. Тиме су многе народне представе о анђелима дошле до
јачег изражаја, док су раније биле потискиване ван рубова званичног јахвеизма.
1. Опште ангелолошке представе
Стотине тисућа анђела, по каснијим јудејским представама, окружују престо
Божији (Дан 7 10; 1 Ен 71 8; сАВар 21 6; 48 10; 4Језд 8 21). Они непрестано славе
Бога (1Ен 39 13; 2Ен 8 8; 17; 22 3; 42 4; ЗвЛв 3 8), образујући „војску небеску“ (Нем 9
6), која у хоровима велича Бога (2Ен 20 4) и спремно чека његове заповести (1QH 3
35с). Анђели имају и друге службе. Милиони анђеоских бића налазе се на
различитим небесима (ЗвЛв 3 2с.5-8); читав космос испуњен је анђелима. То су
бесмртна бића (1Ен 15 4.6), која је Бог, по неким схватањима, створио првог дана
(Јуб 2 2)10. Они су весници, слуге и пратиоци Божији, који у свету испуњавају вољу
Божију11. Свет није космос уређен мртвим природним силама, него је оживљен
анђелима. Ништа у природи није мртво, него је све прожето анђелима. „Нема ствари
на свету, чак ни једне травчице, на којој није постављен један анђео“12. Анђели су
постављени над сунцем, месецом и звездама (1 Ен 72–82; 2 Ен 11; 19)13. Све појаве у
природи: ветар, севање муња, падавине (Јуб 2 2; 1 Ен 60 11-21), затим годишња доба
(Јуб 2 2; 2 Ен 19 4), воде (1Ен 61 10; 66 2; 69 22; 2 Ен 19 4), све је подређено
анђелима.
Анђели су бестелесне природе (1Ен 15 6; ААвр 19 6)14, односно ватрене
природе (сАВар 21 6; 59 11; 2 Ен 1 4с; 20 1; 29 1, 3; 30 1). Они се не хране земаљском
храном (Тов 12 19), него узимају ману небеску (Пс 78 25 (LXX); Прем 16 20; 4 Језд 1
19). Када се појављују на земљи, то јест када постају видиви, не јављају се у
материјалном телу, него само у обличју човека (Дан 8 15; Тов 5 4с; 1Ен 1 4).
Приликом јављања показују се у красоти (1Ен 1 5), обучени у платно (Јез 9 2.11; 10
2с.6; Дан 12 6) које је беле боје (ЗвЛв 8 2). Окружени су златом (2Мак 3 25) или
ватром (2Ен 29 3); јављају се громким гласом, док им лице блешти као муња15. Човек
се скрива од погледа анђела (1 Дн 21 20). Некада су замишљани као крилата бића.
Анђели се јављају људима као Божији весници (Дан 14 33; Тов 3 17). Они се
пред Богом залажу за људе и њихове молитве приносе пред Бога (Тов 12 15; 1 Ен 99
3; ЗвДн 6 2). Анђели су заштитници људи (Дан 3 49; 2 Мак 11 6; 15 22с; 1 Ен 100 5;
ЗвЈд 3 10; ЗвДн 6 5; ЗвЈс 6 7), који их спасавају од опасности (Тов 3 17; 2Мак 15 23).
Сваки појединац стоји под заштитом нарочитог анђела (1QS 4 15с); тога анђела

8 Johann Michl, „Engel V (Engelnamen)“, RAC V, 64.
9 Johann Michl, „Engel“, BThW, 230.
10 По сАВар 21 6 од вечности.
11 Hans Bietenhard, Die himmelische Welt im Urchristentum und Spätjudentum, Tübingen, 1951,
101.
12 Jalkut Chadasch 147, Eisenmenger II, 377.
13 Hans Bietenhard, op. cit., 102.
14 Уп. Филон Александријски, De sacrificiis Abelis et Caini 5: „ σώµατοι κα ε δαίµονες ψυχαί“.
15 Johann Michl, op. cit., 232.
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чувара додељује Бог (гАВар 12 3; 13 1; 2 Ен 19 4). Анђела има и сваки народ (Дан 10
13, 20; Јуб 15 31с; 1Ен 89 59; 90 22.25). С друге, пак, стране, анђели извршавају казну
Божију над људима (1Дн 21 12.15с.27; 1 Мак 7 41; сАВар 6 4с; ЈиА 25 6) итд. Без
обзира на велики број предања и различитих улога и позиција које анђеоска бића
имају у њима, могуће је направити извесну класификацију анђеоских ликова и
редова.
1. Класификација анђела према основној служби
Под овим се подразумевају службе које врше анђели. Ранији класичан назив
за службу гласника – „%a'l.m;“, „ γγελος“ – у позном јудаизму постаје назив за посебна
бића, која су се претходно сретала под именом „синови Божији“ или „свети“ (Јов 1 5;
15 15; Пс 89 6, 8; Ам 4 2; итд.). Анђели се схватају искључиво као духовна бића (1Ен
15 6; Јуб 1 25; 15 31). Они су духови („tAhWr“, „πνε µατα“). То се јасно види код 1Ен
39 12: „Свет је Господ духова, он напуни земљу духовима“. Ти духови сада се јављају
са више назива, као што су: „синови неба“ (1Ен 6 2; 13 8; 14 3; 1QS 4 23; 11 8; 1QH 3
22), „свети“ (Зах 14 5; Сир 42 17; Прем 5 5; Јуб 17 11; 31 14; 33 12; 1Ен 1 9; ЗвЛв 3 3;
1QS 11 8; 1 QM 12 1, 4; 1QH 3 22; 4 25; 10 35), „свети анђели“ (Тов 11 4; 12 15; 1Ен 71
8с; 1QM 7 6), „Божански“ – „~yhia/“ (1QM 1 10с; 14 15; 17 7; 1QH 7 28; 10 8),
„неспавајући“ (Ен 39 12с; 40 2), „кнежеви“ (Дан 10 13, 20с.;12 1; 1QS 3 20; 1QM 13
10.14), „дивни“ (2Ен 21 1.3; 1QH 10 8) итд. Наравно, и даље се зову „војска“, „војска
небеска“ и „војска са висине“ (1Ен 60 1; 4 Језд 6 3; 8 21; 2Вар 21 6; 48 10; 59 11). Сви
они су Богу подређени духови16. Бог неприкосновено влада над свим анђеоским
редовима. Он је „Кнез Божанских, Цар дивних и Господ свих духова“ (1QH 10 8)17.
Условно се може говорити да постоји више категорија анђела, на основу њихове
примарне службе. То су: анђео тумач, анђео заступник, неспавајући – стражари,
анђели славе, анђели суда, анђели уништења и кажњавања итд.
1.1. Анђео тумач
Списи настали после ропства у Вавилону говоре о више врста анђела, или
тачније о више функција које поједини анђели врше. Необичан је анђео тумач
(angelus interpres), који се јавља у Књизи пророка Захарије (1 9.13; 2 3); он се не сме
мешати са другим анђелима који се сусрећу код Захарије. Додуше, он се први пут
појављује код Језекила (40 3-4). Пророк га описује као „човека, који по изгледу беше
као од мједи, с ужем ланеним у руци и с трском мерачком“. Његова улога се састоји у
тумачењу визија које је пророк имао: „И проговори ми тај човек: Сине човечији,
гледај очима својим и слушај ушима својим, и узми на ум све што ћу ти показати, јер
си доведен овамо да ти покажем; кажи дому Израилову све што видиш“18. Слично га
описује и пророк Захарија: „Опет подигох очи своје и видех, гле, човек, и у руци му
уже мерачко“ (2 1). Анђео и њему тумачи виђења. У овом се огледа значајна разлика
између Захарије и пророка пре егзила, где, на пример, Амос (7 1-6) непосредно
препознаје Божију вољу. Такође, и између других предегзилних пророка и Јахвеа не
16 Wilchelm Bousset, Die Religion des judentums im späthellenistischen Zeitalter, hg. von Hugo
Greßmann, Tübingen 1926, 321.
17 Johann Michl, op. cit., 231.
18 Volkmar Hirth, Gottes Boten im Alten Testaments. Die alttestamentliche Mal’ak-Vorstellung unter
besonderer Berücksichtigung des Mal’ak-Jahwe-Problems, Berlin, 1975, 101.
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постоји посредник. Анђео тумач појављује се у Књизи пророка Данила (7 16; 8 15; 9
22; 10 5; 12 8), тумачећи му виђења. Његово појављивање је карактеристично за
апокалиптичку литературу (уп. 1Ен 40 8; 46 2; 52 3; 54 4; 4 Језд 5 15.20).
1.2. Анђео заступник
Поред анђела тумача, појављује се идеја о анђелу заступнику једног
народа19, што сведочи Дан 10 13.21; 12 1. Већ у преводу Седамдесеторице (Пнз 32 8)
Бог је разделио народе постављајући међе „κατ
ριθµ ν γγ λων θεο “20. Анђели
народа су небески представници појединих народа21. По неким мишљењима, ово је
својеврсно васкрсавање старих националних богова22. Тој поставци свакако иду у
прилог ранији извештаји из Пнз (17 3; 29 26), где се помињу богови других народа.
Овакве представе добиле су нови облик у каснијим списима. Ранији богови народа
сада су доживљени као анђели. Израил има такође свог анђела. Код Данила Михаил
је важио као заштитник јеврејског народа. Кумранска секта Есена га је држала за
спаситеља Израила23. Ратници су његово име исписивали на штитовима (1QM 9 15)24.
Анђели персијског и јелинског народа се не именују (10 13.20), него се појављују као
противници Михаила и Гавриила25. Овде се назиру нити својеврсног космичког (не
метафизичког) дуализма, борба светла и таме.
Представе о анђелу народа су, поред већ наведених старосавезних одломака,
имале још нека јака теолошка упоришта у ранијим библијским списима, поготово
када се ради о Анђелу јеврејског народа. То је сада могао да буде Анђео Господњи
који је извео Израил из Египта. Још је упадљиви лик „Војводе војске Господње“
(ИНв 5 14). Затим „hw"hy>-%a'l.m;“, који је десетковао асирску војску (2Цар 19 35; Ис 37
36). Сцена из Зах 3 такође говори о Анђелу Господњем, који стаје на страну
првосвештеника Исуса, што не мора да значи да он штити личност једног човека,
него заступа интерес народа у целини26. Михаил је углавном представљан као тај
анђео, али о томе ће више речи бити нешто касније. С друге стране, остаје отворено
питање да ли су се анђели народа развили из идеје анђела чувара појединца27, или се
десило обратно, мада није искључена ни могућност да су се ове идеје развиле
паралелно, независно једна од друге.

19 Представе о анђелима народа нарочито су заступљене у Дан. Они такође објављају Јахвеове
налоге, али се не означавају са %a'l.m;, него као rf; – кнез (опширније види: А. Rоhling, „Übеr
dеn Јеhоvаеngеl dеs Аltеn Tеstаmеnts”, ThQ 48, 1866, 537).
20 Са преводом Септуагинте слажу се Вулгата и Самаритикон. Међутим, масоретски текст у
Пост 32 8 говори о laer'f.yI ynEB. – синовима Израиловим. Открићем кумранских рукописа
(пећина 4), дошло се до изворног јеврејског текста, где је стајало lae ynEB. – синови Божији.
21 Volkmar Hirth, op. cit., 106.
22 Otto Plöger, Das Buch Daniel, 149.
23 Ратни свитак ХVII, 6; или H. Bаrdtkе, Diе Hаndsсhriftеnfundе аm Tоtеn Mееr, Bеrlin, 1958,
231.
24 Eduard Lose, „Michael“, RGG3, 4, Tübingen, 1960, 932.
25 По једном каснијем равинском предању, Самаел се звао анђео Римљана (3Ен 26 12; уп. W.
Lueken, Michael, eine Darstellung und Vergleichung der jüdischen und der morgenländischchristliche Tradition vom Erzengel Michael, Göttingen, 1898, 13). Представљан је као анђео зла –
сатана.
26 Volkmar Hirth, op. cit., 107.
27 Управо такво мишљење заступа Wilchelm Bousset, op. cit., 324.
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1.3. Неспавајући
Занимљиви и свакако вредни помена јесу анђели стражари, који непрестано
бдију – неспавајући. Они су замишљани као небески стражари који својим сјајним
очима посматрају сва дела људска, ноћу и дању28. Прве библијске потврде налазимо
у Дан 4 13, 17, 23, где се небески стражар назива „ry[i“. Врло је занимљиво, мада и не
сасвим јасно, како је долазило до поистовећивања анђела са звездама. У равинској
теологији постојала је јасна представа да су анђели ватрене природе. На једном месту
(2Ен 29) каже се: „Тада од стене (неба, јер се небо схватало као камена, кристална
маса – прим. аут.) Ја (Бог) одсекох један велики огањ, и од њега начиних редове
бестелесних војски. И њихово оружје бејаше огањ, и хаљине њихове огањ пламени“.
Можда би решење требало тражити у неким уобичајеним семитским астролошким
представама. У сваком случају, изгледа да су звезде схватане као жива бића, то јест
анђели29. Као господар анђела – звезда, важио је арханђел Уриил (1Ен 72).
1.4. Анђели славе
Изнад анђела тумача, анђела народа и неспавајућих, постоје анђели који
узносе славу Јахвеу – „безбројна блажена војска надсветских умова“, по изразу
Псевдо-Дионисија. У постегзилном периоду ~ykia'l.m; (анђели) нису нужно били Божији
весници, него су схватани и као небеска бића, којима је служба слављење Бога. У тој
улози анђели се појављују нарочито у псалмима: „Благосиљајте Господа анђели
његови...“ (Пс 103 20), или: „хвалите Господа на небесима, хвалите га на висини.
Хвалите га сви анђели његови (wyk'a'l.m;-lk')...“ Оба псалма су постегзилна30. У њима се
анђели доживљавају као најузвишенија небеска бића. По каснијим јудејским
предањима, миријаде анђела окружују престо Божији (Дан 7 10; 1Ен 71 8; сАВар 21
6; 48 10; 4Језд 8 21), непрестано славећи Бога (1Ен 39 13; 2Ен 8 8; 17; 2Ен 20 4; 22 3;
42 4; ЗвЛв 3 8).
2. Анђеоски редови
Познојудејске ангелолошке представе карактеристичне су и по томе што у
њима постоји феномен анђеоских редова или скупина. Четири скупине анђела познаје
бХгг 12b: офаними, серафими, хајиот и анђео слуга. У словенском Еноху (20–22)
говори се о више анђеоских редова. Тако су на шестом небу четири реда: анђео свих
људских душа, седам финикса, седам херувима и седам шестокрилих (серафима из Ис
6 2). На седмом небу су: арханђели, бестелесне силе31, господства32, начала33,

28 Wilchelm Bousset, op. cit., 323.
29 Ibidem.
30 Hans-Joackim Kraus, Psalmen, Neukirchen, 21961, 702.961.
31 Упореди још 1а, 5а; 29, 3d; 33, 7b. Ознака „силе“ – „δυν µεις“ за један анђеоски ред има
библијско упориште у Божијем имену „tAab'c. hw<h.y:“, што Септуагинта обично преводи са
„κ ριος τ ν δυν µεων“ (уп. Grindmаnn, ThWNT II, 297.). Као „δυν µεις το ο ρανο “ означавају се
звезде (2 Цар 17 16; 21 3, 5; 23 4; Пс 33 6), док 4 Ен 20 1; АВар 1 8 и ЗвЈд 3 10 знају за „ γγελοι (-ος)
τ ν δθν µεων“. Нови савез их помиње на три места (Рим 8 38; Еф 1 21; 1 Петр 3 22).
32 Назив „господства – κυρι τητες“ за анђеоски ред налази се још у 1 Ен 61 10, као и у неким
новосавезним списима (Еф 1 21; Кол 1 16).
33 „Начала – ρχαι“ као анђеоски ред помињу се још и у Рим 8 38; Еф 1 21; Кол 1 16.
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власти34, херувими, серафими35, престоли36, многооки37, офаними (изгледа да су овде
офаними персонификовани точкови из Јез 1 15). У етиопском Еноху 61 10 анђели се
именују: војска небеска, сви свети на висини, војска Божија, херувими, серафими,
офаними, сви анђели силе, анђели власти. У четвртој глави ЗвАд анђели су распоређени
на следећи начин: 1) анђели (појединаца); 2) арханђели (они на Божији захтев дају
живот творевини); 3. начала (анђели метеоролошких услова); 4. силе (анђели звезда); 5.
власти (спречавају демоне да разруше свет); 6. господства (анђели народа); 7.
тронови; 8. серафими; 9. херувими. Карактеристично је да се, у односу на раније
старосавезне списе, херувими и серафими сврставају у анђеоске редове.
У Завештању Левијевом анђеоски редови су раздељени на различита неба.
На другом небу су „анђели који кажњавају“; на трећем су „силе војног логора“ –
„δυνάµεις τ ν παρεµβολ ν“, који су спремни да казне сатану; на четвртом небу су
„свети“ – „!γιοι“; на петом су „Анђели лица Господњег“ – „ γγελοι το προσώπου
κυρ$ου“; на шестом небу су анђели који се залажу за људе; док су на седном небу
тронови и власти („θρόνοι“, „&ξουσ$αι“)38. Богате ангелолошке представе могу да се
нађу и у јеврејском Еноху, где постоји најмање пет система анђеоских класа39. Неки
од ових анђеоских редова појављују се у Новом савезу. Апостол Павле разликује
седам анђеоских редова (Гал 3 19; Еф 1 21; Кол 1 16; 2 10; 1Сол 4 16; Јев 2 2). Један
од редова о којима говори апостол чине арханђели (1Сол 4 16), али они су већ у
позном јудејству били познати.
2.1. Арханђели
Први пут се, изгледа, арханђели помињу у грчком Еноху (20 7)40. Код Товије
се Рафаил представља као „ε(ς &κ τ ν )πτ *γ$ων γγ λων“, док се у Завештању
Левијевом не прави јасна разлика између назива „ γγελοι το προσ+που κυρ$ου“ и
„ ρχάγγελοι“. Иначе, српска реч „арханђел“ долази од грчке „ ρχάγγελος“, што
значи први анђео, првоанђео. Од других су се анђела разликовали по томе што су
имали лично име; неки од њих, као на пример Уриил, понегде важе као кнежеви
анђеоске војске (1Ен 20 1). На другим местима наступају као анђели звезда (2Ен 19
2), поготово када је реч о Уриилу, кога 1 Ен 82 7 доживљава као господара над
звездама. Начелно се веровало да су узвишенији од анђела, што се види у 2Ен 19 3,
где стоји: „Ово су арханђели, који су изнад анђела, и они уређују сав живот, небески
и земаљски“; тиме се показује њихова одговорност пред Богом за космички ред.
Њихов број у различитим списима осцилира. Углавном се говори о седам,
шест или четири арханђела. У 1Ен 29 1 помиње се седам арханђела41 по именима:
34 „Власти – &ξουσο$“ налазе се такође у Еф 1 21; Кол 1 16; 1 Петр 3 22; поред тога, налазе се
још у 1 Кор 15 24; Еф 3 10; 6 12; Кол 2 10, 15.
35 Уп. још 1а, 6b и 22, 2h. Као анђеоски пар, Херувими и Серафими јављају се још у 21 1, као и
у АМој 32. Иначе, оно обично са Офанимима чине триаду (19 6; 22 2; 29 3; 1 Ен 61 10; 71 7).
Касније се поново јављају у пару (3 Ен 1 8; 6 1, 3).
36 „Престоли – θρ νοι“ први пут се појављују у Дан 7 9. Као анђеоски ред помињу се још у
ЗавЛев 3, 8; Кол 1 16.
37 Многооки су вероватно дупликат офанимима, исто као серафими шестокрилима (уп. 21, 1)
38 Hans Biеtеnhаrd, op. cit., 106.
39 1) погл. 17 8; 19–22; 25 – 28 6; 2) погл. 17 1–7; 3) погл. 18; 4) погл. 28 7–48а; 5) погл. 3–16;
48bcd, уз то део у поглављу 23: Hans Biеtеnhаrd, op. cit., 106.
40 Сhristian Böttriсh, Dаs slаvisсhе Hеnосhbuсh, Gütеrslоh, 1996, 881.
41 По мишљењу већине библиста, идеја о седам арханђела религијско-историјски потиче од
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Уриил, Рафаил, Рагуил, Михаил, Сариил (или Сариквиил), Гавриил и Рамаил. Иста
књига говори о четири престона арханђела (1Ен 9 1; 40 1): Михаилу, Гавриилу, Уриилу
и Рафаилу; нешто даље (40 3), уместо Уриила, стоји Фануил42. Словенски Енох зна за
три арханђела: Михаила, Гавриила и Фревоила писца. Седам првоанђела помиње се и
у Завештању Левијевом (8). Јерусалимски таргум на Пнз 34 6 помиње шест
арханђела: Михаил, Гавриил, Мeтатрон, Јефиил, Уриил и Јефефија. У Вазнесењу
Исаијином говори се да на сваком небу, окружен анђеоским војскама, столује по
један велики анђео43. У 3Ен архађели су распоређени по небесима, идући одозго: 1)
Михаил – Аработ; 2) Гавриил – Макон; 3) Шатакиил – Ма’он; 4) Шахакиил – Зебул;
5) Бадариил – Шехаким; 6) Батакиил – Раки’а; 7) Пазриил – Вилон. Упркос томе што
су именовани, само двојица њих имају јасно изражену персоналност – Михаил и
Гавриил44. Поред њих, нешто више се зна о Рафаилу и Уриилу.
3. Имена анђела
У познојудејским предањима, укључујући ранохришћанске и гностичке
текстове, тешко је и приближно одредити број именованих анђела. Постоји велики
број варијација имена, где није јасно да ли се ради о једном анђеоском лику или два
различита са сличним именом. Тако се појављују: Јаоил – Јехоел, Панијел – Фануил,
Пазрил – Пахадиел, Сарил – Сараил итд. Етимологију многих имена тешко је
одредити. Она су у великом броју случајева теофорска; често име анђела одређује
особине или функције које врши. Понекад је име анђела идентично именима неких
старозаветних личности, нпр. Давид, Каин, Уза, Рагуил итд. Од великог броја
анђеоских ликова, ми ћемо навести само неколико најпознатијих, то јест оних о
којима има нешто више сачуваних података.
Посебно место међу анђелима заузима Михаил45. Име „Михаил“ („“Μιχα.λ“)
изводи се од „ymi“ = „ко“; „K.“ = „као“; „lae“ = „Бог“, то јест „laek'ymi“ – „Ко је као Бог“. У
Дан Михаил је небески кнез Израила (10 13.21; 12 1), небески ρχιστρ τηγος (2Ен 22 5;
33 9; гАВар 11 4.6-8; 13 3; ЗвАвр 1с). Он се, заправо, од свих канонских књига,
појављује само код Данила, где се први пут и јавља име „Михаил“46. Као арханђел
сусреће се у 1 Ен 71 3; гАВар 11 8; АМој 1; 22; 38; 43; АЈст 1 3; АСед 14 1; ЗвАвр 1;
ЗвСлм 1 6. На другим местима јавља се као један од четири анђеоска кнеза (1Ен 9 1; 10
седам планетарних богова у старом Вавилону. Јачањем монотеизма у јудејству, ранија
божанства деградирана су и сведена на ниво анђела. По Gunkel-овом мишљењу, кога наводе
Bousset-Greßmann (op. cit., 325), у Вавилону је било шест планетарних богова, којима се као
седми додавао бог писар – Небо. Феномен седам анђела (људи), односно шест људи плус један
писар налази се и код Јез 9 2–11.
42 По мишљењу Сhristian-a Böttriсh-а (op. cit., 881), чини се да су четири жива бића код Јез 1 5
подстакли представу о „анђелима лица“ (уп. Јуб 2 2; 31 14; ЗЛев 3 5; I QSb 4 25с; I QH 6 13), те
представљају темељ за схватање „четири анђела Господња“ у 1 Ен 40 2. Тако би се број од
четири арханђела могао схватити као изворан (уп. 1 Ен 9 1; 10; 21–36; 40 2-10; 54 6; 71 8, 9, 13;
87 2; 88 1-3; АЕз 6 2; I QM 9 15с), насупрот касније развијеним схватањима (уп. 1 Ен 20 1-7; 81
5; 90 21; Тов 12 15; ЗЛев 8 2; АМој 40). Етиопски (1) Ен 82 7 могао би да буде покушај
комбиновања ових традиција. У стиху 19 1 Енох види седам одељења анђела, те се може
претпоставити да се овде ради о арханђелима и њиховој пратњи (уп. 20 1).
43 Hans Biеtеnhаrd, op. cit., 106.
44 Ibidem, 107.
45 Уп. Wilchelm Bousset, op. cit., 327.
46 Eduard Lose, op. cit., 932.
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1, 4, 9, 11; 40 2-10; 71 8, 13; РСв 9; 15; АМој 40; Сиб 2 215; уп. АЕср 6 2), и као такав
постављен је на једној од четири стране крај трона (мПесРаб 46). Другде се сусреће као
један од шест или седам арханђела (1 Ен 20 5)47. У јудејским параболама приказује се
окружен са шест младића (изворно арханђела), као онај који изграђује јудејску
&κκλησ$α48. Михаил је посебно близак Богу (ЗвНф 8 4; 9 1), он непрестано слави Бога
(1 Ен 40 4), важи као посебан Божији литург (ЗвАвр 15: „0 &µ ς λειτουργός“), који чува
кључеве небеске (гАВар 11 2: „0 κλειδο χος τ1ς βασιλε$ας τ ν ο ραν ν“)49. Михаил је
небески велики свештеник (4 Вар 11cc; Хгг 12b)50, чији се олтар налази на четвртом
небу (уп. Отк 12 10). Он на олтару небеске светиње приноси жртву (Хгг 12b).
Као анђео народа, Михаил је сажаљив и милостив, стога се и назива
„милостиви, дуготрпељиви Михаил“ (1Ен 40 9); у Узношењу Исаије за њега се каже:
„magnus angelus Michael deprecans semper pro humanitate et humilitate“ (9 23). Он је
заступник (συν.γωρ) који се за Израилце моли код Бога (1Ен 68 4; Јома 77а)51.
Истовремено је анђео суда (1Ен 54 6)52, велики „кнез Сиона, кнез Јерусалима“ (тгПс
136 7с). На крају данā он ће стати на страну свога народа (Дан 12 1; 1Ен 90 14).
Михаилова владавина над Божанским бићима одговара Израиловој владавини над
„сваким телом“ (1QM 17 5-7)53. Поред Гавриила, Рафаила и Уриила, арханђео
Михаил је постављен на крају живота (АЕср 6 1с), он прати душе умрлих на онај свет
(ЗАвр 1 20). Као анђео народа, Михаил је и законодавац54; он је дао Мојсеју закон
(АМој 1; уп. Гал 3 19).
Михаил је анђео који води Еноха (1Ен 24 6; 71 3с) и доводи га пред Богом.
Иначе Михаил, по неким другим предањима, борави на седмом небу (3Ен 17 3) и са
Гавриилом и Рафаилом господари над седам светских простора (Зох Пост 39b); он је
анђеоски вођа читавог света. Михаил стоји у врху седамдесет анђела народа (ЗвНф 8
4; 9 1). Он зна тајну формулу којом је створен и уређен свет (1Ен 69 14–25), чиме се
доводи у везу са стварањем. Тројица људи који су посетили Аврама код мамријског
дуба, по каснијем равинском предању, била су три анђела. У средини је био Михаил,
а са стране Гавриил и Рафаил. Михаил најављује Сари да ће родити сина Исака (Јома
37а). Он је био онај који се рвао са Јаковом и благословио га (ТгЈ I на Пост 32 24;
ЈалСим 1, 39, 2)55. Михаил је водио народ кроз пустињу (Аб на Изл 23 20)56 и са
другим анђелима сахранио је Мојсеја (ТгЈ I на Пнз 34 6). Арханђел Михаил је побио
Сенахерибову војску пред Јерусалимом (2 Цар 19 35: мдИзлР 18 80с) и спасао
тројицу младића из ужарене пећи (Дан 3: мдПостР 44 27d)57. У овим јудејским
предањима Михаил се готово поистовећује са старосавезним Анђелом Господњим.
Гавриил и он су „цареви војска“ (мдБрР 11 162d), али Михаил је још узвишенији.
Михаил је највећи анђео, „анђео који стоји на најузвишенијем месту“ (АМој 10),
47 J. Michl, Engel V (Engelnamen), RAC V, 244.
48 Wilchelm Bousset, op. cit., 327.
49 J. Michl, op. cit., 244.
50 August Wünsche, Aus Israels Lehrhallen I: Kleine Midraschim zur späteren legendarischen
Literatur des Alten Testaments, Hildesheim ND, 1967, 271.
51 Wilhelm Lueken, op. cit., 22.
52 Изгледа да се у овој улози представља у синагоги из Дура Еврoпоса (уп. J. Leroy, RevHistRel
138, 1950, 240).
53 Eduard Lose, op. cit., 932.
54 Johann Michl, op. cit., 245.
55 Ibidem, 246.
56 Wilhem Lueken, op. cit., 17.
57 Johann Michl, op. cit., 246.
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стоји Богу с десне стране (мдБрР 2 31) и заједно са Богом бори се против сатане58.
Етимологија имена Гавриил није јасна као код Михаила. Јеврејско име
„laeyrib.G:“ (грч. „Γαβρι.λ“) могло би да значи „Човек Божији“ или „Снага Божија“ (уп.
мдБрР 2 137с; Сиб 8 459: „σθεναρ ν δ µας“), или, пак, „Бог се силно показао“, како је
мислио Noth59. Гавриил се, од канонских списа, појављује једино у Дан (8 16; 9 21),
где пророку Данилу тумачи виђења (8 16-26; 9 21-27)60. Он је један од арханђела (2
Ен 21 3), један од четворице великих анђела (1Ен 9 1; 10 1.4.9.11; 40 9; 54 6; 71 8с.13;
АМој 40; Сиб 2 215). Додуше, на другим местима уврштен је у ред шест (тгЈрс 1 на
Пнз 34 6) или седам великих анђела (1Ен 20 7). Он се, заједно са Михаилом,
Рафаилом и Уриилом, појављује на крају живота (АЈзд 6 1с). Са Михаилом,
Рафаилом и Фануилом учествује на суду и баца Азаела и његову војску у ужарену
пећ (1Ен 54 6). Захваљујући имену, Гавриил је важио као господар сила (1Ен 40 9).
Као један од четворице великих анђела, он стоји на једној од четири стране
поред престола Божијег (мдБрР 2 137с). По једном другом предању, Гавриил се налази
на шестом небу (3Ен 17 1) и, заједно са Михаилом и Рафаилом, влада над седам
светских простора (Зох Пост 39b)61. Михаил и он су „поглавари анђеоских војски“
(мдБрР 11 162d). Гавриил је важио и као анђео огња (3Ен 14 4; мдПс 117 § 3 240b)62. Он
је у опису Аврамовог гостољубља у Пост 18, по каснијем јудејском предању (Јома 37а),
био један од тајанствених гостију, заједно са Михаилом и Рафаилом. Заједно са
Михаилом и другим анђелима био је присутан приликом Мојсејеве смрти (тгЈрс 1 на
Пнз 34 6; мдПнз 11 208а); спасао је тројицу младића (Дан 3) из ужарене пећи (мдИзлР
18 80с). У гностичким списима Гавриил игра важну улогу. Он је један од седам
наузвишенијих анђела (gn. Gemme, DAL 1, 2, 2157). Он се чак појављује изнад седам
арханђела. Јавља се у лику орла63. У Новом савезу Анђео Гавриил најављује Захарији
рођење Јована Крститеља (Лк 1 11-20) и Марији рођење Христа (Лк 1 26-38).64
Поред Михаила и Гавриила, запажену улогу у познојудејској ангелологији
играо је Рафаил (3Ραφα.λ). Значење имена „laep'r.“ Јесте да је „Бог спасао
(исцелио)“65, или, пак, по неким мишљењима, „спаси, о Господе“. Рафаил наступа
као многоструки помоћник људи (Тов 3 16; 5 4; 7 9; 8 2; 9 1.5; 11 1.7; 12 15). Он је
један од седам анђела који „на небесима доносе молитве светих и ступају пред
Славом Светога“ (Тов 12 15). Он је заштитник од болести и рана (1Ен 40 9). Рафаил
савладава и окива у Горњем Египту демона Асмодеја (Тов 8 3). По једном предању,
Рафаил је један од четворице анђеоских кнежева (1 Ен 9 1; 10 1.4.9.11; 40 9; 54 6; 71
8с.13; АМој 40; Сиб 2 215), по другом – један од шесторице или седморице (1 Ен 20
3). Као и Михаил, и Рафаил се назива „ ρχιστρ τηγος“ (АЕср 1 4). Он слави
58 Wilchelm Bousset, op. cit., 327.
59 Die israelische Personennamen im Rahmen der gemein-semitischen Namengebung, Stuttgart,
1928, 190.
60 C. H. Hunzinger, „Gabriel“, RGG3, 2, Tübingen, 1958, 1185.
61 Ibidem.
62 Johann Michl, op. cit., 240.
63 Ориген, Против Келса, 6, 30.
64 Занимљиво је да се Гаврил у неким ранијим хришћанским списима поистовећује са
преегзистентним Христом, то јест Логосом. У обличју арханђела Гаврила Христос се јавио
Марији, касније се пак оваплотио. Исто говори и Епифаније Кипарски: „У Анђелу је говорио
Христос. Господ, који је узео обличје слуге, сам се приликом оваплоћења обликовао, а Марија,
примивши Реч као земља кишу, затрудне; сама Реч Божија учини од себе свети плод, узевши
људску природу“ (Ancoratus 66, 6).
65 Die israelische Personennamen, 179.
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Изабраника (Месију) и оне које је Бог себи изабрао (1Ен 40 5). Рафаил је и у каснијем
јудејском предању један од четири велика анђела. Он је један од оних анђела који
стоје уз Божији трон. Поред тога, Рафаил стоји у вези са сунцем. Он је анђео првог
недељног дана. У раном хришћанском предању Рафаил је један од најраније
створених анђела (ЕвВр 4 29). Саобразно самом имену, он важи за анђела
оздрављења66. Поготово је његова улога наглашена у коптској Цркви.
Име „Уриил“ („laeriWa“ – „Ο ρι.λ“) доводи у везу са светлошћу – rAa. Стога би
само име требало да значи „Светлост је Бог“ или „Светлост Божија“. Уриил се нигде
не помиње у библијским списима. У интертестаментарној и равинској литератури
сусреће се у различитим улогама. Он је арханђел (ЗвСлм 2 4), један од четворице
великих анђела (1Ен 9 1; 10 1.4.9.11; АМој 40; Сиб 2 215), а појављује се и међу шест
или седам првоанђела (1Ен 20 2). Повезивање са rAa значило би да је он регент звезда
небеских67. По 1Ен 20 2, он је постављен над војском небеском и тартаром (уп. 1Ен
33 3; 72 1; 74 2; 75 3; 79 6; 80 1; 4Језд 4 1; 5 20; 10 28; Сиб 2 229 – Уриил разваљује
врата ада). Посебна Уриилова служба јесте посредовање приликом откривења (1Ен
10 1). Он је један од четири велика анђела (мдБрР 2 137с) и, као такав, стоји на једној
од страна поред Божијег престола. На неким другим местима појављује се у групи од
шест анђела (тгЈрс 1 на Пнз 34 6). Он важи за анђела планета. Уриил је на посебан
начин повезан са судом; он на суду отвара врата пакла (Сиб 2 228с) и доводи мртве
пред лице Бога судије (Сиб 2 229–235; ДлПт 6). При томе им поново даје дух и душу
(ДлПт 4)68. Као и Рафаил, и он је један од анђела које је Бог створио на самом
почетку (Ев Вр 4 29). Заједно са Гавриилом чини облак од огња (уп. Изл 13 21); они
воде праведнике у (есхатолошку) Свету земљу (ДлИл 39 4)69.
Метатрон је један од најкомплекснијих анђеоских ликова. Одавно се воде
расправе о етимологији ове речи, која у јеврејском гласи „!Arj.jm' .“70. Чини се
највероватнијим да се овде ипак ради о позајмљеним јелинским речима, и то
„µετ θρόνον“, то јест „Анђео који стоји на страни трона“71, или „µετ (τ ν) θρόνον“,
што би значило „Следећи од трона“, то јест Бога72. У овом контексту то конкретно
значи да је он Божији заступник, после Бога највећи ауторитет. Метатрон се назива
„~ynIP'h; rf;“, што значи „Кнез лица Божијег“. Он гледа Бога лицем у лице и налази се у
његовој непосредној близини73. Као што се пред Божијим троном налази завеса, тако
се и испред његовог трона налази застор (3Ен 10 2). Његов трон, као и Божији,
окружују огањ, ветар и земљотрес (15 2). У сликовитим представама јеврејског Еноха
(3Ен) он је представљен као „други Бог“, то јест Метатрон се у 3Ен 9; 10; 12 означава
као „Мали Јахве“74.
66 Ориген, Омилија на Бр 14, 2.
67 Wilchelm Bousset, op. cit., 328.
68 Johann Michl, op. cit., 255.
69 Ibidem.
70 H. Junker сматра да се Метатрон изводи од латинске речи „metator“ – ратни чиновник који
иде испред војске, тражећи и омеђавајући место за логор (Untersuchungen über literarische und
exegetische Probleme des Buches Dan, 60). Истог мишљења је Wilhelm Bousset, op. cit., 354, с
тим што он говори само о његовој функцији изасланика. R. Bechai држи да се реч Метатрон
изводи од „mhnu,twr“ – гласник (Auslegung der Thora, 98, col. 4). О различитим решењима
опширније код Hugo Odeberg, 3 Enoch or the Hebrew book of Enoch, Cambridge, 1928, 125–142.
71 Johann Michl, op. cit., 221.
72 Hans Bietenhard, op. cit., 149.
73 Ibidem, 151.
74 Hugo Odeberg, op. cit., 82.
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Равини су у каснијој традицији Метатрона егзегетски повезивали са Изл 23
21, где се помиње Анђео Господњи, за ког се каже: „Јер је моје име у њему“. Тако на
једном месту у бСанхедрину 38b, приписано рави Наману75, који је говорио о рави
Идиту и његовој расправи са јеретиком при тумачењу Изл 24 1, стоји: „Један
отпадник рече рави Идиту: зашто се каже: 'И рече (Бог) Мојсеју: изиђи горе ка
Господу'? Треба ли то да значи: 'Попни се горе код мене'? Овај (рави) одговори: 'То је
рекао Метатрон, чије је име исто као и његовог Господа, како се већ зове: »Јер је моје
име у њему« (Изл 24 1)'. На то криво додаде отпадник: 'Треба ли се он онда
обожавати?' Рави Идит одговори: 'То значи »wb rmt la« – »немој му се противити«,
тиме хоће рећи: »wb ynrymt la« – »ти не треба са њим да га замениш«“. Метатрон,
дакле, носи, као и Бог, име „Јахве“76. Додуше, „Мали Јахве“, али наведени примери
указују да су се нека типично Божанска својства приписивала Метатрону.
Бог га назива „r[;n:“ – „младић“, „пратилац“, „слуга“ (3Ен 3 2)77. У таргуму на
Пнз 34 6 Метатрон се помиње заједно са арханђелима Уриилом, Јефилом и
Јефифијем. Њих четворица односе на небо Мојсејеву душу након смрти. Ови
арханђели зову се „Учитељи мудрости“78. Метатрон се сусреће у једном равинском
предању које говори о узношењу Елише бен Абује (Ахер)79, као небески писар који
свакодневно записује заслуге Израила (бХагига 15а). Ахер, пошто је видео
Метатрона да седи, верује да постоје два Бога на небу. Због тога касније постаје
отпадник80. Метатрон се појављује и као учитељ. Наиме, превремено умрлу децу,
чије душе посећују „небеску школу“, поучавају Тори Бог и Метатрон (б’Абот Цара
3b). Равини су се у овом случају позивали на Ис 28 9. Метатрон открива Мојсеју
небеске тајне (3Ен 48 7.10d).
Метатрон није само небески писар и учитељ, него је и небески свештеник:
„У време када Свети – слава му – нареди Израилцима да саграде скинију и,
завршавајући (заповест), наложи служећем анђелу да се сагради скинија на висини.
То је 'светиња младога', чије је име Метатрон, и у њој ће приносити духове
праведника за уклањање грехова Израила у данима изгнанства“ (Бемидбар, пар. 12 на
Бр 7 1). Метатрон се моли код Бога за праведнике81 и посредује у молитвама
Израилаца82. Чак се показује у улози гласника; после пада анђела (Пост 6 1-4),
Метатрон силази са неба и најављује потоп83. Негде је представљен као лестве које је
Јаков видео у сну (Пост 28 12): „Лества младића Метатрона, који је већи од својих
другова распоном од пет стотина година и свих кнежева који су над народима...“84 То
значи да повезује овај свет са оним.
75 Аlan F. Segal, Two Powers in Heaven, Leiden, 1978, 168.
76 Hans Bietenhard, op. cit., 149.
77 Johann Michl, op. cit., 223.
78 Hugo Odeberg, op. cit., 95.
79 Елиша бен Абуја је танаит из 1–2. века, савременик рави Акиве и учитељ рави Маира, један
од највећих познавалаца закона, од кога је касније одступио. Због тога је и добио апостатски
назив „Ахер“ (rxea;) – „други“, „отпадник“. О разлозима његовог скретања постоји више
предања. Нешто опширније види Jüdisches Lexikon II, Berlin, 1928, 365–367.
80 Hans Bietenhard, op. cit., 150.
81 На пример Мојсеја: мидраш Tanchum wa’ethchannan 5a.
82 Jalqut chadasch, 115, 1; 116, 2f.
83 August Wünsche, op. cit., 8.
84 По мидрашу Зидови и дворови Ган Едена и њихови становници: August Wünsche, Aus Israels
Lehrhallen III, Kleine Midraschim zur späteren legendarischen Literatur des Alten Testaments,
Hildesheim ND, 1967, 63.
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Врло важну улогу Метатрон игра у Трећој Еноховој. Ипак, ови извештаји не
чине јединствену целину. Заправо, они делом веома одударају једни од других. Ово
се објашњава компилаторским карактером 3Ен. С једне стране, Метатрон је кнез и
господар над анђелима (3Ен 4 8). Седамдесет анђела народа њему су потчињени. Он
је „кнез овога света“ (10 3; 14 1; 48 9) и кнез свих кнезова (48 4). Он влада над
највишим анђелима, над Елимом, Ерелимом, Тафсанимом; њему су потчињени
Самаил и анђели природних појава. Појављује се као анђео планета. Метатрон има
седамдесет имена, онолико колико има језика на земљи (3Ен 3 1; 48 9С; уп. 48 5d)85.
Једно од његових имена је „Јаоил“ („9Ιαο;λ“). На глави му је царска дијадема, са 49 (7
х 7) драгих каменова (12 3); на круни му је Бог исписао слова којима су створени
небо и земља (13 1)86. Он зна све тајне мудрости и Тору. Све тајне неба и земље њему
су познате (48 4). Коначно, он спроводи Божије одлуке на земљи (48 10).
С друге пак стране, у ангелолошким деловима (3Ен 17–28) Метатрон се не
помиње у трећој анђеоској хијерархији. По стиховима 30 2 и 38 3, Метатрон није
„кнез овога света“. У неким каснијим умецима (10 3; 16) видљива је јасна тенденција
да се умањи Метатроново достојанство. Тако се за њега каже у 10 3: „Учинио сам га
кнезом и господарем над свим кнежевима мога царства и над свом децом небеском,
изузев осам великих кнежева, који су уважавани и поштовани, који су названи
,'Jахве', по имену њиховог цара“87. У глави 16 извештава се о већ поменутој Ахеровој
причи из бХгг 15а. Метатрон је кажњен са седамдесет огњених удараца јер се није
поклонио и пристао да буде слуга. Од тада Метатрон, иако остаје на небу, не седи
више на престолу.
Метатрон се у неким предањима доводи у тесну везу са Енохом, односно
Енох се поистовећује са Метатроном. Готово на самом уводу 3Ен (1. гл.) ЕнохМетатрон се јавља као Анђео тумач (angelus interpres), који Јишмаелу бен Елиши
открива тајне седмог неба (4–6). Ипак, лик Енох-Метатрон је изнад анђела. Бог га
уздиже за кнеза и господара анђела (4 5), упркос протесту тројице служећих анђела,
Уза, Аза и Азаела (4 6). Зато што није био на почетку стварања врховни анђео, на
небу га називају „младић“ (4 10). По главама 6 и 48c, Шекина се налазио на земљи до
доба потопских нараштаја, али тада бива узнесен на небо (6 1; 48 1С; уп. Пс 47 6)88.
Енох је тада, заједно са Шекином, узнесен на небо89. Разлог Еноховог узношења јесте
његова праведност, савршеност и вера. Поистовећење Еноха са Метатроном,
врховним анђелом, повлачило је да Енох-Метатрон преузима(ју) дотадашњу
функцију небеског свештеника, коју је вршио арханђел Михаил90.
Име Јаоил састављено је од јеврејских речи „why“ и „la“ („9Ιαο“ и „.λ“) и
значило би „Јахве (је) Бог“. Јаоил се налази на седмој површини испод свода (ААвр
10 9). Појављује се као један од анђела који подучава певању носаче Божијег трона
(ААвр 10 10; 18 10). Тело му је слично сафиру, лице хрисолиту, коса снегу, венац на
глави му је као дуга, одело пурпур; у руци држи златни жезал (11 2). „Јаоил“ и „Јаоил

85 Johann Michl, op. cit., 222.
86 Ibidem.
87 Hugo Odeberg претпоставља да се овде ради о гностичким упливима – „ovgdoa,j“ (op. cit.,
85).
88 Hans Bietenhard, op. cit., 152.
89 По масоретском тексту и преводу Седамдесеторице, Енох није доживео потоп. Међутим, по
Самаритикону (самарјанском преводу), другачије су избројане године живота претпотопских
праотаца; по том бројању, Eнох је доживео дане потопа. Ову хронологију прати 1 Ен.
90 Hans Bietenhard, op. cit., 156.
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Јах“ („hy lawhy“) су имена Метатрона (3Ен 48 1d). „Јаоил“ се употребљава и као
Божији надимак (лЈаков 2 79). У каснијим јудејским враџбинама он се са другим
анђелима и архонима призива као „θε ς“91.
Ариил (laeyrIa],9Αρι.λ) значи „лав Божији“ или „стадо Божије“. У Старом
савезу појављује се као надимак Јерусалима (Ис 29 1); такође и као лично име (Језд 8
16). Важио је као анђео недеље, док је у гностичким списима господар ветрова92.
Јефефија (hyphpy) би требало да значи „лепота Божија“. Важио је као „кнез
Закона“, то јест Торе (3Ен 48). Он је један од шест арханђела (ј1Тр на Пнз 34 6); он је
са другом петорицом великих анђела сахранио Мојсеја.
Јефиил (laepiAy), као и Јефефија, значи „лепота Божија“. На први поглед би се
рекло да је реч о истом анђелу. Међутим, Јефиил се у ј1Тр на Пнз 34 6 налази у истом
низу са Јефефијом. Јефиил је такође једно од имена Метатрона (3Ен 48D1).
Херувиил (laeybiruK.) је „херувим Божији“. Он је, према неким предањима, „кнез“
херувима (3Ен 22 1, 11, 16). Представљен је као космички див; висок као седмо небо,
широк као његова дужина (3Ен 22 3). Личи на ужарени угаљ, лице му је пламтећа
ватра. На глави носи дијадему са Божијим именом. Крила му покривају тело (3Ен 22
8) и сав је окружен ватром (3Ен 22 9).
Рагуил (lae[ur.,3Ραγου.λ) значи „Божији пријатељ“93, арханђео који је један од
шест, односно седам првоанђела (1Ен 20 4; 2Ен 33 6 – ту се појављује под именом
Расуил). Рагуил води Еноха (1Ен 23 4), а прати га и на небо (2Ен 33 5). У
средњовековном јудаизму важио је за анђела месеца адара. У неким хришћанским
текстовима он је такође један од седам великих анђела.
Рамаил (laeym;r., 3Ραµα.λ) значи „Узвишеност Божија“, анђео суда правде
(сАВар 55 3). Он је, по једном предању (сАВар 63 7), био Анђео Господњи који је
побио 185 000 Сенахерибових војника (2 Цар 19 35; Ис 37 36). У каснијим
астролошким текстовима сматран је анђелом среде94.
Сариил (laeyrif;, Σαρι.λ) значи „мој кнез је Бог“. Он је један од четири врховна
анђела (Ратни свитак 9 15), или један од шест, то јест седам арханђела (1Ен 20 6).
Постављен је над нечистим духовима. Касније постаје анђео месеца тевета.
Фануил (laenuP., Φανου.λ) или „Анђео лица Божијег“, анђео који се, уместо
Уриила, појављује у четвртој групи највиших анђела (1Ен 40 9; 54 6; 71 8с.13). Он је
задужен за покајање и наду оних који треба да наследе вечни живот (1Ен 40 9),
одбијајући сатану да се дотакне места где су праведници. Са Михаилом, Гавриилом и
Рафаилом одређује суд и баца Азазела са његовом војском у велику огњену пећ (1Ен
54 6).
Поред ових, у познојудејским, често и у гностичким, а касније и хришћанским
текстовима могу да се нађу стотине именованих анђеоских ликова. Набројаћемо само
нека од њих: Аваил – „његов отац је Бог“95; Адонаил – анђео месеца кислава; Ананаил –
може да значи „облак Божији“, он уводи људе у тајне (1Ен 69 2); Арахил – „велики
кнез“, представник силе Божије (3Ен 18 14с); Азаил – служећи анђео (3Ен 4 6), који, с
друге стране, заједно са Азом и Узом, наводи људе на идололатрију (3Ен 5 9, уп. 1Ен 6
7); Азбуга – „велики кнез“, један од шест анђеоских вођа, који праведнике и побожне
91 Опширније види: E. Peterson, „Engel – und Dämonennamen, Nomina barbara“, RhMus 75, 1928,
404c.
92 Иполит Римски, Побијање јереси 5, 14, 5.
93 Martin Noth, op. cit., 153с.
94 Johann Michl, op. cit., 228.
95 Eric Peterson, op. cit., 393.
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одева у одећу живота (3Ен 18 22); Бадариил – анђео града (крупе; 3Ен 14 4), један од
седам првоанђела који управља трећим небом (3Ен 17 1с); Баракиил – „од Бога послан“;
Бебурос – анђео краја живота (АЈезд 6 1с); Докиил – „Божија финоћа“ или „Божија
оштроумност“, чувар врата северног ветра, на суду држи вагу (ЗАвр 13); Дубиил – анђео
Персијанаца (3Ен 26 12); Гадриил – „зид Божији“, преварио Еву и учи људе смрти (1Ен
69 6); Галгалиил – „точак Божији“, анђео сунца (3Ен 14 4); Галисур – открива тајне Торе
(3Ен 18 16); Гебуратиил – „велики кнез“, представник силе Божије (3Ен 18 13); Завулеон
– анђео краја живота (АЈезд 6 1с); Загзагил – заједно са Михаилом и Гавриилом пратио
Бога при смрти Мојсејевој (мдПнзР 11); Зазриил – „велики кнез“, представник силе
Божије (3Ен 18 12с); Зарфиил – анђео срдње (3Ен 14 4); Истраил – анђео месеца шевета
и седмог дана, посредник откривења (1Ен 10 1); Кадшиил – „свети Бог“, кнез над петим
светским простором (Зохар Пост 39б); Кадумиил – „од Бога“, владар над другим
светским простором (Зохар Пост 39б); Кокбиил – „звезда Божија“, анђео звезда (3Ен 14
4) и тајних савета (1Ен 69 2); Нааририил – „слуга Божији“, велики кнез (3Ен 18 10с);
Натанаил – „Бог је дао“, анђео ватре и месеца шевета; Нуриил – „анђео ватре“ и вођа
ветрова (1Ен 82 13); Офанаил – „точак Божији“, анђео месеца (3Ен 17 5); Пахадиил –
„страх Божији“, анђео поретка, један од седам првоанђела (3Ен 17 1); Педаил – владар
светског простора (Зохар Пост 39б); Пелиил – анђео месеца ава, постављен над чудом
мудрости; Радвериил – кнез серафима и служећи анђео пред Богом (3Ен 27 1сс);
Рафатаил – анђео планета (3Ен 46 2); Разиил – „тајне Божије“, анђео тајни и учитељ
Адамов (СефЈац 15б); Ремиил – један од седам првоанђела (1Ен 20 7, грчки текст);
Рикбил – кнез који стоји крај меркабе (3Ен 19 1); Салатиил – анђео који је пратио Јездру
(4Језд 5 16); Самаил – анђео који гаји рајско дрво или винову лозу (гАВар 4 8); Симкиил
– анђео одлуке, постављен над душама умрлих у пороку (3Ен 44 3); Седекиил – „правда
Божија“, одева душе које долазе на небо96; Сарафиил – кнез серафима (3Ен 26 1–8);
Софериил – „лепота Божија“, један од шест првоанђела са крилима (3Ен 18 25); Суриил –
анђео месеца тишрија, начињен силом ватре97; Тагас – један од великих кнежева (3Ен 18
5); Тахариил – „Бог је чист“, кнез над првим светским простором (Зохар Пост 39б);
Туриил – анђео који људима одаје тајне (1Ен 69 2); Хадриил – анђео планете; Фалтиил –
„спасење кроз Бога“, анђео народа (4Језд 5 16); Цервиил – анђео над јачином, помогао
Давиду у борби са Голијатом (Пс.-Филон, Библ. стар. 61 5); Шахакиил – један од седам
анђела који је на четвртом небу (3Ен 17 3)... Читава творевина је испуњена анђелима и
под њиховом контролом.
***
На основу изложеног, без обзира на то што је ово тек елементарни увид, дâ
се закључити да се у појединим круговима позног јудаизма развила једна специфична
теологија. У њој је наглашено место припадало ангелолошким и сликовитовизуелним представама. Феномен познојудејске (али и ранохришћанске)
ангелологије вишеструко је занимљив. Наиме, тај чудесни свет небеских ликова
играо је важну улогу у религијској свести тадашњег човека. Карл Ранер,
посматрајући тај феномен више из теолошко-икономијске перспективе, дефинисао је
познојудејску ангелологију као претходницу или припрему за каснију хришћанску
христологију98. Ова констатација може се узети као потпуно тачна. С једне стране,
96 Ibidem, 341.
97 Иполит Римски, Побијање јереси 5, 14, 8.
98 Karl Rahner, „Angelologie“, LThK 1, Freiburg in B, 1957, 533–537.
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постоји много познојудејских и ранохришћанских текстова у којима постоје врло
блиске везе између Божанског и анђеоског. У познојудејским текстовима постоје
анђеоски ликови који на неки начин представљају малог Јахвеа, или се сам Јахве
јавља под видом анђела. У ранохришћанским текстовима постоје многе
идентификације Христа и анђела.
Међутим, поред овога, постоји још један занимљив феномен. Наиме, свет
анђела и безбројних небеских ликова може се посматрати и из перспективе
религијске свести као такве. То је једна специфична теолошка свест, која се
манифестује у визуелно-сликовитим категоријама. Теологија се изражава кроз слике
– феномен иначе карактеристичан за израилску мисао. Ипак, анђеоски ликови су
често више од слике, они су заправо фотофаније Бога и творевине, с једне стране, и
антрополошко-антропоморфне представе, с друге. Они су пројаве бића и перцепција
бића – чудесан спој Божанског, човековог и природног. Снага ангелолошких
представа посебно се огледа у догађајности такве теологије. Теолошки исказ кроз
слику и имагинацију анимира целовитост човековог бића, појачава религијски
доживљај. Он напаја отворене егзистенцијалне пориве теолошког, етичког и
естетског карактера. Истовремено, он богато изражава тајну постојања и живота. У
једном персонализованом узлету спаја светове: Бога, човека и остатак творевине.
Религијска свест конституише се тако што другост доживљава као личносност, као
присност. Наравно, постоје и опасности таквог теолошког исказа и доживљаја. Он
може да одведе до фантазија и апокалиптичког лудила. То су реалне опасности
овакве теологије. С друге стране, оне су временски и просторно ограничене – везане
за одређену културу, то јест њен особен начин мишљења и перцепцију стварности.
Уз то, ангелолошке представе позног јудаизма нису биле општеприхваћене, поготово
не у таквој форми. Оне су више израз одређених духовних струјања, у којима се и
развијала апокалиптичка књижевност.
Занимљиво је да у каснијој појмовно-спекулативној теологији, која се
сусреће код каснијих отаца Цркве – Јустина Философа, кападокијаца, Максима
Исповедника, Григорија Паламе и других, такав теолошки дискурс уступа место
другачијем теолошком промишљању и језику. Апокалиптичке слике и визије
анђеоских бића на нивоу теолошког исказа могу се, у извесној мери, доводити у везу
са разумним силама (λογικ; δ ναµις или λογικ ς ?π ρχων) код Јустина Философа99,
логосима бића (το ε(ναι λ γον) код Максима Исповедника100, или фотофанијама
(φωτοφ νεια) код Григорија Паламе101. Промена дискурса, наравно, не значи
“укидање“ неухвативе стварности, него се иста на другачији начин предочава човеку
као реципијенту Божанске поруке. У основи, богатство теолошког исказа је
неисцрпно и увек условљено предразумевањем оних људи који промишљају
теологију. То су описи неухвативе стварности с којом човек долази у додир и у
форми исказа је претаче у комуниколошки усвојене форме. Основна карактеристика
познојудејских ангелолошких представа и теолошких исказа сведочи о богатој
теологији слика и визија које су имале важну икономијску и егзистенцијалну
димензију.

99 Уп. Дијалог са Трифоном, 62, 2 (167 Goodspeed).
100 Уп. Амбигва 7, PG 91, 1068-1101.
101 Уп. Тријаде, Београд–Шибеник 2008, 61.
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Rodoljub Kubat
DIE ANGELOLOGIOSHE VORSELLUNGEN DES SPÄTJUDAISMUS ALS
AUSDRUCK EINES SPEZIFISCHEN THEOLOGISCHEN DISKURSES
Eine Theologie des Bildes
Im vorliegenden Beitag wird die Vorstellung der himmlischen Welt des
Spätjudaismus in Grundzügen dagelegt. Es wurde darauf hingewisen, dass es um ein
komplexes Phönomenon handelt das eine mehrfache und verschiedenartige Entfaltung
durchegamacht hat. Ausser einer allgemeinen Einsicht in die angelologische
Vorstellungswelt des Spätjudaismus werden auch die Phänomene wie die Klasifizierung
der Engel angesichts ihres Dienstes analysiert: ein Engel als der Ausleger des Willen
Gottes, ein Engel als Stellvertreter, ein Engel als Nichtschlafende und die Engel der Ehre.
Eine besondere Aufmerksamkeit wird der Engelorden geschenkt. Das ist ein Thema bei
dem die Entwicklung der jüdischen Überlieferung besonders berücksichtigt werden muss.
Die Arhengeln werden als ein spezifischer, selbständiger Orden betrachtet. Dann werden
die Engelnnamen erörtet: Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Metatron u. a. Nach den
archeologischen Ausgührungen der Schwerpunkt des Beitrages wird in die Sphäre der
theologisch-hermeneutischen Übrelegungen verlagert. In diesem Fall die theologische
Aussage findet ihr Ausdruck in einer Theologie der Bilder und Visionen. Auf diese Weise
wird das Thema der Ausdruksmöglichkieten des theologischen Diskurses eröffnert, wobei
seine Bedingungen und Poliphonie deutlich zum Vorschein kommen.
Schlüsselworte:
Angelologie,
Angelologische
Vorstellungen,
Engel,
Monotheismus, Transzedenz, Gott, Vermitller, Spätjudaismus, Engeldienste, himmlische
Welt, Natur, Hierarchie.
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КОРИШЋЕЊЕ КЊИГЕ ИЗЛАСКА У ПРОЛОГУ ЈОВАНОВОГ
ЈЕВАНЂЕЉА КАО ОКВИР ПРИКАЗИВАЊА
СУПЕРИОРНОСТИ ИСУСА ХРИСТА НАД МОЈСИЈЕМ
Апстракт: Интертекстуално читање Пролога Јовановог јеванђеља кроз
призму Књиге изласка омогућава jеванђелисти да прикаже антитезу између Исуса
Христа и Мојсија (Јн. 1,17) на начин како је приказана супериорност Јахвеа над
Мојсијем у Књизи изласка. На тај начин не само да се Исус Христос приказује као
Јахве старозаветних теофанија, него се антитеза између Исуса Христа и Мојсија
доводи до крајњих граница, као антитеза између Бога и човека Мојсија у
наративном оквиру Књиге изласка.
Кључне речи: Књига изласка, Пролог Јовановог јеванђеља, Мојсије,
антитеза, супериорност, интертекстуалност, Логос, боговиђење.
Логос (ὁ λόγος) је централна личност Пролога Јовановог јеванђеља (Јн. 1,1-18)
како у теолошком, тако и у наративном погледу. Сви наративни ликови Пролога
представљени су као повезани на овај или онај начин са Логосом, који је једина личност
која се од почетка уводи у причу без икаквог објашњења (ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος), тј. са
којом теолошка прича Пролога почиње. Ка Богу Оцу (πρὸς τὸν θεόν) је Логос (Јн. 1,12), Он је светлост људима (Јн. 1,4. 9), Јован Крститељ сведочи за Њега (Јн. 1,6-8. 15),
само вером у Њега људи могу да постану деца Божија (Јн. 1,12-14: „τέκνα θεοῦ“).
Међу свим наративним ликовима Пролога, који се доводе у релацију са Логосом,
значајно и јединствено место несумњиво припада Мојсију (Јн. 1,17), и то из два разлога.
Први разлог би био текстуални. После 16 стихова Пролога, у којима је Логос
главни лик, наједанпут се помиње Исус Христос. Из контекста је јасно да је за
јеванђелисту Јована Логос идентичан са Исусом Христом2. Али, оно што даје тежину
помињању Логоса као Исуса Христа у Јн. 1,17 је други разлог значаја помињања
Мојсија. То је теолошки контекст Христовог наглашеног контраста са Мојсијем. Наиме,
јеванђелиста Јован је, тек полемишући о значају Мојсија у историји спасења, осетио
потребу да нагласи да је Логос Исус Христос и да Му истовремено супротстави Мојсија.
Наведена антитеза између Мојсија и Исуса Христа изражена је супротстављањем
стварности које су донете људима кроз ове две личности, наиме, теолошким
супротстављањем Закона (Торе), са једне, и благодати и истине, са друге стране.
1 darkovelja@yahoo.com
2 Коришћење везника ὅτι указује да је мисао из Јн. 1,17 наставак претходног стиха, где је
Логос централна личност. Са тематског аспекта, благодат, као дар Логоса људима у Јн. 1,16,
представља стварност која је постала кроз Исуса Христа. Према томе, и текстуално и тематски
постоји јасан континуитет између Јн. 1,16 и Јн. 1,17.
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Међутим, овде се поставља значајно питање, од чијег одговора би умногоме
зависило тумачење целог Пролога Јовановог јеванђеља. Наиме, да ли је антитеза
између Исуса Христа и Мојсија у Јн. 1,17 дата апстрактно или у одређеном
библијском контексту? У случају исправности друге претпоставке, из претходног
питања рађа се још једно питање – да се одреди који је то библијски контекст кроз
који би требало да сагледамо антитезу између Мојсија и Исуса Христа.
Да бисмо одговорили на ова питања, потребно је кренути од самог стиха Јн.
1,17. У њему се описује давање Закона (Торе) кроз Мојсија на традиционалан јеврејски
начин. Јеванђелист Јован користи израз νόμον δίδοναι3, који представља грчки превод
јеврејског традиционалног израза ntn htrh4. У библијским оквирима давање Закона
Мојсију од стране Бога упућује на Књигу изласка. После доласка на Синај, што се
описује у Изл. 19, у Изл. 20,1-21, следи давање Декалога и других многобројних закона.
Према томе, ако је давање Закона Мојсију на Синају тема стиха Јн. 1,17 и ако је оно
описано на традиционалан јеврејски начин, са великом вероватноћом можемо да
претпоставимо да је јеванђелиста Јован имао на уму контекст Књиге изласка као
библијски оквир антитезе између Мојсија и Исуса Христа.
Да ова претпоставка није неоснована, потврђује и начин описивања
стварности које су постале кроз Исуса Христа у Јн. 1,17б. Благодат и истина, постале
кроз Исуса Христа (Јн. 1,17), упућују на стих Јн. 1,14, где је Логос (Исус Христос)
описан као „пун благодати и истине“. Пошто је овај израз јеванђелиста Јован
позајмио из Књиге изласка (Изл. 34,6), где га Бог користи за описивање Себе пред
Мојсијем, можемо да закључимо да, начином на који формулише антитезу између
Мојсија и Исуса Христа у Јн. 1,17, јеванђелиста Јован нас упућује да је теолошки
сагледамо кроз призму Књиге изласка.
А. Јн. 1,17 (1,14): Исус Христос, као Бог из Изл. 34,6, и Мојсије
Као што смо већ рекли, стих Јн. 1,17а нас упућује на давање Закона Мојсију
на гори Синају, што се описује у Изл. 19-40. У овом хетерогеном корпусу закона
писац Књиге изласка уткао је и одређене наративне јединице, од којих су нарочито
важна поглавља Изл. 32-34, где се описује грех Израиљаца са златним телетом,
Мојсијево посредништво пред Богом за Израиљце и давање нових таблица Закона.
Управо у том контексту дат је и величанствен опис Јахвеа Мојсију, где Бог за Себе
каже да је „пун благодати и истине“. Према томе, ако је Изл. 34,6 део веће структуре
Изл. 19-40, где се описује давање Закона Мојсију од стране Бога, онда је јасно да је
Изл. 19-40 библијски контекст антитезе између Мојсија и Исуса Христа у Јн. 1,17, као
и у Јн. 1,14.
Које су теолошке последице упоређивања Мојсија и Исуса Христа на овај
начин у Јн. 1,17? Одговор је лако видљив када се Јн. 1,17 разуме кроз призму Изл.
34,6. Израз „благодат и истина“ (χάρις καὶ ἀλήθεια), којим се у Јн. 1,17 означава
стварност дарована људима кроз посредништво Исуса Христа, представља веома
3 Оштроумно примећује Барет да је израз „νόµον δίδοναι“ карактеристичан за описивање
јеврејског Закона, јер се на тај начин наглашава основни постулат јеврејске вере да је Закон
(Тора) дат од Бога, а не продукт људске правне делатности. Насупрот томе, Барет сматра да се
антропоцентрични карактер законодавства у грчким полисима лепо наглашава кроз израз
„νόµον τίθεναι“, којим се јасно упућује на људско законодавство као извор правне регулативе
грчких полиса. Види: C. K. Barrett, The Gospel of John and Judaism, SPCK, London 1975, 26.
4 Види: R. Bultmann, Das Evangelium nach Johannes, Goettingen 1953, 53.
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необичну синтагму на грчком5. Та чињеница, као и наративни контекст Књиге
изласка, дају нам за право да тврдимо да је поменути грчки израз превод са јеврејског
израза. Ова јеврејска синтагма различито је превођена у Септуагинти, али најчешће
са ἔλεος καὶ ἀλήθεια. Постоји, међутим, тенденција у хеленистичком јудаизму,
изражена у каснијим списима који су инкорпорирани у Септуагинту (Јест. 2,9; Сирах
7,33; 40,17), да се јеврејски израз преводи као χάρις, а не као ἔλεος6. То је нарочито
битно у светлу читања Изл. 34,6 од стране јеванђелиста Јована у Јн. 1,17, јер нас
упућује на закључак да је јеванђелист превео јеврејску синтагму директно са
јеврејског текста, а не посредством Септуагинте7. Значај овога је у чињеници да се на
тај начин јеванђелиста Јован у Јн. 1,17 не везује за Септуагинту, где се при преводу
Изл. 34,6 користи израз πολυέλεος καὶ ἀληθινός, јер само на тај начин може да
доведе директно у везу „благодат и истину“ из Јн. 1,17 са наведеном јеврејском
синтагмом, која се у Изл. 34,6 користи за описивање Бога.
Ако јеванђелиста Јован директно са јеврејског преводи синтагму из Изл.
34,6, а све у циљу скретања пажње на Изл. 34,6 као библијски контекст разумевања
Јн. 1,17, онда његова намера за тако нешто постаје очигледна. Описујући Исуса
Христа дословце терминологијом којом се у Изл. 34,6 (М) описује сâм Бог на
Мојсијев захтев, јеванђелиста Јован веома ефектно идентификује Исуса Христа са
Јахвеом старозаветних откривења Мојсију8. Овим поступком јеванђелист Јован
доводи до крајњих граница антитезу између Мојсија и Исуса Христа9. Исус Христос
је супериорнији од Мојсија (Јн. 1,17) онолико колико је Бог већи од Мојсија при
Његовом јављању у Изл. 34,6. Јеванђелиста Јован не упоређује Мојсија са неким
другим човеком, већ са сâмим Богом Исусом Христом, који се јављао разним
личностима Старог завета (уп. Јн. 12,41).

5 Види: C. H. Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge University Press,
Cambridge 1970, 175.
6 Ова тенденција је још присутнија у другим преводима Старог завета на грчком, као што су
Симахов или Теодотионов превод. Види опширније о овој теми у: A. Hanson, „John I,14-18 and
Exodus XXXIV“, New Testament Studies 23 (1977), 92-93.
7 Види: R. E. Brown, The Gospel according to John (I-XII), The Anchor Bible 29A, Doubleday,
Garden City, New York 1966, 14; B. Lindars, The Fourth Gospel, Marshall, Morgan & Scott, London
1972, 95.
8 Види: L. Kuyper, „Grace and Truth“, Interpretation 18 (1964), 14; Χ. Καρακόλης, „Jesus as
Yahwe of the Old Testament Epiphanies: Aspects of Jesus’ Divinity in the Fourth Gospel“, ∆ελτίο
Βιβλικών Μελετών 21-22 (2002-2003), 56-57.
9 Ово представља и најбољи приговор малобројним истраживачима Пролога Јовановог
јеванђеља, који у Јн. 1,17 виде не антитетски, већ синтетички паралелизам. За такво мишљење
мањине научника види: R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium (1-4), Freiburg 1965, 253; B.
Lindars, цитирано дело, 97-98; D. A. Carson, The Gospel according to John, Eerdmans, Grand
Rapids, Michigan 1991, 133-134; S. Ringe, Wisdom’s Friends, Westminster John Knox Press,
Louisville, Kentucky 1999, 52. Од свих њих, најзанимљивије тумачење Јн. 1,17, које негира
постојање оштре антитезе и супротстављања између Мојсија и Исуса Христа, долази из пера
америчког рабина Daniel-а Boyarin-а. Он, наиме, сматра да је давање Закона (Торе) Мојсију
претходни, неуспешни покушај неоваплоћеног Логоса да конституише међу људима Закон
Божји. Пошто је тај први покушај пропао, било је потребно да се оваплоти сам Логос, како би
Закон имао савршеног тумача у личности Исуса Христа. Више о овој тези Бојарина види у: D.
Boyarin, „The Gospel of Memra: Jewish Binitarianism and the Prologue of John“, Harvard
Theological Revue 94 (2001), 280.
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Представљање антитезе између Мојсија и Исуса Христа у контексту стиха Изл.
34,6, кроз супротстављање стварности које су донете људима Њиховим посредништвом,
има за последицу да се антитеза између Мојсија и Исуса Христа схвати као антитеза
између Закона и благодати (и истине). Ово, међутим, представља чисто павловску
теолошку тематику (уп. Римљ. 6,14-15; Еф. 2,7-8). Закључак из реченог јесте да
јеванђелист Јован узима као библијски оквир за представљање антитезе између Мојсија
и Исуса Христа стих Изл. 34,6 и да, доводећи наведену антитезу до свог логичног
наставка, долази до павловске антитезе између Закона (Торе) и благодати10.
Б. Јн. 1,18: Боговиђење као оквир антитезе Мојсија и Исуса Христа
Одмах после наглашене антитезе између Мојсија и Исуса Христа у Јн. 1,17,
јеванђелиста Јован у следећем стиху развија још једну антитезу. Овај пут антитеза је,
бар на први поглед, много шира и генералнија јер супротставља Логоса (Исуса
Христа) и сваког другог човека по питању искуства боговиђења. Схватање да је
људима немогуће да виде Бога представља један од основних старозаветних
постулата, који на нарочито јасан и упечатљив начин налазимо у Изл. 33,20-23. За
нашу тему нарочито је битно да запазимо да одељак Изл. 33,20-23, у коме се
експлицитно каже да људима није могуће видети Бога, функционише као увод у Изл.
34, где се даје поменути опис Бога као пуног благодати и истине. На тај начин,
јеванђелиста Јован тематски повезује стихове Јн. 1,17 и Јн. 1,18 по угледу на
тематско јединство Изл. 33,20-34,6. Не само опис Исуса Христа у Јн. 1,17, по угледу
на опис Бога у Изл. 34,6, већ и тема немогућности виђења Бога у Јн. 1,18, по угледу
на Изл. 33,20, потврђују нашу методологију да контекст Књиге изласка служи као
библијски ерминевтички оквир стихова Јн. 1,17-18.
Чињеница је да је тврђење о немогућности виђења Бога, како у Изл. 33,20,
тако и у Јн. 1,18, представљено као општеважеће за све људе, без изузетка. Ипак, тако
генерална тврдња уведена је у Изл. 33,20 у оквирима Мојсијевог разговора са Богом,
што значи да је њена сврха у порицању могућности Мојсију да види Бога. Исти
случај имамо и у Јн. 1,18, где се опште тврђење о људској немогућности боговиђења
непосредно примењује на случај Мојсија, који је поменут у претходном стиху. На тај
начин се Мојсије супротставља Логосу (Исусу Христу) по питању теме боговиђења.
Супротно од Мојсија, Исус Христос, као Логос, види Бога (уп. Јн. 6,46), управо зато
што као Бог11 и Јединородни једини има привилегију боговиђења12.
На овом месту дужни смо да нагласимо начин читања Књиге изласка по
питању теме боговиђења. Постоје озбиљне индикације да је јеванђелиста Јован по
10 Види: Π. Βασιλειάδης, Παύλος: Τοµές στη θεολογία του, Βιβλική Βιβλιοθήκη 31, Πουρναρά,
Θεσσαλονίκη 2004, 310. За мишљење по коме павловска антитеза није експлицитна у Јн. 1,17
види: W. Meeks, Prophet-King, Leiden 1967, 288.
11 Иако текстуална критика стиха Јн. 1,18 не спада у домен истраживања овог чланка, дужни
смо да напоменемо да сматрамо да је исправније читање „Бог“ него „Син“ у Јн. 1,18. Више о
овом текстуалном проблему види: B. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New
Testament, United Bible Societies, London-New York 1971, 198; R. E. Brown, цитирано дело, 17.
У сваком случају, и да није исправно читање „Бог“, које се узима као lectio difficilior, тврдња да
је Логос (Исус Христос) Бог већ је присутна у Прологу Јовановог jеванђеља, и то на његовом
самом почетку (Јн. 1,1-2).
12 Види: E. Haenchen, A Commentary on the Gospel of John: Chapters 1-6, Hermeneia, Fortress
Press, Philadelphia 1984, 121-122; W. G. Kuemmel, Theology of the New Testament, SCM Press,
London 1976, 270.
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овом питању консултовао Књигу изласка по верзији Септуагинте, а не по јеврејском
тексту. Наиме, поред јасне и недвосмислене негације могућности боговиђења од
стране људи у Изл. 33,20, у библијском предању Књиге изласка постоји и теолошка
линија, која тврди да је боговиђење могуће. Ова могућност боговиђења је изражена,
међутим, само у јеврејском тексту стиха Изл. 24,10, где се описује да су, после
склапања Завета, не само Мојсије него и 73 друге личности виделе Бога. И док се у
јеврејском тексту користи глагол har (ra’a), који означава физичко виђење, у
Септуагинти је виђење Бога, вероватно под утицајем грчке философије, замењено
виђењем „места“ на коме је стајао Бог (καὶ εἶδον τὸν τόπον, οὗ εἱστήκει ὁ Θεὸς
τοῦ Ἰσραήλ). Очигледно је да је јеванђелисти Јовану једино коришћење
септуагинталне верзије Књиге изласка могло да послужи циљу установљења
апсолутне антитезе између Мојсија и Логоса Исуса Христа по питању боговиђења.
Овај теолошки циљ није могао да постигне коришћењем јеврејског текста Књиге
изласка, пошто се у јеврејском тексту описује мноштво личности које су, заједно са
Мојсијем, виделе Бога.
Овде се огледа смишљена селективност јеванђелисте Јована у коришћењу
верзија Књиге изласка. Ако је у Јн. 1,17 користио јеврејски текст Изл 34,6, јер је само
он могао да му послужи у сврху поистовећивања Исуса Христа и Јахвеа, у следећем
стиху Јн. 1,18 преферира септуагинталну верзију Књиге изласка да би нагласио
немогућност виђења Бога од стране људи. Из реченог се да закључити да се
јеванђелист Јован при читању Књиге изласка не опредељује a priori нити за
Септуагинту (LXX), нити за јеврејски текст (M), већ слободно користи час једну, час
другу верзију, у зависности од тога која верзија може боље да му послужи при
изражавању своје теолошкие поставке о апсолутној супериорности Исуса Христа у
односу на Мојсија.
В. Јн. 1,18: Онај који јесте и Мојсије
Видели смо да је последица изузетне везе коју Логос има са Оцем чињеница
да, за разлику од људи, Логос види Бога Оца. Јеванђелиста Јован ову изванредну везу
пластично описује сликом Логоса који је у наручју Оца (Јн. 1,18). Међутим, начин
формулације бивствовања Логоса у наручју Бога Оца такође представља смишљену
референцу на Књигу изласка, која логично води закључку о супериорности Исуса
Христа над Мојсијем.
Исус Христос као Логос се у Јн. 1,18 описује изразом „ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον
τοῦ πατρὸς“. Израз ὁ ὢν је нарочито интересантан опис Логоса и зато смо га
подебљали у цитату грчког текста стиха Јн. 1,18. Необично је да овде јеванђелиста
Јован користи партицип презента глагола εἰμί за опис односа Логоса са Богом Оцем,
док на другим местима за исту тематику обично користи имперфект истог глагола
(Јн. 1,1-2: ἦν). Наравно, могуће је запазити, заједно са Хенхеном13, да наведени
глагол нема партицип прошлог времена, чиме би партицип презента у Јн. 1,18 имао
функцију прошлог времена, паралелну са имперфектом у Јн. 1,1-2. Ипак, остаје
необјашњиво зашто би се јеванђелиста уопште упуштао у описивање односа Логоса
са Богом Оцем на овакав начин, уместо да користи једноставнији и природнији
имперфект.
13 Види: E. Haenchen, „Probleme des johanneischen Prologs“, Zeitschrift fuer Theologie und Kirche
60 (1963), 324.
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Сматрамо да се могући одговор на ову необичност у представљању Логоса
налази у читању и разумевању Пролога Јовановог јеванђеља у светлу Књиге изласка
са циљем показивања супериорности Исуса Христа над Мојсијем. Наиме, описивање
Логоса партиципом ὁ ὢν у Јн. 1,18 асоцирало би читаоце на истоветни опис Јахвеа
Мојсију у Изл. 3,14 (ἐγώ εἰμι ὁ ὤν). Тиме би у свести читалаца Логос (Исус
Христос) био поново описан као Јахве старозаветних теофанија. Пошто је контекст
стиха Изл. 3,14 откривање Мојсију имена Божијег, није тешко закључити да је
логична последица представљања Логоса у Јн. 1,18 изразом којим се Јахве
представља Мојсију супериорност Логоса Исуса Христа над Мојсијем, по слици
супериорности Јахвеа над Мојсијем у Изл. 3,14.
Г. Јн. 1,1: Слово (Логос) и бесловесни Мојсије
Обично се веза између Књиге изласка и Пролога Јовановог јеванђеља
ограничава на поменуте стихове Јн. 1,14.17.1814. Међутим, није довољно истражено
да ли постоје и друге паралеле Пролога са Књигом изласка, чија би сврха била такође
наглашавање супериорности Исуса Христа над Мојсијем.
Пажљиво читање описа Мојсија у Књизи изласка баца ново светло на избор
јеванђелисте Јована у приказивању Исуса Христа као Логоса у контексту антитезе са
Мојсијем. Тешко да постоји чланак или коментар модерних истраживача Четвртог
јеванђеља, у коме се појам „Логоса“ не доводи у везу или са грчком философијом (са
Хераклитовим логосом, или са стоичким концептом о семенском логосу), или са
старозаветном теологијом о Логосу, или са представом блискоисточних народа о
Логосу као стваралачкој речи Божијој15. Међутим, читањем Пролога Јовановог
јеванђеља у светлу описивања Мојсија у Књизи изласка, појам „Логос“ (Јн. 1,1)
поприма једну сасвим нову димензију, изразито функционалну у представљању
супериорности Исуса Христа над Мојсијем.
О чему се заправо ради? У првим главама Књиге изласка описује се позив
Мојсија од стране Бога, по узору на позиве пророка у службу Богу (уп. Иса. 6, Јер. 1,
Јез. 1-3)16. Бог позива Мојсија као Његовог посланика у две паралелне сцене. У Изл. 4
Бог позива Мојсија да би га послао Израиљу у циљу уверавања да је Бог отаца
њихових са њима, а у паралелној сцени у Изл. 6 Бог позива Мојсија у циљу послања
фараону, не би ли пустио Израиљце из Египта17.
Мојсијево опирање позиву Божијем и оправдавање неадекватношћу Мојсија
за службу Богу истоветно је у оба случаја. Како у Изл. 4, тако и у Изл. 6, Мојсије
призива своју неелоквентност и немогућност разговетног говора као разлоге своје
неадекватности за назначену од Бога службу. Конкретно, у Изл. 4,10 Мојсије каже
Богу: „Нисам речит човек..., него сам споријех уста (ἰσχνόφωνος) и спора
језика (βραδύγλωσσος)“. Даничићев превод боље приказује језичку
паралелу између две Мојсијеве особине, која постоји у јеврејском језику. У маниру
14 О томе сведочи и наслов Хенсоновог чланка из фусноте 5, где се проналазе сличности
између Јн. 1,14-18 и Изл. 34, са чиме смо углавном и сагласни.
15 О интелектуалној позадини појма „Логос“ код разних блискоисточних народа види студију
М. Томасовић, Бог Логос, Београд-Атина 2000.
16 О позиву пророка у пророчку службу види: И. Томић, Старозаветни пророци, Београд
2006, 23. 31-32.
17 О паралелама ове две сцене види: B. Childs, The Book of Exodus, The Westminster Press,
Philadelphia 1974, 116.
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класичног јеврејског паралелизма, Мојсије је описан као човек „тешких уста“ и
„тешког језика“, што у јеврејском идиому значи човек који није добар говорник, који
не говори лако18.
Исто то Мојсије каже и на почетку стиха Изл. 4,10 на језгровит начин:
„Нисам речит човек“. Значај овог израза за Пролог Јовановог јеванђеља види се у
јеврејском тексту, док је у преводу Септуагинте тај суштински део испуштен. Наиме,
на јеврејском читамо да Мојсије каже Богу (ло иш деварим аноки), што буквално
значи: „нисам човек речи (словâ) ја“, док у Септуагинти Мојсије каже: „οὐχ ἱκανός
εἰμι“, без икаквог помињања „речи“, иако се, наравно, из контекста подразумева да је
реч о Мојсијевој реторичкој неадекватности за послање за које га је назначио Бог.
Ако имамо у виду да се у светописамској позадини појма Слова, Логоса (Јн. 1,1)
налази јеврејски појам, онда није тешко видети како је јеванђелист Јован, бирајући
појам Логоса за описивање Исуса Христа, могао ефектно да прикаже супериорност
Исуса Христа над Мојсијем. Ако Мојсије у Изл. 4,10 није човек речи, онда није
тешко закључити, имајући у виду јеврејски текст, да је Исус Христос као Логос, тј.
Реч, Слово, супериорнији од Мојсија.
И док се супериорност Исуса Христа над Мојсијем може извести из читања
Пролога Јовановог јеванђеља у светлости стиха Изл. 4,10 на јеврејском, а не на
грчком језику Септуагинте, обрнуту ситуацију имамо при читању стиха Изл. 6,12 у
вези са Јн. 1,1. У Изл. 6,12 описује се Мојсијево оправдање зашто он није погодна
особа да буде послат Фараону: „Необрезаних сам усана“. Овај Даничићев превод
одсликава јеврејски текст. Овакав необичан опис Мојсијеве реторичке неспособности
представља метафорички приказ неспособности по угледу на ритуал обрезања, где
придев означава необрезаног човека, а метонимијски означава и кожицу на мушком
полном органу која се у ритуалу обрезања одстрањује. Тиме се завршава време
„затворености“, чиме се мушки полни орган симболично оспособљава за
репродуктивну функцију и чиме се сматра да је дечак над којим је извршено
обрезање закорачио у свет одраслих мушких чланова заједнице. Према томе, појам је
метафора, узета из ритуала обрезања за нефункционалност одређеног органа19. То
значи да израз из Изл. 6,12 на јеврејском треба схватити у смислу да су Мојсијева
уста затворена20, као да су покривена кожицом која му онемогућава да нормално
изговара речи21.
У септуагинталној верзији, међутим, изоставља се ова метафора узета из
ритуала обрезања. Мојсијева немогућност јасног и артикулисаног говора изражава се
придевом ἄλογος, који означава потпуни недостатак логоса, говора, речи у случају
Мојсија. Колико је упечатљив овај опис Мојсија, види се и по чињеници да је исти
18 Занимљиво је да постоји јеврејско предање по коме је Мојсије имао проблема са изговором
одређених гласова, као што су b, m, v, f, p (G. Rawlinson, Exodus, Eerdmans, Grand Rapids,
Michigan 1950, 86). Одређени научници то објашњавају чињеницом да Мојсије, приликом
четрдесетогодишњег боравка ван Египта као пастир у нејеврејском окружењу, није имао пуно
прилике да често говори свој матерњи језик (види: J. B. Coffman, Commentary on Exodus,
Abilene Christian University Press, Abilene, Texas 1985, 44).
19 Упореди: Јер. 6, 10, где се говори о необрезаним ушима, или Јер. 9,26, где се говори о
необрезаном срцу.
20 Види: J. P. Hyatt, Exodus, The New Century Bible Commentary, Eerdmans, Grand Rapids,
Michigan/ Marshall, Morgan & Scott, London 1983, 95.
21 Види: C. F. Keil- F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament in 10 Volumes: The Pentateuch
(Volume One), Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 1988, 469.
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јеврејски израз у Изл. 6,30 преведен на грчки језик Септуагинте са већ коришћеним у
Изл. 4,10 придевом ἰσχνόφωνος, а не са ἄλογος, као у ближем стиху Изл. 6,1222.
Али, за јеванђелисту Јована реч ἄλογος, коришћена за опис неартикулисаности
Мојсијевог говора, могла је да послужи као изузетно ефикасно средство апсолутне
антитезе између Исуса Христа и Мојсија. Наиме, када је јеванђелиста изабрао појам ὁ
λόγος (Јн. 1,1) као главну христолошку ознаку Исуса Христа, могао је, кроз призму
Књиге изласка, да доведе контраст између Мојсија и Исуса Христа до крајњих
граница. Исус Христос као Логос (Јн. 1,1) и Мојсије као ἄλογος (Изл. 6,12)
представљају два пола, антитезу један другом, при чему је супериорност Исуса
Христа над Мојсијем очигледна и доведена до крајњих граница упоређивања.
Тако, ако је Исус Христос ипостасно Слово (Логос), онда је Мојсије, као
ἄλογος, без-словесан, тј. нема могућност словљења. Тешко је замислити већи
контраст између Мојсија и Исуса Христа, него овај имплицитни контраст, који је
резултат интертекстуалног читања стиха Јн. 1,1 у светлу септуагинталне верзије
стиха Изл. 6,12.
Д. Јн. 1,1: Исус и Мојсије πρὸς τὸν θεόν
Асоцијације на опис Мојсија из Књиге изласка не ограничавају се у стиху Јн.
1,1 само на избор назива „Логос“ за представљање Исуса Христа. Однос Логоса
према Богу Оцу описује се у Јн. 1,1 изразом πρὸς τὸν θεόν. Обично се овај израз
преводи са „у Богу“23 или „у Бога“24. Мада предлог „πρὸς“ са акузативом може да
има и то значење, много је природније превести га у смислу кретања ка (Јн.
1,29.43.48; 3,2.20-21.26; 4,30.40.47; 5,33.40 и др.) или обраћања објекту (Јн. 2,3; 3,4;
4,15.33.48-49; 5,45 и др.). У Јовановом јеванђељу нарочито је популарно коришћење
предлога πρὸς са акузативом за описивање одласка Исуса Христа ка Богу Оцу,
наравно, где је Отац, као објекат ка којем се креће Исус, у акузативу (Јн. 7,33; 13,1.3;
14,6.12.28; 16,5.10.16.17.28; 17,11.13; 20,17).
Сваком читаоцу Пролога, који је истовремено добро упознат са садржајем
Књиге изласка, одмах ће упасти у очи чињеница да је и Мојсије у Књизи изласка
често описан изразом πρὸς τὸν θεόν, у смислу или кретања Мојсија ка Богу (Изл.
8,25-26; 19,20-24; 24,2; 32,30), или обраћања Мојсија Богу (Изл. 3,11.13; 10,18; 18,19;
19,8). На тај начин, јеванђелиста Јован би у Јн. 1,1, представљањем Логоса по угледу
на Мојсија у Књизи изласка, навео читаоце да по још једном основу упореде25 Исуса
Христа и Мојсија, указујући на супериорност првог у односу на другог.
На који начин, међутим, јеванђелиста у Прологу алудира на супериорност
Логоса Исуса Христа у односу на Мојсија? То се најбоље види у одељку Изл. 19,20-24:

22 Тематска и наративна близина стихова Изл. 6,12 и Изл. 6,30 изводи се из чињенице да је
Мојсијев одговор Богу у Изл. 6,12 прекинут дугим каталогом вођа израиљских кланова. Ова
листа, невезана са контекстом Изл. 6, обухвата стихове Изл. 6,14-27, да би се нарација
наставила од Изл. 6,28.
23 Види: Ј. Поповић, Тумачење Јеванђеља по Јовану, Београд 1987, 2.
24 Ово је превод Комисије Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве.
25 Уопштено о значају упоређивања у Прологу Јовановог јеванђеља види: C. G. Mueller, „Der
Zeuge und das Licht: Joh. 1,1-4,3 und das Darstellungsprinzip der sygkrisis“, Biblica 84 (2003), 479509.
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„И Господ сишавши (κατέβη) на гору Синајску, на врх горе, позва Мојсија на врх горе;
и изађе (ἀνέβη) Мојсије. А Господ рече Мојсију: Сиђи, опомени народ... Иди сиђи, па
онда дођи ти и Арон са тобом“. Да би се Мојсије састао са Богом, потребно је да Бог
сиђе на врх горе Синаја и истовремено Мојсије да се успење на исто место. То је и
логично, јер Мојсије, као и сваки човек, живи на земљи, док је Бог на небу. Међутим,
када је Логос описан као πρὸς τὸν θεόν, није описан као Мојсије, као становник света
ἐκ τῶν κάτω (уп. Јн. 8,23), већ као предвечни Логос Божији, чије је природно место са
Богом, у наручју Очевом (Јн. 1,18). Логос Исус Христос има своје природно место са
Оцем и за Његово бивствовање са Богом није му потребно да прекорачи границу
између света ἐκ τῶν κάτω и света ἐκ τῶν ἄνω. За разлику од Логоса Исуса Христа,
Мојсијев природни положај је са људима, и да би дошао у контакт са Богом, мора да
прекорачи границу између два наведена света. Исто тако, Логосов однос πρὸς τὸν
θεόν је вечан (ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς) и не ограничава се на одређене
временске периоде, као у случају Мојсија, после којих се Мојсије враћа народу. На тај
начин, иако се у Јн. 1,1 смишљено описује Логосов однос фразом којом се у Књизи
изласка описује однос Мојсија према Богу, јеванђелиста Јован представља Логосов
однос са Богом као вечни и неподложан променама изазваним историјским
околностима, чиме се квалитативно разликује од (само текстуално) сличног односа
Мојсија са Богом у Књизи изласка. Другим речима, јеванђелиста Јован је искористио
текстуалну истоветност односа Логоса са Богом у Јн. 1,1 и Мојсија са Богом у Књизи
изласка да би нам још једном презентовао квалитативну супериорност Логоса Исуса
Христа у односу на Мојсија по датој тематици.
Ђ. Јн. 1,1: Бог Логос и Мојсије као Бог
Већ у првом стиху Пролога и Јовановог јеванђеља наглашава се да је Логос
(Исус Христос) Бог: „И Бог беше Логос (θεὸς ἦν ὁ λόγος)“. Ако овоме додамо да је
читање „Бог“ вероватније по законима текстуалне критике од читања „Син“ у стиху
Јн. 1,18 („јединородни, Бог, који је у наручју Оца“) и да би га требало разумети као
апозицију, дакле у смислу „Јединородни, који је Бог“, онда представа Логоса као
Бога представља inclusio целокупног Пролога26.
Међутим, видећемо да је ова тематска потка јовановске христологије у
ствари још једно средство компарације Исуса Христа са Мојсијем у циљу
приказивања супериорности првог са другим.
Видели смо да је у две паралелне сцене Мојсије, као човек без нарочитог
ораторског дара, послат Израиљу (Изл. 4) и фараону (Изл. 6) да би их убедио у
исправност речи Божијих упућених њима. У оба случаја Мојсијева реторичка немоћ
захтева и присуство човека који је вешт говорник и који ће у његово име људима
објашњавати вољу Божију. То је Мојсијев брат Арон. Заједничко за обе сцене јесте то
да је Арон решење које Бог предлаже Мојсију због његове ораторске неспособности.

26 Ако је првобитни крај Јеванђеља био у Јн. 20,30-31, онда није тешко закључити да је сврха
последње сцене пред крај Јеванђеља, дакле Томиног исповедања вере у Христа, „Господ мој и
Бог мој“ (Јн. 20,28), у ствари свесно формирање inclusio са Јн. 1,1, где се Исус Христос, као
предвечни Логос, такође карактерише као Бог. На тај начин би јеванђелиста целокупно
Јеванђеље, а не само Пролог, семантички одредио кроз призму основног тврђења да је Исус
Христос Бог.
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Мојсије се први пут представља као Бог у Изл. 4,16, и то као Бог у релацији
према Арону. „И он (Арон) ће место тебе говорити народу, и он ће бити теби место
уста, а ти ћеш њему бити место Бога“. Овде је на делу концепт пророчке службе, по
коме пророк, у ствари, функционише као уста Божија, кроз која се народу обзнањује
воља Божија (уп. Јез. 2-3). Иако пророк говори Израиљу, он није аутор изговорене
речи, већ само преносилац поруке која долази од Бога и чији је аутор сâм Бог. Управо
је то поента односа између Мојсија и Арона у Изл. 4,16, јер Мојсије треба Арону да
преноси речи које добија од Бога (уп. Изл. 4,15). На тај начин ће Мојсије
функционисати као Бог за Арона, који ће бити (пророчка) уста за Мојсија. Да ће
Мојсије функционисати као Бог Арону само у случају обраћања Израиљу, најбоље се
види у јеврејском тексту, где се за Мојсија каже да ће Арону бити27 (као Бог, уместо
Бога).
У сцени послања фараону још је јаче наглашено да Мојсије функционише,
овај пут у релацији према Фараону, као Бог. „И Господ (Κύριος) рече Мојсију: Ево,
поставио сам те да си Бог (θεὸν) Фараону, а Арон брат твој биће пророк твој“ (Изл.
7,1). Поново ће Мојсије да функционише као Бог, како Фараону, тако и Арону, само у
специфичном моменту обраћања Фараону да пусти Јевреје из Египта.
Сада постаје јасније како јеванђелиста Јован, описујући Логоса Исуса
Христа као Бога (Јн. 1,1.18), у ствари, омогућује компарацију Исуса Христа са
Мојсијем, при чему је резултат те компарације очигледна супериорност првог над
другим. Као што је Мојсије описан у Књизи изласка као Бог (Изл. 4,16; 7,1), исто тако
је и Логос Исус Христос описан у Прологу Јовановог јеванђеља као Бог (Јн. 1,1.18).
Квалитативна разлика међу њима лежи у чињеници да је Мојсије само у одређеним
ретким ситуацијама приказан функционално као Бог у релацији са појединим
људима, док је Исус Христос, као превечни Логос у Очевом наручју, вечни Бог
старозаветних теофанија (уп. Јн. 12,42).
На овом месту назире се и још један суптилан елемент компарације Мојсија
и Исуса Христа. Док је Мојсију, за све време његовог функционисања као Бога, због
говорничке немоћи потребан пророк (Арон), који ће у његово име тумачити народу
вољу Божију, Логос (Слово, Реч), као Бог, нема потребе за таквим тумачем људима,
јер Он сâм тумачи речи Божије људима: “Јединородни, Бог,... Он га објави
(ἐξηγήσατο)” (Јн. 1,18). Логос Исус Христос представљен је у Прологу Јовановог
јеванђеља истовремено и као Бог и као пророк, који говори људима речи Божије.
Другим речима, он у себи сажима функције како Бога, тако и пророка, који јавља
вољу Божију. И то чини вечно и контунуирано, кроз целу историју старозаветних
откривења, а не само ретко и у специфичним моментима, као Мојсије. И док је
Мојсију потребан његов брат Арон као тумач, предвечно Слово старозаветних
теофанија сâм тумачи своје речи.
Е. Закључак
Када говоримо о теолошкој и концептуалној позадини Пролога Јовановог
јеванђеља, није довољно да се усредсредимо само на порекло и контекст одређених
појмова (нпр. појам Логоса), већ је неопходно узети у обзир и шире наративне узоре,
пре свега светописамске. За теологију Пролога је од непроценљиве важности велики
27 У Септуагинти је овај јасан и експлицитан јеврејски израз преведен апстрактније са τὰ πρὸς
τὸν Θεόν.
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број директних асоцијација и референци на Књигу изласка, чиме постаје очигледно
да је једна од основних функција Пролога Јовановог јеванђеља реинтерпретација
Књиге изласка у светлу наглашене супериорности Логоса Исуса Христа над
Мојсијем. Логос је у Прологу описан атрибутима Јахвеа, који се у Књизи изласка
јавља Мојсију ради објављивања Своје воље Израиљцима. Према томе, супериорност
Логоса Исуса Христа над Мојсијем у Прологу се схвата, пре свега, у контексту
супериорности Јахвеа над Мојсијем, онако како нам је дата у Књизи изласка, јер је у
Прологу Исус Христос описан као Јахве Књиге изласка.

51

Литература
Barrett C. K., The Gospel of John and Judaism, SPCK, London 1975.
Boyarin D., „The Gospel of Memra: Jewish Binitarianism and the Prologue of
John“, Harvard Theological Revue 94 (2001), 243-284.
Brown R. E., The Gospel according to John (I-XII), The Anchor Bible 29A,
Doubleday, Garden City, New York 1966.
Bultmann R., Das Evangelium nach Johannes, Goettingen 1953.
Βασιλειάδης Π., Παύλος: Τοµές στη θεολογία του, Βιβλική Βιβλιοθήκη 31,
Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2004.
Dodd C. H., The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge University Press,
Cambridge 1970.
Καρακόλης Χ., „Jesus as Yahwe of the Old Testament Epiphanies: Aspects of
Jesus’ Divinity in the Fourth Gospel“, ∆ελτίο Βιβλικών Μελετών 21-22 (2002-2003), 55-66.
Carson D. A., The Gospel according to John, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan
1991.
Keil C. F.–Delitzsch F., Commentary on the Old Testament in 10 Volumes: The
Pentateuch (Volume One), Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 1988.
Coffman J. B., Commentary on Exodus, Abilene Christian University Press,
Abilene, Texas 1985.
Kuemmel W. G., Theology of the New Testament, SCM Press, London 1976.
Kuyper L., „Grace and Truth“, Interpretation 18 (1964), 3-19.
Lindars B, The Fourth Gospel, Marshall, Morgan & Scott, London 1972.
Meeks W., Prophet-King, Leiden 1967.
Metzger B., A Textual Commentary on the Greek New Testament, United Bible
Societies, London–New York 1971.
Mueller C. G., „Der Zeuge und das Licht: Joh. 1,1-4,3 und das Darstellungsprinzip
der sygkrisis“, Biblica 84 (2003), 479-509.
Поповић Ј., Тумачење Јеванђеља по Јовану, Београд 1987.
Rawlinson G., Exodus, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 1950.
Ringe S., Wisdom’s Friends, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky
1999.
Томасовић М., Бог Логос, Београд–Атина 2000.
Томић И., Старозаветни пророци, Београд 2006.
Haenchen E., A Commentary on the Gospel of John: Chapters 1-6, Hermeneia,
Fortress Press, Philadelphia 1984.
Haenchen E., „Probleme des johanneischen Prologs“, Zeitschrift fuer Theologie
und Kirche 60 (1963), 305-334.
Hanson A., „John I,14-18 and Exodus XXXIV“, New Testament Studies 23
(1977), 90-101.
Hyatt J. P., Exodus, The New Century Bible Commentary, Eerdmans, Grand
Rapids, Michigan/ Marshall, Morgan & Scott, London 1983.
Childs B., The Book of Exodus, The Westminster Press, Philadelphia 1974.
Schnackenburg R., Das Johannesevangelium (1-4), Freiburg 1965.

52

Darko Krstić
USING OF THE BOOK OF EXODUS IN THE PROLOGUE OF THE GOSPEL OF
JOHN AS THE FRAME FOR PROVING THE SUPERIORITY OF
JESUS CHRIST OVER MOSES
When speaking about theological or conceptual background of the Prologue of the
Fourth Gospel it is not enough to focus only on the origin of certain notions (for example
the much disputed notion of Logos), but we are entitled to search for broader narrative
frame for the text, especially for a scriptural frame of the story. For any convincing
theological understanding of the Prologue we must take into consideration many
associations and extensive usage of the Book of Exodus’ narrative in Jn. 1,1-18, since this
intertextual reading of the Prologue in light of the Book of Exodus becomes a very efficient
means for the Evangelist to present, in scriptural terms, the absolute superiority of Jesus
Christ as compared to Moses.
Key words: The Book of Exodus, The Prologue of the Gospel of John, Moses,
antithesis, superiority, intertextuality, Logos, vision of God.
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Πρέντραγκ Ντραγουτίνοβιτς1
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MISSION COMPLETED?
Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
Abstract. Η περιοδεύουσα ιεραποστολή που απέβλεπε στην εξάπλωση του
Ευαγγελίου όσο πιο µακριά γινόταν, µε τελικό σκοπό την ίδρυση των τοπικών κοινοτήτων,
αποτελούσε την κύρια µορφή της ιεραποστολής στην αποστολική εποχή. Όµως µετά το
θάνατο των µεγάλων ιεραποστόλων και αποστόλων η περιοδεύουσα ιεραποστολή παύει να
είναι κάτι που εκφράζει την ταυτότητα της εκκλησίας. Η κοινότητες επικεντρώνονται στην
τοπική οργάνωση και την επικοινωνία µε άλλες εκκλησίες, ενώ η ιεραποστολή γίνεται ένα
έργο που εκτελείται επί τόπου. Το ερώτηµα µε το οποίο ασχολείται η παρούσα µελέτη είναι το
εξής: Μπορεί η ιεραποστολή, δηλαδή οι ιεραποστολικές περιοδείες, στις Πράξεις του Λουκά
να νοηθεί σαν κάτι το υποδειγµατικό για τους αναγνώστες της µεταποστολικής εποχής; Είναι
το βιβλίο αυτό ένα ιεραποστολικό εγχειρίδιο ή απλώς η αφήγηση µιας περασµένης ιστορίας,
µιας ιστορίας δηλαδή που ανήκει στο παρελθόν; Το κύριο αποτέλεσµα της εξέτασης των
αντιστοίχων κειµένων (ιδιαίτερα Πραξ 1, 8) είναι ότι η ιεραποστολή ως εξάπλωση του
Χριστιανισµού στην περιοδεύουσα µορφή της πρέπει να συνεχιστεί και στη µεταποστολική
εποχή.
Key words. Ιεραποστολή, ταξίδια του Λουκά, απόστολος Παύλος, δώδεκα, Ρώµη
Ενώ οι χριστιανικές πηγές της µεταποστολικής εποχής (70–100 µ. Χ.) της
Ανατολής, ακριβέστερα της Συρίας και της Μικράς Ασίας, αφήνουν τουλάχιστον κάποια
υπονοούµενα τα οποία αποδεικνύουν ότι στο χώρο αυτό την εποχή εκείνη υπήρχε
περιοδεύουσα ιεραποστολή (π. χ. Μτ 28, 18–20, ∆ιδ 11, 4–6), στη ∆ύση το θέµα αυτό έχει
µια εντελώς άλλη διάσταση. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι η αρχή του Χριστιανισµού στη
Ρώµη παραµένει στο σκοτάδι της ιστορίας, µέχρι το επίσης γεγονός ότι για τη χριστιανική
ιεραποστολή στη ∆ύση δεν υπάρχουν καθόλου πληροφορίες, τίθεται το εύστοχο ερώτηµα,
εάν στη ∆ύση γενικώς υπήρχε περιοδεύουσα ιεραποστολή, έτσι όπως την γνωρίζουµε από
την αποστολική εποχή, βασικά από τα γραπτά του αποστόλου Παύλου.2 Σήµαινε όµως το
1 pdragutinovic@gmail.com
2 Για την ιεραποστολή στη ∆ύση γνωρίζουµε λίγα πράγµατα. Μέχρι και τις 130 µ. Χ. η µοναδική
γνωστή χριστιανική κοινότητα στη ∆ύση ήταν η εκκλησία στη Ρώµη, παρότι στις Πραξ 28, 13
αναφέρεται η κοινότητα στους Ποτιόλους. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι και στα άλλα µέρη της
∆ύσης υπήρχαν µικρότερες τοπικές εκκλησίες (π. χ. στην Όστια). Είναι επίσης άγνωστο πώς το
Ευαγγέλιο έφτασε στη Ρώµη (πρβλ. Πραξ 2, 10: «oi` evpidhmou/ntej `Rwmai/oi»). Υποτίθεται ότι ο
χριστιανισµός στη Ρώµη ξεκίνησε µε τους χριστιανούς έµπορους οι οποίοι για πρώτη φορά κήρυσσαν
το Ευαγγέλιο εκεί. Ο απόστολος Παύλος γνώρισε για την ύπαρξη της ρωµαϊκής χριστιανικής
κοινότητας και επιθυµούσε να την επισκεφθεί (Ρωµ 15, 23), ενώ οι απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία
(Рωµ 16, 7) ήταν ίσως κάποιοι από τους πρώτους ιεραποστόλους στη Ρώµη. Βλ. Johannes Weiss, Ο
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τέλος της ιεραποστολής του Παύλου, και το τέλος της ιεραποστολής γενικώς; Με αλλά
λόγια: πώς βλέπει ο Λουκάς, ένας συγγραφέας της µεταποστολικής εποχής και βιογράφος
του αποστόλου Παύλου τη χριστιανική ιεραποστολή κατά τις δικές του µέρες και µάλιστα
από µια δυτική προοπτική;
Η αναζήτηση των στοιχείων πάνω στο θέµα αυτό δεν πρόκειται να γίνει
προκειµένου να βρεθούν και να αξιοποιηθούν τα ιστορικά δεδοµένα. Αυτό θα ήταν το
καθήκον κάποιου που ερευνά την ιστορική ακρίβεια του Λουκά σχετικά µε την αποστολική
εποχή την οποία και περιγράφει. Αυτό που πρέπει να προσέξουµε σ’ αυτό το σηµείο είναι
εάν πίσω από τα κείµενα του Λουκά υπάρχει κάποια συγκεκριµένη αντίληψη της
χριστιανικής ιεραποστολής, χαρακτηριστική για τον Λουκά ή για την εποχή του ή την οποία
µε κάποιο τρόπο ο Λουκάς θέλει να προβάλει στο έργο του.
Από τα παραπάνω έχει γίνει σαφές ότι οι Πράξεις των Αποστόλων του Λουκά
αντιµετωπίζονται σαν να είναι γραµµένες στη Ρώµη, µολονότι ως προς τον τόπο της
συγγραφής τους ακόµα δεν υπάρχει οµοφωνία στη σύγχρονη καινοδιαθικηκή επιστήµη.3
Ως προς τον χρόνο της συγγραφής δεν υπάρχουν µεγαλύτερες αβεβαιότητες, εφόσον δεν
επιδιώκεται ακρίβεια η οποία άλλωστε δεν υπάρχει όταν πρόκειται για κείµενα του αρχαίου
κόσµου. Οι Πράξεις, λοιπόν, γράφτηκαν µάλλον µεταξύ του 80 και το 100 µ. Χ. Το βιβλίο
αποτελεί µια µοναδική παρουσίαση της ιεραποστολής της αποστολικής εποχής µε έµφαση
στο ιεραποστολικό έργο του αποστόλου Παύλου.
Κατά πάσαν πιθανότητα ο συγγραφέας των Πράξεων ήταν ένας µεγάλος
ταξιδιώτης. Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από τα εξής δεδοµένα: αφ’ ενός από τις
περιγραφές των ταξιδιών και αφ’ ετέρου από τα λεγόµενα «ηµείς – εδάφια» των Πράξεων
(από 16, 10 ως το τέλος).
Α. Είναι προφανές ότι ο Λουκάς είχε βαθιά γνώση των συνθηκών και των
ταξιδιών της δικής του εποχής. Όµως το ότι γνώριζε και διηγήθηκε πολλά περί των
ταξιδιών αυτών δεν σηµαίνει αυτόµατα ότι και ο ίδιος ταξίδευε πολύ. Ο Λουκάς ήταν ένας
µορφωµένος άνθρωπος και εποµένως µπορεί να ήξερε όλα αυτά που περιγράφει από τα
βιβλία, δηλαδή να προερχόταν οι γνώσεις του από την παιδεία που ο ίδιος οπωσδήποτε
είχε.4 Οι λεπτοµέρειες όµως τις οποίες αναφέρει στα κείµενά του µαρτυρούν ότι κατά
πάσαν πιθανότητα ταξίδευε πολύ και ήξερε πολλά πράγµατα από δική του προσωπική
εµπειρία. Πρώτον, ο Λουκάς γνωρίζει σχεδόν όλες τις δυνατότητες και τα είδη ταξιδιών
του αρχαίου κόσµου: µε τα πόδια (π. χ. 20, 13), µε όχηµα (π. χ. 8, 28), µε πλοίο (π. χ. 13,
14). Ο Λουκάς γνωρίζει τη mansio, τους ξενώνες του αρχαίου κόσµου (28, 15). Επίσης
αρχέγονος Χριστιανισµός. Η ιστορία της περιόδου 30-150 µ. Χ., Άρτος Ζωής, Αθήνα 22001, 569с. Για
τους αποστόλους τον Ανδρόνικο και την Ιουνία πρβλ. Hans–Josef Klauck, Vom Reden und
Schweigen der Frauen in der Urkirche, ο ίδιος, Gemeinde – Amt – Sakrament, Würzburg 1989, 236–
237.
3 Φαίνεται ότι η πιο τεκµηριωµένη υπόθεση είναι και παραµένει ότι τόπος συγγραφής ήταν η Ρώµη.
Για την υπόθεση αυτή υπάρχουν τα εξής επιχειρήµατα (ενώ παρόµοιες εικασίες, π. χ. η Έφεσος, η
Μακεδονία κ. ά., δεν βασίζονται σε ισχυρά επιχειρήµατα): α) απότοµη διακοπή της ιστορικής
αφήγησης στη Ρώµη (Πραξ 28, 30–31), β) η ευρύτατη διάδοση του κειµένου νωρίς στη ∆ύση, ενώ
στην Ανατολή αργότερα, γ) Η οµοφροσύνη µε Α΄ Κληµ 5, 42 (γραπτό δηλαδή που σίγουρα γράφτηκε
στη Ρώµη) σχετικά µε την εικόνα του αποστόλου Παύλου. Πρβλ. Ιωάννη Παναγοπούλου, Εισαγωγή
στην Καινή ∆ιαθήκη, Αθήνα 199, 167˙ Ιωάννη Καραβηδόπουλου, Εισαγωγή στην Καινή ∆ιαθήκη,
Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 21998, 256˙ Udo Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, UTB 1830,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 31999, 277˙ Gerd Theissen, Das Neue Testament, C. H. Beck,
München 2002, 76.
4 Βλ. περισσότερα Osvaldo Padilla, Hellenistic παιδεία and Luke΄s Education: A Critique of Recent
Approaches, NTS 55 (2009), 416–437 (ιδιαίτερα 430εξ.).
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µπόρεσε να περιγράψει διεξοδικά ένα ναυάγιο (κεφ. 27) και δη χρησιµοποιώντας τους
τεχνικούς όρους του ναυτικού της εποχής εκείνης.5 Για ένα ταξίδι µε πλοίο ο Λουκάς
χρησιµοποιεί κατά κανόνα το ρήµα «ανάγω» (13, 13˙ 16, 11˙ 18, 21˙ 20, 3˙ 27, 4.12.21˙ 28,
11), ενώ για ταξίδι µε τα πόδια το ρήµα «διέρχοµαι» (13, 6˙ 14, 24˙ 19, 1˙ 20, 2). ∆εύτερον,
ο Λουκάς γνωρίζει τη γεωγραφία αρκετά καλά. ∆εν αποκλείεται ότι είχε µπροστά του
κάποια itineraria adnotata, δηλαδή τους γεωγραφικούς χάρτες της εποχής εκείνης.6 Η δική
του αντίληψη για ολόκληρο τον κόσµο, ιδιαίτερα ο κατάλογος των εθνών ο οποίος
βασίζεται σε κάποιες πηγές της εποχής εκείνης (2, 5εξ.), είναι περίπου η ίδια µε τις
αντιλήψεις άλλων συγγραφέων της εποχής εκείνης.7 Βέβαια, ο Λουκάς δεν προσπαθεί
πάντα να προσφέρει µια γεωγραφικά σωστή εικόνα στα πλαίσια της αφήγησης του, επειδή
ως συγγραφέας ήταν πιο πολύ αφηγητής παρά ιστορικός.8
Β. Τα λεγόµενα «ηµείς - εδάφια» (16, 10–17˙ 20, 5–15˙ 21 ,1–18˙ 27, 1 – 28, 16)
αφήνουν να εννοηθεί ότι ο συγγραφέας όχι µόνο ταξίδευε πολύ, αλλά και ότι ταξίδευε
συνοδεύοντας τον απόστολο Παύλο, πιθανώς σαν γιατρός (πρβλ. ενδεικτικά εδάφια Φλµ
24˙ Κολ 4, 14˙ Β΄ Τιµ 4, 11), απεσταλµένος µάλλον από τη χριστιανική κοινότητα της
Αντιόχειας.9 Τα «ηµείς – εδάφια» αποτελούν ένα µοναδικό λογοτεχνικό µοτίβο στην
αρχαία ιστοριογραφία, δίχως αναλογίες.10 Πρόκειται για µια απότοµη αλλαγή προσώπου
στα κείµενα, από το τρίτο πρόσωπο ενικού στο πρώτο πρόσωπο πληθυντικού, χωρίς όµως
να υπάρχει κάποια ορισµένη και φανερή αφορµή για µια τέτοια ενέργεια. Τα χωρία αυτά,
δηλαδή τα «ηµείς – εδάφια», χαρακτηρίζονται από τις λεπτοµερείς και ακριβείς περιγραφές
τους. Στην σύγχρονη έρευνα όµως υπάρχουν απόψεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν τα
εδάφια αυτά να αντιµετωπίζονται σαν αυθεντικά, δηλαδή δεν είναι δυνατόν ο Λουκάς να
ενδιαφερόταν να περιγράψει τόσο διεξοδικά κάποια, στην ουσία, ασήµαντα γεγονότα.11
5 Πρβλ. Walter Bauer, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und
der frühchristlichen Literatur, Kurt Aland - Barbara Aland (εκδ.), Berlin/New York 61988, 104.
6 Leonel Casson, Reisen in der Alten Welt, München 1974, 217. Πρβλ. Martin Dibelius, The Acts of
the Apostles as an Historical Source, Heinrich Greeven (εκδ.), Studies in the Acts of the Apostles,
SCM London 1956, 104: «It must certainly be assumed that Luke had available as a source for Paul’s
journeys an intinerary of the stations on the journey, for he mentions even unimportant stations». Η
Παλαιστίνη αποτελεί εξαίρεση, ιδιαίτερα η Γαλιλαία, ενώ την Ιερουσαλήµ ο Λουκάς γνωρίζει πολύ
καλά. Ως προς το θέµα αυτό πρβλ. Martin Hengel, Der Historiker Lukas und die Geographie
Palästinas in der Apg, ZDPV 99 (1983), 147–183.
7 Πρβλ. Hans Conzelmann, Die Apostelgeschichte, HNT 7, Mohr Siebeck, Tübingen 21972, 26εξ.
8 Πρβλ. Gerd Theissen, Das Neue Testament, 77.
9 Μια εισαγωγή στην έρευνα του θέµατος προσφέρει Eckhard Plümacher, Apostolische Missionsreise
und statthalterliche Assisetour. Eine Interpretation von Acta Iohannis c. 37.45 und 55, ZNW 85
(1994), 2–12. Κλασική είναι η άποψη του Ernst Haenchen, Die Apostelgeschichte, KEK 3, Göttingen
161977, 472εξ., ο οποίος εξηγεί τα «ηµείς-εδάφια» ως ύφος του Λουκά, «als ein Stilmittel von
gewaltiger Kraft». Βλ. επίσης σπουδαία µελέτη του Jürgen Wehnert, Die Wir-Passagen der
Apostelgeschichte: ein lukanisches Stilmittel aus jüdicher Tradition, Vandenoeck & Ruprecht,
Göttingen 1989.
10 Πρβλ. C. Kingsley Barrett, Paul Shipwrecked, Barry P. Thompson (εκδ.), Scripture: Meaning and
Method, FS A. T. Hanson, Hull 1987, 52-56˙ Stanley E. Porter, Excursus: The ‘We’ Passages, David
W. J. Gill – Conrad Gempf (εκδ.), The Book of Acts in its First Century Setting II: Graeco-Roman
Setting, Paternoster, Grand Rapids, MI: Eerdmans and Carlisle 1994, 545–574˙ Dietrich-Alex Koch,
Kollektenbericht, ‘Wir’-Bericht und Itinerar. Neue Überlegungen zu einem alten Problem, NTS 45
(1999), 367–390.
11 Πρβλ. π. χ. Udo Schnelle, Einleitung, 311 (εκεί σχετική βιβλιογραφία): «…so bleibt unerklärlich,
warum der auf die Seriosität seiner Tradition bedachte Lukas (vgl. Lk 1, 3–4), seine
Augenzeugenschaft bei eher nebensächlichen Details, nicht aber bei den entscheidenden Stationen der
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∆εν υπάρχει όµως άλλη, νοητή εξήγηση για το φαινόµενο αυτό, πλην της παρουσίας του
ίδιου του Λουκά στα περιγραφόµενα γεγονότα. Ας αναφερθεί σ’ αυτό το σηµείο απλώς και
µόνον η περιγραφή του ναυαγίου στο Πραξ κεφ. 27. Η περιγραφή είναι, χωρίς αµφιβολία,
µια αυθεντική αναφορά από ένα πρόσωπο που πραγµατικά είχε ζήσει είτε την περιπέτεια
αυτή είτε µια παρόµοια.12 Τα «ηµείς – εδάφια», λοιπόν, δείχνουν ότι ο Λουκάς αρκετές
φορές ταξίδευε (σαν γιατρός ίσως) µαζί µε τον απόστολο Παύλο. Στη συνάφεια του
θέµατος που εξετάζουµε αυτό το γεγονός είναι ακόµη πιο ενδιαφέρον, επειδή µπορούµε να
δούµε πώς ένας αυτόπτης µάρτυρας του ιεραποστολικού έργου της αποστολικής εποχής
βλέπει το έργο αυτό από µια µεταγενέστερη ιστορική και εκκλησιαστική προοπτική.
Ένα πρώτο και ουσιαστικό ερώτηµα που τίθεται είναι το εξής: Μπορεί η
ιεραποστολή, δηλαδή οι ιεραποστολικές περιοδείες, στις Πράξεις του Λουκά να νοηθεί σαν
κάτι το υποδειγµατικό για τους αναγνώστες της µεταποστολικής εποχής; Με αλλά λόγια:
Είναι το βιβλίο αυτό ένα ιεραποστολικό εγχειρίδιο (Missionsbuch) ή απλώς η αφήγηση
µιας περασµένης ιστορίας, µιας ιστορίας δηλαδή που ανήκει στο παρελθόν;
Αντιλαµβανόταν άραγε ο Λουκάς την ιεραποστολή ως ολοκληρωµένη από τους δώδεκα
αποστόλους (συν τον Παύλο);
Προκειµένου να δοθεί απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα, ας δούµε πιο αναλυτικά το
κείµενο – κλειδί για την κατανόηση της ιεραποστολής από τον Λουκά και τη σχέση του µε
την υπόλοιπη αφήγηση. Πρόκειται για το εδάφιο Πραξ 1, 8:
avlla. lh,myesqe du,namin evpelqo,ntoj tou/ a`gi,ou pneu,matoj evfV u`ma/j kai.
e;sesqe, mou ma,rturej e;n te VIerousalh.m kai. ÎevnÐ pa,sh| th/| VIoudai,a| kai. Samarei,a|
kai. e[wj evsca,tou th/j gh/jÅ
Πρόκειται δηλαδή για µια εξαγγελία της χριστιανικής ιεραποστολής µε αφετηρία
την Ιερουσαλήµ και µε τέλος στα έσχατα της γης. Αυτός ο στίχος κατά τον Λουκά αποτελεί
οπωσδήποτε ένα ιεραποστολικό πρόγραµµα της αρχαίας εκκλησίας στα ακόλουθα τρία
στάδια:
α) Η ιεραποστολή ή ακριβέστερα το κήρυγµα των αποστόλων στην Ιερουσαλήµ
προαναγγέλθηκε ήδη στο τέλος του ευαγγελίου κατά Λουκά, και δη στα Λκ 24, 47–49:
kai. khrucqh/nai evpi. tw/| ovno,mati auvtou/ meta,noian eivj a;fesin a`martiw/n
eivj pa,nta ta. e;qnhÅ avrxa,menoi avpo. VIerousalh.m u`mei/j ma,rturej tou,twnÅ kai.
Îivdou.Ð evgw. avposte,llw th.n evpaggeli,an tou/ patro,j mou evfV u`ma/j\ u`mei/j de.
kaqi,sate evn th/| po,lei e[wj ou- evndu,shsqe evx u[youj du,naminÅ
Την προαναγγελία αυτή αφηγείται ο Λουκάς στο γεγονός της Πεντηκοστής
(Πραξ 2, 1–47), όταν συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήµ οι άνθρωποι «από παντός έθνους
των υπό των ουρανών» και άκουσαν στις δικές τους γλώσσες το κήρυγµα των αποστόλων
(2, 5–13). Έτσι οι απόστολοι κήρυξαν «εις πάντα τα έθνη» στην Ιερουσαλήµ (Λκ 24,
47εξ.).
urchristlichen Missionsgeschichte ins Spiel brachte.» Είναι γεγονός ότι τα «ηµείς – εδάφια»
περιγράφουν λεπτοµερώς κάποια σχετικά ασήµαντα συµβάντα και δεν τα βρίσκουµε εκεί όπου θα
περιµέναµε, δηλαδή σε κάποια πιο σηµαντικά σηµεία της ιστορίας του Λουκά. Κατά τη γνώµη µου ο
Λουκάς γράφει τα «ηµείς – εδάφια» µόνο εκεί όπου ο ίδιος πράγµατι ήταν παρών. Ακριβώς αυτό
δείχνει τη σοβαρότητα και την αντικειµενικότητά του. Υπέρ της αυθεντικότητας των «ηµείς –
εδαφών» πρβλ. Claus Jürgen Thornton, Der Zeuge des Zeugen. Lukas als Historiker der
Paulusreisen, WUNT 56, Mohr Siebeck, Tübingen 1991, 341: «Lukas, der Mitarbeiter des Paulus,
kann an den drei Reisen, die er in Wir–Form erzählt, durchaus teilgenommen haben; in c. 16, 20f und
vielleicht auch in c. 27f konnte er möglicherweise Quellen benützen, die er selbst oder ein anderer
Reiseteilnehmer angefertigt hat.»
12 Πρβλ. τα συµπεράσµατα του Arthur D. Nock, The Book of Acts, ο ίδιος, Essays of Religion an the
Ancient World II, Oxford 1972, 823–827.
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β) Επίσης και το κήρυγµα των αποστόλων στην Ιουδαία και στη Σαµάρεια το
αφηγείται ο Λουκάς στις Πραξ 8,4 – 12,25.
γ) Το πρόβληµα όµως αποτελεί η τελευταία φράση («έως έσχατου της γης») που
συνιστά σαφώς εξαγγελία των ιεραποστολικών περιοδειών (Reisemission), δηλαδή ότι οι
απόστολοι θα ταξιδέψουν µέχρι το τέλος της οικουµένης µε σκοπό το κήρυγµα του
Ευαγγελίου. Αυτό όµως δεν υπάρχει στην αφήγηση αφήνοντας έτσι ένα κενό (eine
Leerstelle) στην διήγηση του Λουκά. Καταρχάς πρέπει να λεχθεί ότι η φράση «έως
έσχατου της γης» πρέπει να γίνει αντιληπτή κυριολεκτικά, διότι µε τη λέξη «γη» ο Λουκάς
σκέφτεται σίγουρα ένα συνολικό γεωγραφικό χώρο τον οποίο οι απόστολοι πρέπει να
διατρέξουν κηρύττοντας το Ευαγγέλιο.13 ∆εύτερον, από το Πραξ 1, 8 διατυπώνεται ένα
σταδιακό πρόγραµµα της ιεραποστολής: µετά την Πεντηκοστή στην Ιερουσαλήµ, και µετά
την ιεραποστολή στην Ιουδαία και τη Σαµάρεια θα έπρεπε να ακολουθεί η
πραγµατοποίηση της εξαγγελίας της ιεραποστολής στα έσχατα της γης. Η Λουκάς όµως
τερµατίζει το έργο του πολύ απότοµα στη Ρώµη όπου βρίσκεται ο προφυλακισµένος
Παύλος. Από την εξέλιξη αυτή στην αφήγηση σε σχέση µε Πραξ 1,8 προκύπτουν τα εξής
ερωτήµατα:
1. Αποτελεί, κατά τον Λουκά, η άφιξη του Παύλου στη Ρώµη συνάµα και την
πραγµατοποίηση της ιεραποστολικής εξαγγελίας από το Πραξ 1, 8; Με αλλά λόγια:
Βρίσκεται κατά τον Λουκά η Ρώµη «στα έσχατα της γης»;
2. Ποιοι είναι πράγµατι στην αφήγηση οι αποδεχτές της ιεραποστολικής
εξαγγελίας από το Πραξ 1, 8;
3. Ποιος είναι ο ρόλος του ιεραπόστολου Παύλου στη συνολική δοµή του
ιεραποστολικού προγράµµατος της εκκλησίας της διήγησης του Λουκά;
1. Η πρώτη ερώτηση πρέπει να απαντηθεί αρνητικά. Η θέση ότι ο ερχοµός του
Παύλου στη Ρώµη αποτελεί ταυτοχρόνως και την πραγµατοποίηση της ιεραποστολικής
εξαγγελίας από το Πραξ 1, 8 δεν µπορεί να τεκµηριωθεί επαρκώς. Τη θέση αυτή
υποστηρίζει π. χ. ο P. Pokorný ο οποίος γράφει το εξής: „Mit der Reise (στη Ρώµη, Π. ∆.)
ist der Auftrag der Kirche in Erfüllung gegangen, den sie nach Act. 1, 8 von dem
auferstandenen Herrn empfangen hat. Das Evangelium ist nach Rom und das ‘Ende der
Erde’, d. h. ins Zentrum des heidnischen Imperiums gelangt“.14 Το ότι η θέση αυτή δεν
στέκεται µπορεί να αποδειχθεί από δυο προσεγγίσεις της αφήγησης:
α) ∆ιαχρονική προσέγγιση. ∆εν ήταν ποτέ δυνατόν η Ρώµη να αποτελεί για τον
Λουκά «τα έσχατα της γης». Για έναν µορφωµένο άνθρωπο του αρχαίου κόσµου η πόλη
Ρώµη µπορούσε να είναι µόνο το κέντρο, σε καµία περίπτωση όµως και το τέλος της γης.
Αυτό το γεγονός είναι καλά µαρτυρηµένο στα κείµενα και τους χάρτες των συγγραφέων
και των επιστηµόνων της αρχαιότητας, π. χ. στα κείµενα De chronographia του Pomponius
Mela ή Οικουµένης περιήγησις του ∆ιονυσίου Αλεξανδρινού. Οι πήγες της εποχής εκείνης
µαρτυρούν αδιαµφισβήτητα ότι η πόλη Ρώµη δεν αποτελούσε το τέλος της γης.15 Ο
13 Ο όρος «gh/» είναι «auf die Gesamtheit des festen Landes eingeschränkt, dass als einheitliche
Ländermasse, vom Meere umgeben oder auf ihm ruhend» (Hermann Sasse, γη κτλ., ThWNT I, 677).
Πρβλ. επίσης ακόµα και Πραξ 17, 24 που « gh/ kai. ouvrano,j» είναι µέρη της κτίσης (κόσµος).
14 Petr Pokorný, Die Romfahrt des Paulus und der antike Roman», ZNW 64 (1973), 233. Βλ. επίσης ο
ίδιος, ‘ … bis an das Ende der Erde’. Ein Beitrag zum Thema Sammlung Israels und christliche
Mission bei Lukas, ο ίδιος/Josef B. Souček, Bibelauslegung als Theologie, WUNT 100, Mohr
Siebeck, Tübingen 1997, 315–325 (323–324).
15 Πρβλ. τους αναθεωρούµενες χάρτες του αρχαίου κόσµου: ∆ιονύσιος Αλεξανδρινός, Ποίηµα,
34.39˙ Pomponius Mela, De chronographia, 19.21.23–25. Πρβλ. Christoph Markschies, Zwischen
den Welten wandern. Strukturen des antiken Christentums, Europäische Geschichte, Fischer
Taschenbuch, Frankfurt am Main 22001, 14: „Kern und Metropole des paganen Reiches bildete
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µορφωµένος Λουκάς το ήξερε αυτό, εποµένως η ταύτιση της πόλης Ρώµης µε «τα έσχατα
της γης» είναι αδύνατη, τουλάχιστον για τον Λουκά.
β) Συγχρονική προσέγγιση. Ο απόστολος Παύλος δεν ταξίδεψε στη Ρώµη ως
ιεραπόστολος! Ούτε ο Λουκάς, ούτε ο Παύλος θεωρούν την περιοδεία του Παύλου στη
Ρώµη ως ιεραποστολική. Από την µια σκοπιά η περιοδεία του Παύλου στη Ρώµη είναι ως
ένα ορισµένο βαθµό αναγκαστική, από την άλλη ο απόστολος ήθελε να πάει εκεί (Πραξ 25,
10–11) και µάλιστα ταξίδευε σε µια πόλη στην οποία από «από ικανών ετών» (Ρωµ 15, 23)
υπήρχε χριστιανική κοινότητα. Αν και ο Λουκάς δεν σχολιάζει τις αρχές και την ύπαρξη
του Χριστιανισµού στη Ρώµη, ο ίδιος γνωρίζει ότι στην Ιταλία υπήρχε χριστιανική
κοινότητα (πρβλ. Πραξ 27, 14–15). Η άφιξη του Παύλου στη Ρώµη, από την πλευρά του
Λουκά, δεν πρόκειται να γίνει αντιληπτή ως το τέλος της χριστιανικής ιεραποστολής, ίσως
µόνον ως το τέλος της ιεραποστολής του αποστόλου Παύλου.
Και από τις δυο προσεγγίσεις προκύπτει το εξής αποτέλεσµα: Ούτε η Ρώµη ήταν για
τον Λουκά «στα έσχατα της γης», ούτε ο Παύλος πήγε εκεί ως ιεραπόστολος, άρα η περιοδεία
του Παύλου στη Ρώµη δεν µπορεί να θεωρείται σαν εκπλήρωση της εξαγγελίας από το Πραξ
1, 8.
2. Η αναζήτηση της απάντησης στο δεύτερο ερώτηµα προκαλεί ορισµένες
δυσκολίες σε κάθε προσεκτικό αναγνώστη των Πράξεων. Στην αρχή της αφήγησης ο
Λουκάς ορίζει την ιεραποστολή σαν το αποκλειστικό καθήκον των δώδεκα (= ένδεκα)
αποστόλων (1, 4.8) προσθέτοντας στη συνέχεια και µια διευκρίνιση ως προς το ζήτηµα
ποιος µπορεί να είναι απόστολος (1, 21–22). Ο Λουκάς όµως δεν ακολούθησε περαιτέρω
την τοποθέτηση αυτή, αφού αναφέρει ότι και οι άλλοι κάνουν ιεραποστολικό έργο (πρβλ.
π. χ. 8, 4εξ.). Είναι προφανές ότι στην περίπτωση του Παύλου υπάρχει µια δυσχέρεια:
αφενός, ο Παύλος δεν ανήκει στους δώδεκα και συνεπώς δεν έχει τον τίτλο «απόστολος»,
δηλαδή δεν παίρνει µέρος στην εξαγγελία 1, 816, και αφετέρου ο ίδιος ο Λουκάς τον
παρουσιάζει στην πορεία της αφήγησης σαν τον πιο επιτυχή ιεραπόστολο στην αρχαία
εκκλησία. Ο Λουκάς οπωσδήποτε κάνει µεγάλη προσπάθεια να νοµιµοποιήσει και να
καταξιώσει τον Παύλο: τρεις φορές διηγείται την κλήση του από τον Θεό, ενώ δυο φορές
τον ονοµάζει «απόστολο» (14, 4.14), µια εξήγηση ίσως είναι η χρήση από τον Λουκά
κάποιων πηγών (από την Αντιόχεια;) όπου ο Παύλος λέγεται απόστολος.17
Ο P. Pokorný επιχειρεί να προσφέρει µια λύση στο πρόβληµα αυτό εξηγώντας ότι
ο Παύλος ο οποίος δεν συµµετείχε στην εξαγγελία Πραξ. 1, 8 έλαβε µια νέα, προσωπική

bekanntlich das geographisch vergleichsweise zentral gelegene Rom – als urbs die Stadt schlechthin,
andere Städte hiessen oppidium, um den kategorialen Abstand deutlich zu machen“. Βλ. επίσης
Willem-Cornelis van Unnik, Der Ausdruck έως εσχάτου της γης (Apostelgeschichte I 8) und sein
alttestamentlicher Hintergrund, στο: Sparsa Collecta 1 (NT. S 29), Brill: Leiden 1973, 386–401, ο
οποίος, ερευνώντας το παλαιδιαθητικό υπόβαθρο της έκφρασης «έως εσχάτου της γης» (Ησ 5, 26;
Ιερ 6, 22; Ησ 46, 11 και 49, 6) θεωρεί ότι ο Λουκάς κατά πάσαν πιθανότητα δεν έχει υπ΄ όψιν του τη
Ρώµη, ιδιαίτερα επειδή το Λκ 24, 27 εξαγγέλλει την ιεραποστολή για όλους τους λαούς.
16 Πρβλ. Johannes Weiss, Χριστιανισµός, 406.
17 Πρβλ. Jürgen Roloff, Die Kirche im Neuen Testament, NTD Ergänzungsreihe 10, Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen 1993, 190˙ Christoph Burchard, Der dreizehnte Zeuge. Traditions- und
kompositionsgeschichtliche Untersuchungen zu Lukas Darstellung der Frühzeit des Paulus, FRLANT
103, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1970, 173εξ. Μια άλλη εξήγηση δίνει ο Gerd Theissen,
Die Entstehung des Neuen Testaments als literatur-geschichtliches Problem, Philosophischhistorische Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Universitätsverlag Winter,
Heidelberg 2007, 152: «Die beiden Ausnahmen lassen sich erklären: In Apg 14, 4 und 14, 14 werden
Paulus und Barnabas ‘Apostel’ genannt – wohl um gerade in dieser Erzählung zu betonen, dass sie
nicht Götter sind, wie das Volk von Lystra glaubt, sondern nur Abgesandte einer Gottheit».
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εντολή στην χωρίο Πραξ. 13, 47: „Paulus, der in Act 1, 8 nicht zu dem Apostelkreis gehört
hat, bekommt in 13, 47 noch einmal den Auftrag, ‘das Ende der Erde’ zu erreichen und am
Ende des Buches (28, 16 – 31) muss die schon bestehende christliche Gemeinde in Rom in
den Hintergrund treten.“18 Και αυτή η θέση του Pokorny δεν µπορεί να αντέξει σε κριτική.
Ας δούµε πρώτα το νέο χωριό – κλειδί στην Πραξ 13, 47:
ou[twj ga.r evnte,taltai h`mi/n o` ku,rioj\ te,qeika, se eivj fw/j evqnw/n tou/ ei=nai,
se eivj swthri,an e[wj evsca,tou th/j gh/jÅ
Το ότι το χωρίο αυτό δεν µπορεί να αποτελέσει ανανέωση της εξαγγελίας του
στίχου 1, 8, αυτήν την φορά ιδίως για τον Παύλο ο οποίος και θα την εκπληρώσει στο
τέλος του έργου, προκύπτει από τις παρακάτω προσεγγίσεις:
α) Το εδάφιο Πραξ 13,47, όπως είναι γνωστό παραπέµπει στο Ησ 49, 6:
kai. ei=pe,n moi me,ga soi, evstin tou/ klhqh/nai, se pai/da, mou tou/ sth/sai ta.j
fula.j Iakwb kai. th.n diaspora.n tou/ Israhl evpistre,yai ivdou. te,qeika, se eivj diaqh,khn
ge,nouj eivj fw/j evqnw/n tou/ ei=nai, se eivj swthri,an e[wj evsca,tou th/j gh/j.
Πιθανώς και ο στίχος 1, 8 αναφέρεται στο εδάφιο του Ησαΐα, ιδιαίτερα η
τελευταία φράση «έως εσχάτου της γης».19 Η επανάληψη της αναφοράς αυτής στο εδάφιο
Πραξ 13, 47 αναφέρεται, κατά την άποψή µου, στη χριστιανική ιεραποστολή µεταξύ των
εθνικών γενικώς, όχι όµως ειδικά στην ιεραποστολή του Παύλου, φανερώνοντας
ταυτόχρονα την αλλαγή στάσης ως προς την ιεραποστολή µεταξύ των εθνικών (πρβλ. 13,
46).
β) Τους λόγους από το Ησ 13, 47 τους λένε ο Παύλος και ο Βαρνάβας µαζί (13,
46α˙ «ou[twj ga.r evnte,taltai h`mi/n o` ku,rioj» 13, 47α), γεγονός που σηµαίνει ότι δεν
αποτελούν µια προσθήκη για νέα ιεραποστολική εντολή που θα αφορούσε µόνον τον
Παύλο.
Κλείνοντας µπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι ο Λουκάς είχε σκοπό να αφηγηθεί την
ιεραποστολή του Παύλου και την άφιξή του στο κέντρο της γης. Το ότι ο τελευταίος, κατά
τον Λουκά, ούτε απόστολος ήταν, ούτε στα έσχατα της γης έφτασε σηµαίνει ότι το χωρίο
των Πραξ 1, 8 είναι ανοιχτό, αφού εξαγγέλλει ότι η ιεραποστολή θα ολοκληρωθεί µόνον,
όταν το Ευαγγέλιο φτάσει στο τέλος της οικουµένης (πρβλ. ενδεικτικά Μκ 13, 10). Ο
Παύλος βεβαίως συνέβαλε αποφασιστικά στο έργο αυτό.
3. Η ενασχόληση µε τα δυο πρώτα ερωτήµατα αποσαφήνισε σε µεγάλο βαθµό τον
ρόλο του Παύλου στο ιεραποστολικό έργο της αρχαίας εκκλησίας, έτσι όπως το
παρουσιάζει ο Λουκάς.20 Στην περίπτωση του Παύλου έγινε σαφές και κάτι άλλο: κατά
τον Λουκά δεν είναι µόνον οι δώδεκα απόστολοι οι µάρτυρες του Χριστού µέχρι τα έσχατα
της γης, αλλά οι χριστιανοί γενικώς, τουλάχιστον όσον αφορά την ιεραποστολική δράση.21
Το ότι οι δώδεκα απόστολοι είναι οι πραγµατικοί αποδέκτες της ιεραποστολικής
18 Petr Pokorný, Romfahrt, 233.
19 Έτσι Jacob Kremer, Weltweites Zeugnis für Christus in der Kraft des Geistes. Zur lukanischen
Sicht der Mission, Κarl Kertelge (εκδ.), Mission im Neuen Testament, QD 93, Herder, Freiburg–
Basel–Wien 1982, 151. Πρβλ. επίσης υποσηµείωση 14.
20 Πρβλ. Ferdinand Hahn, Das Verständnis der Mission im Neuen Testament, WMANT 13,
Neukirchen-Vluyn 1963, 117: «Mit einem kühnen Griff hat Lukas den Heidenmissionar Paulus somit
für seine eigene Epoche in Anspruch genommen und in ihm das grosse Vorbild für die missionarische
Wirksamkeit der Kirche gesehen. Die Apostel haben zwar die Mission in Angriff genommen und ihr
den entscheidenden Weg gewiesen, Paulus aber hat gezeigt, wie der Missionsauftrag vollstreckt und
an sein Ziel gebracht werden kann».
21 Ενάντιων Otfried Hofius, Die Einzigartigkeit der Apostel Jesu Christi, στο: ∆ιακονία. Λειτουργία.
Χάρισµα. Πατερική και σύγχρονη ερµηνεία της Καινής ∆ιαθήκης. Τιµητικός τόµος προς τον οµότιµο
καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γεώργιο Α. Γαλίτη, Εν πλω, Λεβάδεια 2006, 276.
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εξαγγελίας του χωρίου των Πραξ 1, 8, δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκην ότι τα άλλα πρόσωπα της
αφήγησης, ακόµη και οι αναγνώστες, µένουν αποκλεισµένοι από αυτό το έργο της
εκκλησίας.
Συµπέρασµα: Κατά το στίχο Πραξ 1, 8 η χριστιανική ιεραποστολή θα ολοκληρωθεί
µόνον όταν η ολόκληρη η γη ακούσει το µήνυµα του Ευαγγελίου. Στην εποχή του Λουκά αυτό
δεν είχε συµβεί ακόµα και ο Ευαγγελιστής το ήξερε. Εποµένως ο στίχος 1, 8 µαρτυρεί ότι η
ιεραποστολή ως εξάπλωση του Χριστιανισµού πρέπει να συνεχιστεί και στη µεταποστολική
εποχή. Στο πώς και από ποιον πρέπει να γίνει αυτό, ο Λουκάς δεν το λέει, αφήνοντας έτσι ένα
µεγάλο περιθώριο σε διάφορες προσπάθειες να δοθεί µια ικανοποιητική απάντηση για τις
χριστιανικές γενιές που έρχονται.
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Предраг Драгутиновић
MISSION COMPLETED – СХВАТАЊЕ МИСИЈЕ У
ЛУКИНИМ ДЕЛИМА АПОСТОЛСКИМ
Дела апостолска представљају новозаветни спис, који, између осталог,
описује ток и развој ранохришћанске мисије. У апостолском периоду (до 70. год.)
мисија у циљу ширења Еванђеља по тада познатом свету била је главни задатак
Цркве. Лука своја Дела пише у постапостолском периоду, за који је карактеристично
јењавање мисионарских активности, у смислу ширења Еванђеља. Хришћанске
заједнице се у овом периоду више концентришу на локалну мисију и нема белешки о
великим мисионарским путовањима, попут оних Павлових. Питање које се поставља
у овом прилогу јесте: да ли је Лука сматрао да је мисија у њеној путујућој форми
завршена, односно да ли Павлов долазак у Рим маркира испуњење Христове
заповести да се Еванђеље проповеда „до краја земље“ (Дап 1,8)? Анализом наративне
структуре Дела апостолских, као и појединих кључних текстова унутар ње, долази се
до закључка да то није био случај. За Луку је тема мисије и даље отворена и не
завршава се у апостолском периоду. Рим није „крај земље“, нити је Павле директан
рецепијент мисонарске заповести из Дап 1,8, тако да Лука оставља простор за
схватање о недовршености хришћанске мисије и њене даље потребе у
постапстолском периоду.
Кључне речи: мисија, Лукина путовања, апостол Павле, Дванаесторица, Рим.
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ΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΜΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Περίληψη: Το κείµενο αποπειράται να καταδείξει τη βιβλική ρίζα της πράξης της
ησυχίας στη βάση του κειµένου των Αποφθεγµάτων Πατέρων. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται µε
τη φιλολογική επίσκεψη όλων των σηµειωτικών παραθεµάτων περί ησυχίας, όπως
ανιχνεύονται στο προς εξέταση κείµενο. Επιπλέον, φωτίζεται η παράµετρος της κατά
πνεύµα ερµηνείας της Παλαιάς ∆ιαθήκης (Π∆) και Καινής ∆ιαθήκης (Κ∆), όπως
αποκρυσταλλώθηκε από την ασκητική κοινότητα, ώστε να υποστηριχθεί ότι η ησυχία
λογίζεται ως µία ανθρωπολογική στάση αφορµώµενη από τη διήγηση της αγίας Γραφής.
Επιπλέον, ενυπάρχει και η αναγκαία παρουσίαση του status questionis της χειρόγραφης
παράδοσης του κειµένου.
Λέξεις κλειδιά: ησυχία, Αποφθέγµατα, Πατέρες της Ερήµου, βιβλική ερµηνεία,
µίµηση Χριστού
1. Προλεγόµενα ή περί ερµηνείας
Scriptura est non in legendo, sed in intellegendο
αγ. Ιλαρίων του Πουατιέ
Ο Zwi Werblosky αναφέρει ότι η θρησκεία είναι µία απόπειρα ερµηνείας
κειµένων και γραφών, η οποία όµως ως ερµηνεία, παραµένει ξέχωρο πεδίο από τις
παράλληλες λατρευτικές πρακτικές. Με τη χρησιµοποίηση του όρου ερµηνεία ορίζονται
βέβαια νοηµατικά δύο διαφορετικά επίπεδα δράσης, αυτό του ποµπού, που για την
παρούσα περίπτωση είναι ο Θεός ή το κείµενο µέσω του οποίου αποκαλύπτεται ο λόγος
του και φυσικά, ο αιτών το λόγο του Θεού, δηλαδή ο δέκτης ή συνειδητός ακόλουθος, που
αναζητά την κατανόηση αυτού του λόγου. Υπάρχει µεταξύ των δύο αυτών σηµείων µία
µεταφορά λόγου και νοήµατος. Ο δέκτης, από τη µεριά του, συµβάλλει στην
αποκωδικοποίηση του λόγου του Θεού, ως γραφή και κείµενο, συστήνοντας ο ίδιος µε την
απόπειρα πρόσληψης του νοήµατος του κειµένου, µία ερµηνεία. Τούτο µπορεί να
επιχειρηθεί, είτε µέσα από µία θρησκευτική παράδοση, είτε εκτός ενός τέτοιου ιδεολογικού
ή φιλοσοφικού βάθρου. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η βεβαιότητα ότι ο ερµηνευτής του
(ιερού) κειµένου, το επαναδιατυπώνει, έως το µεταφράζει.1 Οπότε, η ερµηνεία είναι, κατά
κάποιον τρόπο, µία δεύτερη γραφή ή τουλάχιστον, ένα ξέχωρο κειµενικό σώµα.
Μέσω της παραπάνω προβληµατικής φαίνεται ότι ο Florovsky κατανοεί την
ιστορική ανάδειξη του χριστιανισµού. Ο χριστιανισµός (οµολογούµενως) αναδείχθηκε στη
* Ευχαριστίες οφείλονται στην κ. Α. ∆εληκάρη για τις επισηµάνσεις της.
1 Τούτη η προβληµατική αφορά την προσέγγιση όλων των ιερών γραφών/κειµένων κάθε θρησκείας
και φυσικά, αποτελεί κοινό φιλοσοφικό τόπο η διαπίστωση ότι κάθε θρησκεία αποτελεί µία ερµηνεία.
Βλ., περισσότερα, R. J. ZWI WERBLOSKY, Religion as Interpretation, στο, S. BINDERMAN and
B.-A. SCHARFSTEIN, (eds), Interpretation in Religion, E.J. Brill, Leiden/New York/Köln, 1997, 17, (εδώ, 1-2).
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συνάντηση και στο συγκερασµό των σηµείων της ιστορικής αποκάλυψης του Θεού και τη
µεταφορά αυτής της αποκάλυψης διά της Γραφής από την κοινότητα των οµολογιακά
πιστών, µια κοινότητα που χρονικά εδράζεται στην αυτοψία αυτής της αποκάλυψης. Η
σηµασία της αυτοψίας αυτής είναι η εξής: η ερµηνεία του χριστιανισµού και των κειµένων
του ενέχει έναν κοινοτικό χαρακτήρα και δεν γίνεται αυτονοµηµένα. Κάτι τέτοιο το
καταδεικνύει άλλωστε η ιστορική διαµόρφωση του φαινοµένου του χριστιανισµού, που
ονοµάζεται εκκλησία. Στην περίπτωση του χριστιανισµού, η ίδια η κοινότητα/εκκλησία
δείχνει τον κανόνα των κειµένων, αφού δια της ερµηνείας αναδεικνύει τα κανονικά και
προς συνεχή ερµηνεία ιερά της κείµενα αλλά επίσης, ορίζει και τη φύση και τον τρόπο
ερµηνείας αυτών των κειµένων. Άρα, η θρησκεία ως ερµηνεία, για το παράδειγµα του
χριστιανισµού, είναι µία κοινοτική υπόθεση. Και τα ιερά κείµενα της Εκκλησίας είναι η
αποκάλυψη των έργων του Θεού και η ερµηνεία τους, ως ο τρόπος προσέγγισης,
ανάγνωσης, επαλήθευσης, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κατά το δυνατόν µίµηση και πράξη
των έργων του Θεού από τον ερµηνευτή και οµολογιακά πιστό και την κοινότητα που τον
περιβάλλει.2
Με τον τρόπο αυτό, προσεγγίζεται ερµηνευτικά από το παρόν άρθρο η προς
εξέταση κοινότητα, αφού η κοινότητα που ανέδειξε το κείµενο των Αποφθεγµάτων των
Πατέρων οράται καταρχήν ως µία ερµηνεία θρησκευτικών κειµένων και προφορικών
παραδόσεων, η οποία αναγνώρισε στο ιστορικό πρόσωπο του Ιησού, τη δράση του Θεού.
2. Το ιστορικό και θεολογικό στίγµα της κοινότητας των Αποφθεγµάτων Πατέρων
Το ιστορικό πρόσωπο του Ιησού και ο αντίκτυπος της ζωής του µέσα από τη
διάδοση της από τους µαθητές του (και τον απόστολο Παύλο) σταδιακά εγκολπώθηκε στις
φιλοσοφικές ιδέες και το θρησκευτικό συγκρητισµό, που ευνοούσαν οι αιώνες εκείνοι της
Ύστερης Αρχαιότητας. Πέραν τούτου, οι πρώτες γενιές προσέλαβαν το ιστορικό
παράδειγµα του Ιησού µε αυτόνοµο και διάφορο µεταξύ τους τρόπο. ∆ιαπιστώνεται
δηλαδή, µια ανοµοιογένεια στις ερµηνείες που δόθηκαν για το παράδειγµα και έργο του
Ιησού, οι οποίες τελικά αποκρυσταλλώθηκαν σ’ ένα σώµα, το οποίο κανονοποίησε η
Εκκλησία µε τον επίσηµο τρόπο της. Ιστορικά σκιαγραφείται, ότι ο πλουραλισµός των
ερµηνειών για το γεγονός του Ιησού δεν διαµόρφωσε εξαρχής µία Χριστολογία, δηλαδή
µία ενιαία ερµηνεία του προσώπου του Ιησού, όπως τελικά διατυπώθηκε από την
κοινότητα του Θεού, δηλαδή την Εκκλησία.3
Το παραπάνω ιστορικό (και θεολογικό) συµπέρασµα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
για την προσέγγιση της κοινότητας των Αποφθεγµάτων Πατέρων. ∆ηλαδή, αυτό σηµαίνει
ότι η προαναφερθείσα κοινότητα της ερήµου ίσως και να µην είχε αποκρυσταλλωµένη ως
πεποίθηση την επικρατούσα ερµηνεία περί του Ιησού Χριστού, όπως διατυπώνεται στον
Όρο της Χαλκηδόνας. Επίσης, τα κείµενα, στα οποία είχαν ενδεχοµένως πρόσβαση οι εν
λόγω ασκητές, ελέγχονται θεολογικά για την ερµηνεία τους στο πρόσωπο του Ιησού. Είναι
εκείνη ακριβώς η περίοδος που αρχίζει να διαµορφώνεται επίσηµα ο κανόνας της Γραφής
και είναι γνωστό, ότι κυκλοφορούσαν διάφορα (απόκρυφα) κείµενα, τα οποία ίσως να
αποτελούσαν ανάγνωσµα των ασκητών. Η εικασία αυτή είναι εύλογη, αν ληφθεί υπόψη το
ιστορικό και θεολογικό πλαίσιο της εποχής, που αναδεικνύεται η κοινότητα των
Αποφθεγµάτων Πατέρων. Ακόµη, παραµένει εύλογη υπόθεση η ατονία επιστηµονικής
2 Βλ., µία παράλληλη συλλογιστική, G. FLOROVSKY, Bible, Church, Tradition: an Eastern
Orthodox View, Collected Works I, Nordland Publishing Co, Belmont, 1968, 16 κ. εξ.
3 Βλ., µία χαρακτηριστική ερµηνεία, E. SCHILLEBEECKX, De vroeg-christelijke receptie van Jesus
bezien vanuit het heden, Tijdschrift voor Theologie 42 (2002) 390-400.
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προσέγγισης επί του ρόλου της Γραφής στα Αποφθέγµατα Πατέρων, καθώς και η απουσία
παραποµπών στη Γραφή από τους ίδιους τους ασκητές, όπως τη σηµειώνει ο BurtonChristie. Ακόµη και έτσι πάντως, είναι αποδεκτό ότι τα Αποφθέγµατα Πατέρων
παρουσιάζουν µία κοινότητα κυρίως χριστιανική.4
Ωστόσο, η παραπάνω υπόθεση για µη κανονικά αναγνώσµατα από την κοινότητα
των Αποφθεγµάτων Πατέρων καταρρίπτεται, αν λάβει κανείς υπόψη τη µεθοδολογία του
συγκεκριµένου κειµένου για την ερµηνεία της Γραφής. Ο Burton-Christie, επαληθεύοντας τον
Florovsky, διαβλέπει στο κείµενο των Αποφθεγµάτων µία ερµηνεία της Γραφής διά της
µίµησης και της πράξης.5 ∆ηλαδή, τα πρόσωπα που περιέχονται στο κείµενο ερµηνεύουν τη
Γραφή διά του ιστορικού τους ήθους και η ερµηνεία τους αρθρώνεται ως µία οµολογία έργων,
παρά ως µία φιλολογική επισκόπηση. Η ερµηνεία λοιπόν του ιερού κειµένου της Γραφής
γίνεται δια της πράξης, όπως επί του παρόντος καθιερώνεται από την πρώιµη ασκητική
κοινότητα αλλά και επισήµως αναδεικνύεται από την αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας.
Η ερµηνεία αυτή είναι κατ’ αρχάς µία εκδήλωση του ιστορικού ήθους µίας οµάδας
ανθρώπων, οµολογητών της πίστης στο πρόσωπο και ιστορικό παράδειγµα του Ιησού, η
οποία πραγµατώθηκε εκείνη την περίοδο µέσω της αναχώρησης προς την έρηµο µε σκοπό
την ιστορική οµοίωση του ανθρώπου προς το Θεό. Τούτο το παράδειγµα, το οποίο εξαρχής
περιγράφηκε ως άσκηση/ασκητισµός, υπήρξε καινοφανές στην έως τότε ιστορία των ιδεών
και καταλυτικά επηρεασµένο ή αφορµούµενο από τη νέα θρησκευτική αλήθεια, όπως
φανερώνεται µε το παράδειγµα του Ιησού. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή κάποιοι
µελετητές διακρίνουν επιρροές από τον αρχαιοελληνικό κόσµο, θεωρώντας το ως µία
ακόµη εκδήλωση του αρχαιοελληνικού στοχασµού. Αντίθετα, αναγνωρίζεται
µεταγενέστερα και αιτιολογείται θεολογικά από τους Έλληνες Πατέρες το δίπολο
ερµηνείας της Γραφής και άσκησης ως νεωτεριστικό προς την εποχή του, άρα (ιστορικά
και θεολογικά) καθαρά χριστιανικό.6 Είναι αληθές ακόµη, ότι το φαινόµενο του
ασκητισµού και της αναχώρησης, ως ερµηνεία της Γραφής µέσω της έµπρακτης άσκησης,
φέρει ιουδαϊκά (ήτοι, παλαιοδιαθηκικά) χαρακτηριστικά. Βέβαια, για την περίπτωση των
Αποφθεγµάτων Πατέρων, ως συγκερασµός υπερβληµένων ιουδαιο-ελληνικών στοιχείων, η
άσκηση, ως ερµηνεία της Γραφής, µοιάζει να είναι µοιραία σύµφυτη του πολιτιστικού της
περιβάλλοντος, αν και πρέπει να προσεγγίζεται ως καρπός της χριστιανικής,
παλαιοδιαθηκικής και καινοδιαθηκικής, γραµµατείας.7
Αυτή η αναχώρηση και άσκηση του πιστού, η οποία πρώτα απ’ όλα λογίζεται ως
µία έµπρακτη ερµηνεία της χριστιανικής γραπτής παράδοσης, αναδεικνύει (καινοφανώς)
µία εικόνα του ανθρώπου ως αγίου και τούτο παραµένει ένα καθαρά χριστιανικό
φαινόµενο, το οποίο έρχεται να συµπληρώσει τη µέθοδο ερµηνείας της Γραφής. Ο άγιος
στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο καινοφανής αυτός τύπος
ερµηνευτή των ιερών κειµένων, που αναχωρεί και ασκητεύει στην έρηµο και
πρωτοεµφανίζεται στους χαρακτήρες, που τα λογία τους στοιχειοθετούν το κείµενο των
Αποφθεγµάτων των Πατέρων.8
4 D. BURTON-CHRISTIE, ‘Practice Makes Perfect’: Interpretation of Scripture in the
Apophthegmata Patrum, Studia Patristica XX (1989) 213-218.
5 Ο. π., 215.
6 A. MEREDITH, Ascetism-Christian and Greek, Journal of Theological Studies 27,2 (1976) 313332.
7 Βλ., τις παλαιοδιαθηκικές και αρχαιοελληνικές ρίζες του φαινοµένου και διάφορα άλλα στοιχεία
περί του ασκητισµού, M. VILLER et M. OLPHIE-GALLIARD, Ascèse, Dictionnaire de Spiritualité I
(1952) col. 960-977.
8 Είναι επιστηµολογικά εµπεριστατωµένη η θέση για την ανάδειξη του αγίου ως τύπου χριστιανού
την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας µέσα από το φαινόµενο του ασκητισµού και του περιρρέοντος
κλίµατος της χριστιανικής θρησκευτικής διήγησης. Πρβλ., T. SHAW, Askesis and the Appearance of
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Στο περιρρέον κλίµα λοιπόν, της καινούργιας θρησκείας και των καινούργιων
ερµηνειών περί Θεού και ανθρώπου, όπως αυτές διατυπώνονται στην πράξη των
χριστιανών, ξεκινά η διαµόρφωση ενός νέου τύπου εικόνας/ταυτότητας για τον άνθρωπο,
βαθύτατα επηρεασµένης από τα παραγγέλµατα των ιερών κειµένων, όπως αυτά
µεταφράζονται ή διαµορφώνονται ως µίµηση από τους χαρακτήρες, που ανακαλούνται από
το ανά-χείρας πόνηµα. Αυτή η εγκαινίαση της νέας ταυτότητας του ανθρώπου, όπως
γαλουχείται από τις αναφερόµενες παραµέτρους, αποτελεί µία οριστική µεταλλαγή για τον
άνθρωπο της ύστερης αρχαιότητας9 και αποδεικνύει µία ξεκάθαρη αυτονοµία της
χριστιανικής διήγησης από τις προγενέστερες ιουδαϊκές ή ελληνικές.
3. Tα Αποφθέγµατα Πατέρων ως κείµενο
Υπήρξε πεποίθηση των πρώτων χριστιανών ασκητών ότι η φυγή στην έρηµο δεν
ήταν τίποτα άλλο από την ανταπόκριση προς ακολουθία στο καινοδιαθηκικό παράγγελµα του
Ιησού.10 Εδώ διαπιστώνεται η αυτοσυνειδησία των πρώτων αναχωρητών και µέσα σ’ αυτό
πλαίσιο ερµηνεύεται η στράτευση και αυτοπροσφορά τους ως µία ερµηνεία της γραφής και
κατ’ επέκταση, µία χριστιανική οµολογία και πράξη. Μέσα απ’ αυτό το πρίσµα κατανοείται
και η σηµασία της πράξης των πρωταγωνιστών του κειµένου των Αποφθεγµάτων.
Το κείµενο11 που τιτλοφορείται ως Αποφθέγµατα Πατέρων αποτελεί µία συλλογή
λογίων/αποφθεγµάτων, διαλόγων και διηγήσεων από τους πρώτους χρονικά
ασκητές/αναχωρητές (4ος αιώνας και έπειτα), που, µέσα από το θεολογικό παράδειγµα του
χριστιανισµού, αποπειράθηκαν να καταφύγουν στην αιγυπτιακή έρηµο µε σκοπό τη θεωρία
Θεού και οι οποίοι συνήθως αποκαλούνται ως οι Πατέρες της Ερήµου.12
Το κείµενο διασώζεται σε δύο µορφές. Η πρώτη στοιχειοθετείται από την κατ’
αλφαβητική παράθεση των ονοµάτων των ασκητών. Αυτή η µορφή του κειµένου είναι πιο
διαδεδοµένη και χαίρει πλουσιότερης χειρόγραφης παράδοσης, αν και η ταυτοποίηση των
κειµένων που παρατίθενται σ’ αυτήν µε έτερα των ιδίων Πατέρων κείµενα, παραµένει
δυσχερής. Μάλιστα, η έρευνα στη χειρόγραφη παράδοση του συγκεκριµένου τύπου
κειµένων δείχνει ότι στην κατ’ αλφαβητική σειρά απόδοση επισυνάπτονταν στο τέλος και
ένας όγκος ανώνυµων λογίων, κατατιθεµένων ανά θεµατική απόχρωση. Πέραν τούτης της
µορφής, υπάρχει και µία δεύτερη, η οποία ονοµάζεται συστηµατική µορφή του κειµένου
των Αποφθεγµάτων των Πατέρων, όπου το λογία των πατέρων της Ερήµου παρατίθενται
ανά θεµατικές ενότητες.13 Ο Rubenson υποστηρίζει ότι αυτές οι δύο µορφές του κειµένου
προϋπήρχαν ως διαφορετικές και µη συγκεχυµένες, µιας και η χειρόγραφη παράδοση σε
πλήθος γλωσσών καταδεικνύει την παράλληλη τυπολογία και των δύο µορφών του
Holiness, Journal of Early Christian Studies 6,3 (1998) 485-499.
9 Πρβλ., το συµπέρασµα, H. MOXNES, Det Kristne menneske-konstruksjon av ny identitet i
antikken, Norsk Teologisk Tidskrift 104,1 (2003) 3-7.
10 G. FLOROVSKY, The Byzantine Ascetic and Spiritual Fathers, Collected Works 10, Nordland
Publishing Co, Belmont, 1968, 18.
11 Η παρούσα εργασία χρησιµοποιεί το κείµενο, (APPENDIX AD PALLADIUM), Apophthegmata
Patrum, Patrologia Graeca 65, 71A-440D, όπως επίσης και την έκδοση, Π. ΧΡΗΣΤΟΥ, (επιµ),
Αποφθέγµατα Γερόντων, Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών ΕΠΕ, Πατερικές Εκδόσεις
«Γρηγόριος ο Παλαµάς», Θεσσαλονίκη, 1978, 38-757.
12 Βλ., περισσότερα για το ιστορικό πλαίσιο της ανάδειξης του κειµένου και του περιεχοµένου του,
W. BOUSSET, Apophthegmata, Studien zur der Geschichte des ältesten Mönchtums, Tübingen,
1923, 1-208.
13 Βλ., περισσότερα, G. GOULD, The Desert Fathers on Monastic Community, Τhe Oxford Early
Christian Studies, Clarendon Press, Oxford, 1993, 5-9.
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κειµένου χωρίς κάποια εσωτερική σύνδεση αυτών.14 Τούτο µοιάζει να σκιαγραφεί την
ύπαρξη δύο διαφορετικών µορφών του κειµένου χωρίς αλληλοσύνδεση, µία γνώµη που
έρχεται να διαφοροποιηθεί από τη σύνολη, προηγούµενη επιστηµονική ανάλυση των δύο
µορφών της χειρόγραφης παράδοσης του κειµένου, η οποία διέβλεπε µία σύνδεση ή
εξάρτηση της συστηµατικής συλλογής προς την αλφαβητική-ανώνυµη. Ο Gould επερωτά
την παραπάνω γνώµη του Rubenson, προκρίνοντας µία θεωρία στη βάση της
προηγούµενης προβληµατικής, η οποία έβλεπε µία απευθείας εξάρτηση της συστηµατικής
σειράς του κειµένου προς την αλφαβητική-ανώνυµη.15
4. Ο όρος της ησυχίας στο κείµενο των Αποφθεγµάτων Πατέρων
Το ζητούµενο στη φάση αυτή είναι η ανάδειξη των αναφορών και της χρήσης του
όρου της ησυχίας από τους Πατέρες της Ερήµου. Περαιτέρω, µέσα από την ανάλυση των
χωρίων, που αναφέρουν το λήµµα ησυχία, θα αποπειραθεί µία ερµηνεία, η οποία
επικεντρώνεται στη σύνδεση του όρου της ησυχίας µε τον τρόπο, που ερµηνευόταν το
βιβλικό µήνυµα από τους συγκεκριµένους ασκητές. ∆ηλαδή, σ’ αυτό το σηµείο επιχειρείται
µία ανάλυση του όρου της ησυχίας ως µεθοδολογίας προς ιστορική ενύλωση του βιβλικού
παραδείγµατος του Ιησού και ως ενός έργω τρόπου συνάντησης και θέας του Θεού µέσα
στο πλαίσιο της ερµηνείας του βιβλικού µηνύµατος. Τέλος, θα υποστηριχθεί ότι η ησυχία,
για τη θεολογική αυτοσυνειδησία των Πατέρων της Ερήµου, υπήρξε ο έµπρακτος τρόπος
ερµηνείας του νοήµατος της Γραφής.
Για πρώτη φορά στο κείµενο των Αποφθεγµάτων απαντάται ο όρος ησυχία
σχετικά µε τον αββά Αντώνιο, όπου καταγράφονται ότι η κοσµική συναναστροφή ‘εκλύει
τον της ησυχίας τόνο’,16 ενώ σ’ ένα επόµενο αναφέρεται πάλι η περίπτωση ‘του καθήµενου
στην έρηµο και ησυχάζοντος’,17 από το στόµα του αββά Αντωνίου. Σε τούτες τις
περιπτώσεις διαφαίνεται ότι η ησυχία είναι σκοπός προς τον οποίο οφείλει να
προσανατολίζεται ανθρωπολογικά ο ασκητής και µέσω του οποίου, αντιλαµβάνεται τη
σχέση του µε τον παρόντα κόσµο αλλά περισσότερο, το Θεό, τον οποίο αναζητά στην
έρηµο. Η ησυχία, από το απόφθεγµα που αποδίδεται στο Μέγα Αντώνιο, είναι µία µέθοδος,
η οποία πηγάζει από την αφοσίωση στο βιβλικό µήνυµα. Εν ολίγοις, ο αρχαιότερος των
ασκητών γυρεύει ησυχάζων το Θεό. Παρακάτω επιβεβαιώνεται αυτός ο ισχυρισµός στο
λογίο του αββά ∆ουλά, όπου αναφέρει: ‘& ν 0 &χθρ ς βιάζηται BµCς καταλιπεDν τ;ν
Eσυχίαν (…), ο δIν γ ρ Jµοιον α τ1ς ’18
Απ’ αυτό φαίνεται η σηµασία της ησυχίας ως ανθρωπολογικής στάσης
απορρέουσας από το βιβλικό µήνυµα, καθώς και η βαρύτητά της στη ζωή της ερήµου µε
σκοπό την αναζήτηση του θείου. Για τον αββά ∆ουλά, η ησυχία είναι ο τρόπος της ερήµου,
14 Στη βάση της Αρµενικής και Συριακής συστηµατικής µορφής του κειµένου, ο Rubenson δέχεται
ότι είναι αρχαιότερη η συστηµατική συλλογή, η οποία δε, λαµβάνει την τελική της µορφή αργότερα
από την αλφαβητική. Συνάµα, και οι δύο µορφές του κειµένου υπήρξαν εξαρχής ανεξάρτητες.
Σχετικά βλ., S. RUBENSON, The Letters of St Antony: Origenist Theology, Monastic Tradition and
the Making of a Saint, (Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis 24), Lund, 1990, 149-150.
15 Ο διάλογος των δύο επιστηµόνων διαγράφεται ως µία απόπειρα προσέγγισης µίας σειράς
ζητηµάτων επί της ύστερης αρχαιότητας, καθώς και της εκκίνησης του µοναχικού/ασκητικού
φαινοµένου. Βλ., αναλυτικότερα, G. GOULD, Recent Work on the Monastic Origins: A
Consideration of the Questions Raised by Samuel Rubenson’s The Letters of St Antony, Studia
Patristica XXV (1993) 405-416.
16 Αντώνιος, 10, (Patrologia Greaca 65, 77BC).
17 Αντώνιος, 11, (Patrologia Graeca 65, 77C).
18 ∆ουλάς, 1, (Patrologia Graeca 65, 161B).
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µια ανθρωπολογικά εννοούµενη κατάσταση, η οποία έρχεται ως καρπός της απουσίας
διανοηµάτων και φαντασιών µε αφορµή την εξωτερική παρέµβαση, στο νού του ασκητή.19
Στον Ευάγριο επίσης, η ησυχία αποτελεί τον τρόπο ιστορικής διαβίωσης του
µοναχού, µια ‘διαπαντός’ κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζει την καθηµερινότητα του
ασκητή αλλά και τον βιωµατικό τρόπο δια του οποίου πορεύεται προς τον εσχατολογικό
στόχο. Για τον Ευάγριο, η ησυχία είναι η έµπρακτη ερµηνεία της Γραφής, αφού παραινεί
ότι διά της εν ησυχία διαβιώσεως, αποπειράται η πρόθεση του µοναχού/ανθρώπου να
προγευθεί και να συναντήσει το Θεό δια του Χριστού. Μάλιστα, η χρήση των όρων
‘πατέρας Θεός’ και ‘Χριστός’ προδίδει ότι για την ασκητική κοινότητα, ο τρόπος της
ησυχίας, ως ανθρωπολογικής στάσης, συνδέεται µε το ευαγγελικό µήνυµα, ενώ αποτελεί
και ένα έµπρακτο µεθοδολογικό κλειδί για τη συνάντηση του ανθρώπου µε το Θεό,
τουλάχιστον όπως δείχνει να κατανοεί ο Ευάγριος το ευαγγελικό µήνυµα.20
Στη συνέχεια, η ασκητική κοινότητα, όπως τουλάχιστον γραµµατολογικά
συλλέγεται από τα Αποφθέγµατα Πατέρων, δείχνει ότι κυρίως κατανοεί ανθρωπολογικά την
ησυχία. Για παράδειγµα,
‘καλ ν γ ρ τ Eσυχάζειν, ν;ρ γ ρ φρόνιµος Eσυχίαν Kγει’
όπου διακρίνεται η κατανόηση της ησυχίας ως τρόπου ύπαρξης του ασκητή, ενώ
το απόφθεγµα δεικνύει και την παλαοδιαθηκική παιδεία της αµµάς Θεοδώρας, η οποία στο
παρόν της απόφθεγµα προσπαθεί να αποδώσει εννοιολογικά την ησυχία στο βιβλικό της
πλαίσιο.21
Επίσης, το νόηµα της ησυχίας είναι ολοφάνερο στο απόφθεγµα του αββά Ισαάκ
του Θηβαίου, ο οποίος από τη µία µεριά δηλώνει ότι η ησυχία αποτελούσε τον
κεντρικότερο στόχο της ασκητικής απόπειρας, ενώ από την άλλη, αφήνει να εννοηθεί ότι η
ησυχία ως ανθρωπολογική στάση και έργω θεολογική µεθοδολογία, άρχισε να αποτελεί
βίωµα και διδαχή της χριστιανικής παραδόσεως.22 Η θεολογική αξία του αποφθέγµατος
έγκειται στην ανάδειξη της ησυχίας ως µίας αρχαίας, χριστιανικής διδαχής, η οποία
περιεβλήθει µε αξία από την πρώτη, ασκητική κοινότητα, η οποία εντόπισε εξαρχής την
κεντρική της σηµασία στην απόπειρα εύρεσης και θέας του Θεού, όπως επιδιώχθηκε
αρχικά στην έρηµο. Η ησυχία πάλι, ως βίωµα, αναδεικνύεται και από το λόγο του
Μακαρίου του Αιγυπτίου, ο οποίος χρησιµοποιεί έναν προβοκατόρικο τρόπο για να
υπογραµµίσει την προσωπική του µέριµνα για τον ανθρωπολογικό στόχο, παρουσιάζοντας
τον αββά Μωυσή, να παραπονείται στον αββά Μακάριο εις Σκήτη, ότι εµποδίζεται να
κατακτήσει την ησυχία από τους ίδιους τους αδελφούς/µοναχούς του.23
Περαιτέρω, ο αββάς Ρούφος προκρίνει έναν ορισµό της ησυχίας αναφέροντας:
‘ησυχία &στι, τ καθεσθ1ναι &ν τM κελλίN µετ φόβου κα γνώσεως Θεο ,
πεχόµενος µνησικακίας κα ?ψηλοφροσύνης. S τοιαύτη Eσυχία γεννήτρια οUσα
πασ ν τ ν ρετ ν, φυλάσσει τ ν µοναχ ν π τ ν πεπυρωµένων βελ ν το
&χθρο , µ; & σα α τ ν τιτρώσκεσθαι ?πό α τ ν. Ναί, δελφέ, ταύτην κτ1σαι,
µνηµονεύων τ1ς &ξόδου το θανάτου σου, Jτι ο κ ο(δας ποίX YρX 0 κλέπτης
Zρχεται. Λοιπ ν ο\ν, ν1φε περ τ1ς ]δίας ψυχ1ς.’24
19 ∆ουλάς, 2, (Patrologia Graeca 65, 161C).
20 Ευάγριος, 1, (Patrologia Graeca 65, 173B).
21 Θεοδώρα, 3, (Patrologia Graeca 65, 201BC).
22 Ισαάκ ο Θηβαίος, 2, (Patrologia Graeca 65, 241AB) .
23 Μακάριος ο Αιγύπτιος, 22, (Patrologia Graeca 65, 272B).
24 Ρούφος, 1, (Patrologia Graeca 65, 389BC).

72

Σ’ αυτό το σηµείο επιχειρείται από τον αββά Ρούφο η διατύπωση ενός ορισµού,
του πρώτου που συναντάται στην αλφαβητική σειρά του κειµένου των Αποφθεγµάτων,
σύµφωνα µε τον οποίο, η ησυχία είναι η ιδεατή κατάσταση για τον µονάζοντα, µιας και επ’
αυτής οικοδοµείται ο προσωπικός, ανθρωπολογικός στόχος της αρετής ως βιβλικής
πρότασης και βιοαντίληψης.
Μάλιστα, και αυτό ίσως αποτελεί µία ερµηνευτική απορία, ο ορισµός αυτός
προδίδει και το συγκερασµό ιουδαϊκών και ελληνικών θρησκευτικών στοιχείων στη
θρησκευτική ερµηνεία του ευαγγελικού παραγγέλµατος, αφού ο αββάς Ρούφος αναφέρει
τον συνδυασµό του φόβου και της γνώσης Θεού. Η γνώση, ως όρος, απορρέει από την
ελληνι(στι)κή κοσµοαντίληψη και σύµφωνα µε το πνεύµα των ασκητικών κειµένων, είτε
εκείνης της εποχής, είτε µεταγενεστέρων, είναι µία δυναµική προοπτική ως τάση και
οµολογιακή αφιέρωση, κάτι που, µε όρους αποφατικούς, διαρκώς επιζητείται και ίσως
επιτυγχάνεται, αλλά ποτέ στα ασκητικά κείµενα, δεν αποτελεί κάτι στατικά δεδοµένο, κάτι
που ο µοναχός το αναγνωρίζει στον εαυτό του ως (προσωπικό) κτήµα της πορείας του,
ώστε να µπορεί, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να το περιγράφει. Ο φόβος Θεού ως
παλαιοδιαθηκικό κέλευσµα, είναι το εναρκτήριο προσόν για την πορεία του ασκητή, ώστε
να κατακτήσει τη γνώση Θεού, η οποία εξαιτίας της απουσίας υψηλοφροσύνης ποτέ δεν
διαδηλώνεται από το µοναχό. Βέβαια, το δίπολο φόβου-γνώσης Θεού παραµένει ένας
εννοιολογικός τύπος της σχέσης του ανθρώπου µε το Θεό και µπορεί ο τρόπος που το
χρησιµοποιεί ο αββάς Ρούφος, να φέρει µία ουδετερότητα, περιγράφοντας µονάχα το
πνευµατικό αντικείµενο του µοναχού.
Ο όρος της ησυχίας τέλος, συνδέεται γραµµικά µε το βιβλικό µήνυµα και την
ερµηνεία του από την εκκλησιαστική κοινότητα, καθώς, όπως διαπιστώνεται και από το
απόφθεγµα περί του αββά Χαιρήµωνος, η ησυχία είναι στοιχείο σύστοιχο του
εκκλησιαστικού σώµατος, αφού ο µοναχός, που αποπειράται να την καταξιώσει ως
βιωµατική στάση, µεριµνά επίσης και για την πρόσδεσή του στην λατρευτική κοινότητα.25
Η λατρευτική κοινότητα στην προκειµένη περίπτωση, είναι το σώµα εκείνο, που ερµηνεύει
το ευαγγελικό µήνυµα και περικλείει, ως απόκυηµα αυτής της ερµηνείας, την ησυχία ως
βιωµατική στάση των µελών της και µεθοδολογία απορρέουσα από το ευαγγελικό µήνυµα,
ενώ επίσης, τη θεωρεί θεολογικά ορθώς επιστρατευόµενη για τη συνεχή ερµηνεία αυτού
του µηνύµατος.
Τα ως άνω είναι τα σηµεία της πηγής των Αποφθεγµάτων Πατέρων, στα οποία
µνηµονεύεται η ησυχία ως µέθοδος βιοτής και στάσης προς την πορεία της αναζήτησης του
Θεού στην έρηµο, στην θρησκευτική βάση του ευαγγελικού περιεχοµένου. Μέσα από την
επιγραµµατική αυτή ανάλυση, επιδιώχθηκε να αναδειχθεί η σηµασία της ησυχίας στο
βιωµατικό προσανατολισµό των ασκητών της ερήµου, καθώς και η θεολογική της αξία ως
έµπρακτη ερµηνεία του βιβλικού µηνύµατος από την κοινότητα των πατέρων της ερήµου.
5. Η ησυχία ως ερµηνεία του βιβλικού µηνύµατος κατά τα Αποφθέγµατα ΠατέρωνΚριτική προσέγγιση
Κατά τη φράση του Derrida, ‘εν αρχή είναι η ερµηνεία’26 και η µόνη αξίωση
µίµησης ενός θρησκευτικού συµβόλου, για παράδειγµα του Ιησού, είναι η ερµηνεία του
µέσω της αυτοψίας του παραδείγµατος του. Για την παρούσα περίπτωση των
Αποφθεγµάτων των Πατέρων, ισχύει η προσέγγιση του ιστορικού παραδείγµατος του
Ιησού µέσω της ερµηνείας της ιερής γραφής που, µέσω της αυτοψίας των αποστολικών
25 Χαιρήµων, 1, (Patrologia Graeca 65, 436C).
26 J. DERRIDA, On Cosmopolitanism and Forgiveness, Routledge, London and New York, 2001, 1.
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χρόνων, παρουσιάζει το ιστορικό του παράδειγµα. Με λίγα λόγια, υποστηρίζεται ότι οι
Πατέρες της Ερήµου, µέσω του ιστορικού τους παραδείγµατος και της προσωπικής
αναζήτησης του θείου, αρθρώνουν µία ερµηνεία του βιβλικού παραδείγµατος, το οποίο
αποτελεί τη βάση αυτής της αναζήτησης, όπως υποδεικνύεται και από τη θεολογική
ορολογία των αποφθεγµάτων τους. Για την αρχαία εκκλησία, όπως για παράδειγµα
µαρτυρείται στη σκέψη του Αυγουστίνου, η απόπειρα της φυγής στην έρηµο, ως ερµηνεία
της ιερής γραφής/Βίβλου, διαµορφώνει το θεολογικό λόγο ως εξήγηση και συνέχεια της
Βίβλου, εγκαινιάζοντας µ’ αυτόν τον τρόπο µία χριστιανική περίοδο και µία χριστιανική
κουλτούρα (Augustine, De Doctrina Christiana I, ii, 2).27 Η πρόσληψη του Αυγουστίνου
για την κοινότητα των χριστιανών, όπως καταγραφόταν στις µέρες του ή νωρίτερα,
αποφαίνεται ότι η χριστιανική κουλτούρα και νεοσύστατη θεολογική ταυτότητα δεν ήταν
άλλο παρά µία έργω και λόγω ερµηνεία του βιβλικού κειµένου. Η όποια επιστηµολογική
απόπειρα εναγκαλίζει τον όρο ‘ησυχία’ στα Αποφθέγµατα Πατέρων, πρέπει να λαµβάνει
υπόψη το παραπάνω πόρισµα.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κατανοείται ότι η ανάδειξη του τύπου των πατέρων της
Ερήµου είχε µία βιβλική ερµηνευτική βάση, αφού αυτοί οι άγιοι επιχειρούσαν να εφαρµόσουν
ιστορικά τα διδάγµατα της Γραφής.28 Η πράξη τους αυτή, και για την παρούσα περίπτωση η
ησυχία, έφθασε να είναι µία ζώσα ερµηνεία, ένα ζωντανό παράδειγµα, το οποίο προϊόντος του
χρόνου, καταστάλαξε ως ένας θεολογικός τύπος και ένα είδος ερµηνευτικής παράδοσης. Μέσα
και από αυτήν την οπτική, κατανοείται η σηµασία της ησυχίας στο παράδειγµα των
Αποφθεγµάτων Πατέρων ως ορολογία και πράξη αφορµώµενη από τη βιβλική διήγηση αλλά
επίσης, κατανοείται και η σταδιακή, θεολογική της επικύρωση στη µετέπειτα εκκλησιαστική
παράδοση. Ο όρος ησυχία, ως ο τρόπος διαβίωσης και θεολογικά οµολογιακής στάσης φέρει
ιστορικά το συνδυασµό δύο πραγµάτων: α) καταρχήν, αποτελεί βιβλικό παράθεµα και ως εκ
τούτου, ερµηνεύεται έµπρακτα το θρησκευτικό κείµενο από την κοινότητα των αναχωρητών
αγίων και β) ως βιβλικό ερµηνευτικό παράθεµα, αποτελεί στοιχείο εγγενές της υπό
διαµόρφωση χριστιανικής παράδοσης, η οποία σ’ αυτό το παράθεµα αναγνωρίζει τη ζώσα
µίµηση και ακολουθία του βιβλικού µηνύµατος, κάνοντας έτσι την ησυχία πρακτική της
χριστιανικής παράδοσης. Οπότε, κάθε απόπειρα ερµηνείας του όρου ‘ησυχία’ και των
ιστορικών και θεολογικών συµφραζοµένων του, οφείλει µία αναγκαία συνεκτίµηση των
παραπάνω στοιχείων.
Αυτό άλλωστε έρχεται να συµφωνήσει και µε την προσωπική αυτοσυνειδησία των
αγίων αναχωρητών του κειµένου των Αποφθεγµάτων Πατέρων. ∆ιακρίνεται ήδη ότι το
απόφθεγµα της αµµάς Θεοδώρας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ταυτόσηµη παράθεση της
πρότασης του κειµένου των Παροιµιών,29 ενώ τα υπόλοιπα παραθέµατα που ανιχνεύθηκαν
στα Αποφθέγµατα Πατέρων προσοµοιάζουν µε σηµεία του περιεχοµένου της πρώτης
Επιστολής προς Τιµόθεον.30 Είναι βέβαιο λοιπόν, ότι µε τον όρο ‘ησυχία’, οι πατέρες της
Ερήµου δήλωναν την ιδεατή εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου στην απόπειρα του να
συναντήσει το θείο µέσα από την ερµηνεία του βιβλικού µηνύµατος στο συγκεκριµένο
ιστορικό πλαίσιο.31
27 Βλ., περισσότερα, F. YOUNG, Biblical Exegesis and the Formation of the Christian Culture,
Cambridge University Press, Cambridge, 1997, 265-284.
28 Πρβλ., την ανάλυση, P. BROWN, Authority and the Sacred: Aspects of the Christianisation of the
Roman World, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, 3-26.
29 Παρ, 11,12.
30 Α’ Τιµ, 2,2.
31 Πρβλ., το λήµµα, P. ADNÉS, Hésychasme, Dictionnaire de Spiritualité VIII (1974) col. 381-399,
(εδώ, 382-385).
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6. Συµπέρασµα
Στη βάση του κειµένου των Αποφθεγµάτων Πατέρων, επιχειρήθηκε να αποδειχθεί
στην παρούσα εργασία ότι ο θεολογικός όρος ‘ησυχία’ έχει µία βιβλική εκκίνηση, όπως
αυτό δεικνύεται από την ερµηνεία της Γραφής από την πρωτοχριστιανική κοινότητα. Ο
ισχυρισµός αυτός είναι αναγκαίο να στηριχθεί στη θρησκευτική οµολογία και ορολογία της
κοινότητας ως παράγωγο της βιβλικής διήγησης. Η ησυχία, ως θεολογική και
ανθρωπολογική ορολογία, είναι συνυφασµένη µε την ιστορική ανάδειξη της
εκκλησιαστικής κοινότητας και την υπό αυτής ερµηνεία της Γραφής. Η εκκλησιαστική
χρήση και η ερµηνεία του όρου, σήµερα, διατηρεί την ίδια ερµηνευτική λογική, όπως
επίσης και το ίδιο θεολογικό βάρος και περιεχόµενο µε την αρχαία κοινότητα, η οποία
µαρτυρεί την πρακτική της µέσα από τα Αποφθέγµατα Πατέρων. Η µεθοδολογία, η οποία
κρίθηκε αναγκαία για την στοιχειοθέτηση της προβληµατικής του άρθρου αυτού,
προσιδιάζει στην ιστορικοκριτική µέθοδο και την επιστηµολογία των ιστορικών
διατυπώσεων, παρά σε µία ειδικότερη, θεολογική και δογµατική τεκµηρίωση.
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Mitroulis Ioannis
HESYCHIA AND THE SAYINGS OF FATHERS, AN INTERPRETATION
The current article attempts to articulate a connection between the term hesychia,
as interpreted and performed by the ascetic community of the Desert Fathers and its biblical
context. As appeared by the citation(s) from the text of Apophthegmata Patrum, the term
hesychia designated for the early and under continual construction Christian community of
the age, a mode of being inspired by the interpretation of both the OT and NT texts. In
other terms, the Desert Fathers’ self-realisation pays respect to the term of hesychia by
recognising it as an element of the biblical narrative that might assist the human being to
achieve closeness to the divine one. By the article such a connection between hesychia and
the biblical text is improved in terms of historico-critical epistemology.
Key words: hesychia, Apophthegmata Patrum, Desert Fathers, biblical exegesis,
mimesis Christi

76

Crkvene studije, Ni{ / Church Studies, Nis

7-2010, 77-91
УДК 27-1 Максим Исповедник, свети

Filip Ivanović1
Department of Archaeology and Religious Studies,
Faculty of Humanities, University of Trondheim – Norway
Centre for the Study of Antiquity and Christianity,
Faculty of Theology, University of Aarhus – Denmark

MAXIMUS THE CONFESSOR ON FREEDOM
Abstract: One of the main preoccupations of Maximus the Confessor was his
participation in the famous monothelite controversy that posed the problem of one or two
wills in Christ. The Confessor defended the Orthodox position of two wills, human and
divine, but he also negated that Christ possessed gnomic will. This article explores
Maximus' position on freedom, by examining main terms such as will, gnome, free choice,
self-determination, etc.
Key words: Christ, deification, free choice, gnomic will, Maximus the Confessor,
natural will, self-determination
I The gnomic will and the processes of will in Christ
In Maximus' writings before 640, the term cm÷lg did not have the meaning of the
disposition of will that characterizes the individual, who can tend towards good or evil, but
there is still no difference between gnomic will and natural will. This distinction will be
elaborated by Maximus, in a specific manner, during the monothelite controversy. However,
we find its application in the course of confutation of Nestorian and Severian doctrine.
In the Opusculum 14, Maximus encloses the Nestorian idea of union in the
concept of union by relation, distinguishing it from that of natural, or hypostatic, union. The
notion of cm÷lg is connected with the first form of union: “Union of relation
(Swetij† õmysir) is the one that brings back diverse dispositions of will (cm÷lg) in only
one will. Difference of will (Swetij† diavoqÇ) is the movement that divides the will from
the dispositions of will.”2 The gnomic will, in particular, is said to be “a free impulse of
thought and a movement towards one side or another”.3 Maximus distinguishes the will as
such, in relation to the unity of nature, from cm÷lg which should be seen, on the contrary,
in relation to the difference or rupture inside of one and the same nature. The unification by
relation refers to the difference within one and the same nature and it is “a friendly
disposition (vikij† sumdiÇhesir) or a concordance and a common inclination in accord
with wills”.4 The difference by relation is, on the other hand, an alteration of different
judgement and will or a disposition of rupture.5 The cm÷lg is configured, therefore, as a
disposition of the will that is inherent not to nature, but to person.6
1 filwycat@yahoo.com
2
PG 91, 152C; Cfr. PG 91, 192BD. (Quotations are given in my own translation.)
3
PG 91, 153B.
4
PG 91, 152C.
5
Ibid.
6
Cfr. Luigi Manca, Il primato della volontà in Agostino e Massimo il Confessore, Roma, 2002, 182.

77

In Opusculum 1 Maximus asks himself if the will, as understood by monothelites,
is or is not a faculty of nature. If it should be considered as such, answers Maximus, then
one would reach a conclusion that the nature of Christ is different from both the nature of
the Father and of his mother.
“In this case Christ would be different by nature from both his divine Father and
his most pure mother. Since a natural will characterizes a nature, then those who
say this suggest that Christ is one nature. Therefore, if there is such nature of
Christ, then he is not truly God by nature, nor is he man by nature, since by nature
Christ is clearly not the Father, nor is he his mother by nature. But if Christ is God
by nature, as he is Christ by nature, then who says this is polytheist, since he
confesses one nature of Father of God, who is not Christ by nature, and other
nature of Christ, since Christ is also God. And so, the end of such absurd idea can
only be an attitude condemned as polytheism.”7
In other words, if the Incarnation would result in a synthetic nature – not divine
nor human, but specific only of Christ – then the Son would no longer be of the same nature
as the Father, and he would also lose his human nature; thus, he would not be able to
redeem us. Such a conception, according to which “the number of wills determines also the
number of willing beings”, necessarily implies Arianism or Sabellianism; i.e., a separation
by nature of divine persons, or their dissolution in the unity of divine nature.8
If Christ could not have one natural will only, one of the alternatives Maximus
suggests as a hypothesis is that the will of Christ would coincide with free choice (cm÷lg).
If the will of Christ is to choose freely (what they call “gnomic will”), then it would be
completely in accord with the nature, having the mode of employing various directions of
action in its power, which is always in constant accord with the rational principle of the
nature. Therefore, according to them, he would not be impassive but instead would be selfdisciplined with regard to passions and would become progressively good in all that is good
by nature.9 However, this solution is also inadmissible, since his cm÷lg, exercised in
accord with nature, will lead him in such manner, when he encounters alternative directions
of action to choose what is better in preference to what is worse. Otherwise, it could only be
contrary to the nature, and therefore would replace in him the mode of employment (of the
will) which corrupts the rational principle of nature.10
Following the monothelite conception, one would arrive at the conclusion that the
rational principle proper to human nature would exist in Christ only thanks to the right
employment of his will; therefore, Christ would not be entirely human. One consequence of
this attitude is to consider gnomic will as hypostatic. Those who want to preserve free
choice in Christ by referring the will to hypostasis, render him incapable of movement both
in accord with the nature and contrary to it. This means that Christ is different from the
Father and Holy Spirit:
“Because speaking of one will that chooses in Christ, they anyway suggest a
hypostasis susceptible to moving in the sense of nature or against it; such is, in
fact, as I said previously, the choice. And if it is a characteristic of the hypostasis
7

PG 91, 28B.
PG 91, 289D.
9
PG 91, 28D.
10
PG 91, 28D-29A.
8
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of Christ, they define it, according to this will, as of different advice and notice
with respect to the Father and Holy Spirit. So, that what is considered particular in
the Son by hypostasis is by no means common according to the hypostasis to the
Father and the Holy Spirit. Therefore, concerning the free choice of humanity in
Christ, the Fathers appealed to the appetitive essential potency of the (human)
nature and that means the natural will, or that our free choice existed in incarnated
God by appropriation.”11
Maximus excludes that in Christ there is cm÷lg, since that would mean the
freedom of doing evil, as in every other human being. The free choice of Christ moves in a
manner that corresponds to the deified state of humanity, in a manner worthy of his
unification with K¡cor:
“The human nature of Christ is not, as in us, moved by a cm÷lg which goes
through council and judgement on the decision between the opposites, so he
cannot be considered as mutable by nature because of his free choice, since he
received a non-vacillating being simultaneous to his union with God K¡cor.
Further he had that stable movement proper to the natural appetite of the faculty of
the will, or, to say it more correctly, had an immobile rest in himself because of
the purest assumption and deification by God K¡cor.”12
This part indicates that Maximus conceives the choice of the humanity of Christ in
terms parallel to those of the free choice in saints on heaven. Christ does not possess a
gnomic will, as humans do, since in him the will and all natural faculties are in the
eschatological state; i.e., deified.13 Therefore, gnomic will is a constitutive part of the
human existence in time. However, this does not mean that it is a part of the human
existence outside time, since Maximus affirms that in the eschaton humanity will have the
same deified state that Christ possessed during his earthly existence. In this sense, to negate
the gnomic will in Christ does not reflect a lack of interest in Christ as a particular human
being, but rather it confirms the conviction that Christ anticipates, through his earthly
existence, in what – as Maximus believed – will be the destiny of all the saints.14
In his first writings, Maximus did attribute cm÷lg to Christ. There the term still
possesses, more or less, the meaning of natural will. Then, in the epoch of the monothelite
controversy, when he reached a greater clarity and completeness of his doctrine, Maximus
negates that Christ could possess a cm÷lg, since the incarnated Word could be attributed
with uncertainty and ambiguity. Considering this change of position in Maximus regarding
the gnomic will in Christ, Lars Thunberg affirms that this does not mean a fundamentally
different place of gnome in the theological anthropology of the Confessor. On the contrary,
we have here a different interest for the generic character of Christ's humanity: Maximus'
“later denial of a cm÷lg in Christ was probably due to the fact that he regarded the
incarnate Christ not only as one human being among many but as Man, representative of all
humanity”.15
11

PG 91, 29BC.
PG 91, 32AB.
13
Bernardo De Angelis, Natura, persona, libertà: L'antropologia di Massimo il Confessore, Roma,
2002, 117.
14
Ian McFarland, Naturally and By Grace: Maximus the Confessor on the Operation of the Will,
Scottish Journal of Theology, 58:4, 2005, 419.
15
Lars Thunberg, Microcosm and Mediator: The Theological Anthropology of Maximus the
Confessor, Lund, 1965, 229.
12

79

Going back to the words of Maximus' himself, we find an interesting passage in
the Disputatio cum Pyrrho:
“By affirming a cm÷lg in Christ, they come to define him a simple man,
structured like us with regards to deliberation, limited by ignorance, by uncertainty
and by the presence of opposites, since one deliberates about uncertain things, and
not about something that is deprived of uncertainty. (…) to the humanity of the
Lord (…) cannot be attributed a cm÷lg. In fact, because of his very being, i.e.,
because of his existence in divine mode, he possessed by nature the appropriation
of good and aversion to evil.”16
The cm÷lg, which always represents the aspect of individuality and difference,
has the character of ambiguity, which is solely a consequence of the fall. The term is,
therefore, connected not only to the natural faculty but to its mode of use. It is not identified
simply with the natural principle, but with the acting of the natural principle in its search
and in its condition of uncertainty. That is why the gnomic will should be excluded
regarding Christ, because if there was a gnomic will in him,17 it could be concluded that:
“he was double-minded and double-willed, and fighting against himself, so to
speak, in the discord of his thoughts, and therefore double-personed. For [the
Fathers] knew that it was only this difference of gnomic will that introduced into
our lives sin and our separation from God. For evil consists in nothing else than
this difference of our gnomic will from the divine will.”18
In the Disputatio cum Pyrrho we find other reasons for the negation of the gnomic
will in Christ:
“It is not possible to say that this will is gnomic, since, how is it possible that a
will proceeds from a will? So, those who say that there is a gnomic will in Christ
(…) teach that he was a mere man, that he deliberated in a manner proper to us,
who suffered ignorance, doubt and opposition, since one can deliberate only on
something that is in doubt, and not on something that is free of doubt. We have, by
nature, an appetite for what is good in a particular way, and this is realized through
search and council. Because of this, therefore, the gnomic will is ascribed to us,
since it is a mode of employment of will, and not its principle of nature: otherwise,
the nature itself would change innumerable times.”19
Gnomic will therefore enters in the ambit of the tq¡por and, since it is a mode of
employment of the will and since the will is a process that includes diverse psychological
elements, it is then linked to the hypostasis. Gnomic will is therefore inseparably connected
to free choice. But because it is a mode of employment of the will, it is also a mode of
employment of free choice and not simply its synonym.
Willing is a natural desire since it perfectly corresponds to the nature of
rationality; but in the fallen creature, nature lost its limpidity. It became opaque, and, not
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having before itself the motif of its happiness, which is God, it became attracted by other
goods outside the trajectory proper to its natural impulse. Maximus links the state of
confusion, proper to the fallen man, to the activity of reflecting, choosing and deciding, and
he clearly distinguishes the exercise of this willing (cm÷lg) from willing as a pure, natural
impulse. The gnomic willing, however, is only possible for the historical man who is
subject to the state of ignorance. To a simple and perfect reality which is the natural will
corresponds, in strident contrast, the other, complicated and frustrating, willing which is
gnomic willing.
Defending the gnomic will as a mode of willing, Maximus poses the question in a
context that is not only trinitarian and Christological, but also philosophical:
“The will and the mode of willing are not the same, just as the capacity of seeing
and the mode of perception are not the same. The will, as the sight, is of nature,
and exists in all things that are of same nature or species. But the mode of willing,
as the mode of perception – in other words, willing to walk or willing not to walk,
and seeing to the right, or to the left or down, or the contemplation of the
concupiscence or of the rational principles in beings – is a mode of use of the will
and the perception, and as such it exists in the person that uses it, and distinguishes
it from the others.”20
The fact that Maximus attributes to Christ only the natural will and not the gnomic
one could provoke the impression that Christ's will is not a free will. But this impression
comes from the identification of the free will with the gnomic will. In his objection to
Pyrrhus, Maximus says: “If you say that the will is natural, and if that what is natural is
determined, and if you say that wills in Christ are natural, then you actually eliminate in
him every voluntary movement”.21 Pyrrhus' position, therefore, would imply that God
Himself is necessitated in His work of creation, a position that is linked to the Origenist
problem of God's compulsion to create.
The ascesis is the removal of what is contrary to the nature. Virtues are in fact
natural, but not everyone practices what is natural in the same way. The removal of what is
contrary to the nature happens in accordance to the attitude of the person; i.e., in
accordance with the hypostasis. Well-being, in final analysis, depends on the persons and
on their gnomic will. Christ has no gnomic will because his hypostasis is divine, so he has a
natural will that is in perfect accord with his hypostatic divine k¡cor. So, on the basis of the
distinction between nature and person, Maximus maintains the natural will, which includes
psychological processes. Therefore, there is a natural will (divine and human), and there is
also a mode of willing, which belongs to the person. So it seems that the will is a faculty of
the nature, a pure potentiality, while the effect of exercise of freedom is directed by the
person. In that way, Maximus does not identify the exercise of the will with freedom,
which, as such, is not a faculty. It may be said that the nature is not determined or
constricted, since it disposes with all its potentialities and exercises its faculties. Not only in
Christ, but in human beings too, the will is always exercised in a way that is established on
the level of person. The nature is the basis upon which one acts, and possible acts are those
that enter the ambit of the faculty of the nature. But the mode and, therefore also the
direction of acts, is given by the person. And it cannot be said either that free choice is
identified with what we usually understand as freedom. Free choice is the choice that is
20
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accomplished as a consequence of natural faculties (as condition) and of mode (which gives
direction to it). It is the direct, informed act of nature by the person.22
The closest notion to the one of freedom, among those that enter the ambit of the
sphere of the will, is the one of cm÷lg, although it also conserves some psychological
aspects. It is possible to say that the cm÷lg is the attitude, the mode of manifestation in the
acts, which derives from the conjunction of the hypostatic (spiritual) plan with the natural
(psychic) one.
To sum up the discussion on the existence of the gnomic will in Christ, Maximus
excludes cm÷lg from Christ on account of its connection with ignorance and sinfulness,
which imply that they belong to a human fallen person, and therefore are also to be
excluded from Christ. Maximus always points to the fact that Christ had a sinless, nondeliberative, and oriented-to-the-good human will, which was modelled, moved, and
actualized in particular acts of human willing by the divine person of the Logos in
obedience to the Father.23
II Will and choice
Maximus distinguishes a natural activity, rational but not immediate, and a reflex
activity, which is rooted in the former but not identified with it.24 The reflex activity is
properly “the mode of use” of the will possessed by man in the actual condition, in which
he is to decide and choose between different possibilities offered to him in situations that
are not always clear. Maximus brings his attention to the ethical-religious quality of choices
and indicates the criterion that should always guide man with respect to his proper nature
and in conformity with the natural goal.25 In fact, the human being often turns away from
life according to nature because of the error “that is implied in the soul through
sensation”26; i.e., for the desire of an ostensible good.
However, whether turning himself towards real good or not, the human being is
driven to choose in conformity with his previous choices, which are stratified in a
disposition, in a habitus27, the cm÷lg. Maximus indicates this will that chooses is also a
“way of life” and is identified with a certain qualification of the will (• poiÉ hókgsir), and
that is why its results are “oriented in relation to a good which is real, or is considered as
such”.28 Maximus declares that between cm÷lg and choice (pqa¥qesir) there is a relation
as the one between habitus and act.29 The cm÷lg is not, therefore, a faculty distinct from
will; rather, it is a mode of its realization. That is why it does not belong to the nature but to
the person, and it is developed inasmuch as the actual conditions of human existence bear a
continuous activity of discernment, judgement and choice.
The cm÷lg is therefore also the expression of the limits in which the free will of
the human being is actuated, and the human being is submitted to a continuous and
burdened risk of error, and guided by all the anterior choices. As such, it is not the perfect
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mode of existence of the will, which has to be, according to Maximus, the mode of
existence of Christ's human will – not just without sin, but absolutely impeccable. Here
comes to light the raison d'être of the Maximian distinction between the nature of the will
and its mode of existence. What was not assumed was not saved, declares the Confessor,
making use of the formula of the Nazianzen; human will, as the constitutive element of the
nature, was therefore assumed by Logos. However, what was not admitted – nor could it be
admitted – was the mode of existence of the human person. The divine person does not
admit ignorance, perplexity, deliberation, choice. In short, it has not and it cannot have the
cm÷lg.30 Christ's human will, in virtue of the union, is outside of any choice. It became
totally appropriated of good and alienated of evil, and thus it became perfectly actuated
according to the nature; and Maximus highlights the naturality of such mode of existence:
the will tends, in fact, naturally towards the good, and deviations from this goal are bound
to the mode of use that it finds in us. In Christ, therefore, the human will is not only
assumed; but in him, and only in him, it should be added, thanks to the divine mode of
existence, it becomes perfectly actuated. Christ is the living model of every human being;
he is the perfect human being, where there is no difference between nature and mode of
existence. In every other human being, the nature never finds a mode of existence that is
inflexibly rooted in the good, as nature per se requires, at least in the actual life.31
In this context the affirmation of Maximus can be comprehended in that virtues are
natural, not acquired, and that if all people lived according to nature, there would be just
one virtue revealed, just as the nature is one.32 In fact, a way of life inspired as much as
possible by only natural exigencies, linear and maximally simplified, is the form closest to
the divine model that the human existence could attain.
The will that chooses appears clearly as a defective mode of existence of the will –
even it is through this that the human being accomplishes his part in the ascent to God and
existentially appropriates his free will, making it perfect in the effective volition of good. It
is a mode of existence which, since it is defective, it is not maintained in the eternal life.
When every motif of doubt and uncertainty fails and the truth manifests itself without veils,
then there will be no more choice, and there will be no need to judge through choice.
What will fail is “the actual law that governs the nature”, and “only the intellectual
desire (√qenir) of those who desire so according to nature will be active”.33 The human
being will come out of the condition of mutability, which now renders him capable of
qualifying himself in modes diametrically opposite, depending on whether he respects the
virtues and conforms himself to the law of nature that governs his faculties, or whether he
abuses them and exploits them in an inappropriate way by submitting himself, against
nature, to the dominion of passions.34 All this movement, which also leads – albeit through
error – to the fruition of good, will cease. The activity of willing will be gathered in the
“mystical fruition of what is desirable according to nature”.35 The mystical fruition in
which, says Maximus, the satiety (w¡qor) of the desire coincides with its tension to the
infinity. The eternal life is described as a decrease by intensification of the participation,
and a direct communion with the loved proportioned to the desire itself.36
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Such proportion between desire and participation allows us to distinguish, in the
blessed, the uniqueness of the will with regard to the nature from its differences with
regards to the mode of movement, and to specify in what manner it is possible to speak of a
single will that unifies the blessed with God and among themselves.37 But above all, these
considerations clarify how the movement of the will is not overwhelmed by the apparition
of the truth but is just freed of every possible error and of actual limitations. The movement
remains, but as a natural tension towards good that does not recognize an end, since good
itself has no end. It is its new mode of existence, which is conformed to the divine reality
now manifested.38
Human will is defined as “autonomously free movement”: there are three forms of
life (vegetative, sensitive, rational), to which specific movements correspond; the rational
life corresponds to the autonomously free movement, which becomes identified, starting
with Diadochos of Photiki, with the natural will.
“For the vegetative life the proper motion is that related to nutrition, growth and
procreation; characteristic for the sensitive life is the movement according to
impulse; for the rational life is, then, peculiar the autonomously free movement
(…) If then, according to nature, the proper movement for rational being is
autonomously free, then every rational being is, by nature, also volitional. Blessed
Diadochos of Photiki declared, in fact, that the will is the autonomous freedom.
But if every rational being is by nature volitional, and God the Word became truly
animated flesh in a way which conformed to the logos and to the reason, then on
the basis of that by which he was man, substantially he was properly endowed
with will. If it is so, then the so called natural will does not hurt the ears of the
pious, but rather of heretics.”39
All that moves, according to Maximus, moves because it has an end to which it
tends by nature. Freedom for Maximus consists in self-determination of the volitional
movement, not in its changeability, which is a contingent defect. The human being is the
cause of himself only thanks to Him who created him. The human being appropriates
himself and self-determines himself only as an image40, imitating the divine fixity and
immutability: “... if the human being was created to the image of the blessed and superessential Divinity and the divine Being is by nature autonomously free, the human being
too, being really His image, is by nature autonomously free”.41
There is no movement if there is no goal. For its movements the will is defined as
“a natural potency that pursues its own goal”42, and only by reaching it can it be called
accomplished. The tókor comes to coincide with the Äqwü. The end (goal) of the will
coincides with its principle. And since the human nature, of which the will is an expression,
is not causa sui (a«ta¥tiom)43, but has its origin in God, then God will be the natural end of
its motion. In fact, it is in the total adjustment to the divine will that the human will attains
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its proper function. The inimitable model is always Christ, who turned to the Father and
said: “Not as I want, but as you want”.44 The human will on the ontological plan is not
united with the divine only through hypostatic union, but also through the moral order of
freedom. Christ's humanity is, from a dynamic point of view, perfectly valorized in its
historical reality. The concordance of the human will with the divine one is realized through
the earthly life of Jesus, through his perfect obedience to the Father, and to death, and in
death. In Gethsemane, the symphony of the two wills is manifested on an interpersonal
plan, i.e., through the relationship of the Son to the Father – a relationship lived in a human
way, according to the free will. Obedience marks, precisely, that fully human attitude of the
Son towards the Father, in order of the freedom.45
This attitude, observes Maximus, does not comprehend “elimination of freedom
(û Äma¥qesir toÀ a«tenous¥ou)”, but its fixation according to nature, for which it is
rendered solid and immutable, that is to say, this comprehends the simplification, “the
retracting of the will that chooses (ïjw÷qgsir cmylijü), so that from where the being
comes, from there also we wish to be moved”.46
Therefore, the perfection of the human will consists in its complete adjustment to
the divine will and in the desire of such adjustment, but the perfection of the will coincides
with the perfection of freedom. The elimination of cm÷lg frees the human being from
subjection to limits of choices and renders him similar to God. Since freedom as
autocausality is proper only to God, the human being can be the cause of himself solely
through Him, who is his principle (and who, exactly because of this, is also his end).
Identifying himself through will with his own cause, the human being becomes entirely
free, because he wants what God wants him to want, and his willing becomes one with the
creative and salvific will of God.47
All this clarifies why, in the freedom to choose between good and evil, Maximus
finds latent in every choice the possibility of error, and there is no expression of the essence
of freedom. In the actual human being the a«teno…siom is self-appropriation: his freedom
consists in accepting and appropriating of what he is by nature. But he is not himself except
in God, who is his principle and his accomplishment – not his extrinsic end, but his intimate
perfection. Only by moving towards God does the human being appropriate himself and
willing exclusively according to what God wants. In loving this identification, he brings
such an operation to an end: he is himself and wants to be what he is.48
In synthesis, freedom, which for Maximus essentially consists in selfdetermination, is given to the human being only by participation. The human being does not
have the proper good in himself; he is not an end to himself, since he is not causa sui. Only
God, precisely because He is what He wants, can want what He is and be an end to
Himself. The good of the human being, his end, is God Himself. Only in the measure in
which the human being attains Him does he also become an end to himself; that is to say,
he can want what he, by participation, is. And he can also be what he wants: since he exists
44

PG 91, 1076B.
François-Marie Léthel, La priére de Jésus a Gethsémani dans la controverse monothélite, in: F.
Heinzer e Chr. Schönborn (eds.) Maximus Confessor. Actes du Symposium sur Maxime le Confesseur,
Fribourg, 2-5. septembre 1980, Fribourg, 1982, 213-214.
46
PG 91, 1076B.
47
The highest example of this is, for every human being, the willing of Christ: he did what we should
do and what many saints did after him. Christ handed over his human will to the will of God, and as
human being he allowed his own human will to be moved and modelled by the divine will of the
Father, which is identical with his own divine will. (Cfr. Demetrios Bathrellos, op. cit., 171.)
48
Alberto Siclari, op. cit., 13-14.
45

85

by divine will, inasmuch as his will corresponds to the divine will, then he is also what he
wants to be. Outside of such adjustment, there is nothing but disorder, defect,
nothingness.49
In Maximus' reflection there are two ideas operating, which specify each other: the
idea of freedom as self-position and self-possesion, and the idea of will as tension to God –
a specification of the thesis that every movement has its own natural end. The point of
junction is constituted by the idea that the human being, although being free, cannot be,
since he is not causa sui, immediately an end to himself.
The first consequence that derives from these principles is that freedom in the
absolute sense is recognized only to God. Human freedom is a participated freedom. The
human being is not able to create himself; he is, however, by nature, able to appropriate
himself, to recognize, accept and make his own what he is by nature: the image of God and
therefore in need of God. The faculty of human being’s self-appropriation is the work of
God, who is the principle, end and means of every human realization; but the movement of
self-appropriation is free, by the nature itself of this faculty. Such freedom of his can be
expressed also in its own negation: an act free in its principle, but which disappears; a
movement that has no real end; an attempt towards nothing; and, therefore, negation of the
movement, which by definition has always an end.50 The guilt of Adam, as all guilt, is seen
precisely as a distortion of the movement of the will. Distorted from its natural end, it tends
to resolve in its own disappearance, since it is deprived of a proper raison d'être.51
Following its objective, the human willing acquires on the other hand such an
intensity that, in the end, once it has reached its goal – the union with the divine will – it
becomes an effective participation in the divine operations. On the account of this
identification, Maximus gives two examples which do not have a figurative value: Christ,
who says “not what I want, but what you want” (Mark 14:36), and Paul who says “and it is
no longer I who live, but it is Christ who lives in me” (Galatians 2:20).52 The perfection of
willing – an activity according to nature – is therefore actuated, as it results from these
examples, with the deposition of every personalistic determination; so it coincides with
God's will itself; with the will of God in whom knowing, willing and creating are the same
thing, and who associates the creature that wants like Him to His own creative and salvific
activity, effectively making it causa sui.
The sinner, on the other hand, cannot actuate himself properly, not even as a
human being. He seems to be a kind of lost possibility. He lacks ïkeuheq¥a, freedom from
passions and sin, thanks to which he would be restored to the simplicity of nature, whose
motions are always in accord with the divine willing. And thus he vanishes in the tension
towards the ostensible goods, in a meaningless love of himself (vikaut¥a). The ïkeuheq¥a
coincides therefore with the use, according to nature of human faculties, with that
simplification of the spirit in which the gift of deification is actuated.
This does not mean that in the adjustment to the divine willing, a creature loses its
own nature in order to assume that of God. A transformation of that kind does not happen
in Christ, who remains, in the unity of the hypostasis, a true human being in addition to
being true God, and the same goes for the blessed. It means only that the activity of the
creature attains its perfection in existential recognition of owing everything to God, and of
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being, in its positive content, nothing but a gift and a presence of God. Therefore the
perfection is also “enduring of God”: Logos gives experience of Himself while being
recognized by those who became worthy of Him. In a reality which is, by nature, gift of
God and need of God, the supreme activity coincides with the supreme passivity with
regards to God.53 The human being is passive since he, as a creature, receives everything he
is; he is also passive because in the experience of God he “endures” – he becomes invaded.
And between these two kinds of passivity there is no solution of continuity, precisely
because the “natural” human being is entirely, in his positivity, a gift of God; his activities
are derived and as such they are also passions.
The freedom of the human being is, on the other hand, harvested and exalted in
this passivity. It distinguishes him by eternity from God as another mode – which is
recognized and accepted as such – of the existence of the divine. And it is based on this
distinction that Maximus can reject the risk of pantheism. In the eternal life the will of the
blessed and the will of God coincide, but they are participants; this divine will is
participated, and they endure besides operating, while the divine will properly and solely
operates. The identity resides in what is wanted, the salvation of all, and not in the nature of
willing, for which the divine will (which is creative and salvific) is different from the
human will (which is created and saved and which, on the other hand, wants, as God, the
salvation).54 The movement of the human being is called an endurance, Maximus writes,
because “every being that comes from God, and exists because of God, is subjected to
motion, since it is not the movement itself and potency itself (…), according to the principle
posed in it in the creation by the cause which constituted everything”.55
There is therefore in the human being, as a creature, a constitutive passivity: he is
a derived – not primary – being. But that does not prevent his derived nature from being
essentially active. The motion itself, Maximus adds, is passivity since it derives from God;
but it is activity, since it is a characterizing expression of the created nature.56
III Conclusion
In conclusion, we can say that with the dogma of creation ex nihillo, the
“principle” of Greek ontology, the principle of the world, became transferred from the
stable continuum of causes and consequences to the “uncertain” sphere of freedom.57 Only
with His will, and not with His nature, God connects with His creation. The principle of the
world is the beginning of a free relationship – a relationship of love between the world and
its cause. If we refer here to Maximus, then we see that this fact is clarified in two points: 1)
God knows all His creatures as His own will58, and 2) from a social perspective on the
human being, we do not deal with the “Äma¥qesim to a«tenous¥ou” but with the
“ecw÷qgsim cmylijüm”.59
Therefore, God does not communicate with the world as with an objectively given
reality, because the world is not given to God but is created by Him. He does not know
rational beings as rational, and sensible as sensible, but knows all beings as His own will.
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And His will is that rational beings always exist in communion with Him – a communion
that was realized by His son. God knows the world in the way in which He wants it to be in
His eschatological empire. And the only response to the question “why?” is this: because
God wants it so.60 This, for the Fathers, means that God operates by giving hypostasis to
the world, not because he submitted to some necessity but because He did it freely and out
of love. Consequently, the world is not a product of necessity, but of freedom. For
humanity, only freedom represents the door that leads to the uncreated.61
Rational beings, Maximus writes, are by their nature mobile, so they move
towards an end, employing their free will, with the scope to reach the well-being connected
to the natural movement, to which it gives the moral qualification. This movement is also
linked to the imitation of God, which represents a synergy between freedom and grace:
“Spirit does not produce the involuntary free will, but it transforms it and deifies it, when
this is desired by the will”.62
The sin of Adam was a disaster of human freedom that chose “against nature”,
which was possible “in conformity with the free will”. Maximus always insists on the idea
that nature itself was not introduced into the sin, and therefore clearly contrasts v…sir with
cm÷lg. The consequence of the sin is the contamination of the natural will that can be
brought to the Good only with the help of cm÷lg. Man has therefore acquired the gnomic
will, which not only chooses between good and evil but also hesitates and suffers, because
its decisions are clouded by ignorance and imagination.
The free will is, as we have seen, essentially linked to the hypostatic existence.
The sin, therefore, can be only a personal act, which does not contaminate the nature itself.
On the contrary, it leads man's created hypostasis to abuse the nature, thus erasing the true
link between hypostasis and nature and turning man away from his authentic freedom.
This explains also the possibility of the Logos to fully acquire the human nature,
but not the sin. The sin belongs to the sphere of the cm÷lg and not to the nature.63 Christ
truly possessed the natural human will, but since the subject of the will, the hypostasis, of
his human nature was Logos itself, he could not in any way have the gnomic will, which is
the only source of sin.
That is why the spiritual life of Christians essentially puts in first place the gradual
transformation, in every human hypostasis, of the gnomic will into the divine and angelic
cm÷lg. Our deification – i.e., participation in the divine nature – is incongruous with the
internal conflict introduced in the nature through cm÷lg. Since the true k¡cor of our nature
is immutable, then it is its tq¡por, damaged by the free will already since Adam's sin, that
should be reborn in Christ.
The mystery of salvation belongs to those who choose it freely, and it is upon the
human being that it depends if his being will be logical (in conformity with k¡cor) or
paralogical. This is why Maximus writes: “Man is in God by caring (diÉ pqosow°r) for the
logos of his own being (toÀ eªmai k¡com)”.64 Thus the natural will does not impose itself to
the human being as a necessity – he can always choose, and his choice is the most concrete
consequence of the aforementioned care.
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The ultimate and central scope of Maximus' system is the deification of the human
being. In this, the will of the human being is subordinated to the divine will, and in
deification the whole human will’s activity is concentrated on a free acceptance and
“endurance” of this deification to take place. The purpose of human self-determination is to
lead one to this transforming relationship with God, and therefore this “voluntary
outpassing” is not the annihilation of the human will but the only true fulfilment of it.65
Relating the deification with the idea of freedom, we will conclude by quoting Florovsky:
“Everything will be deified and God will be 'all in all'. But this will not be done with force.
The deification itself has to be accepted and adopted freely and with love... Saint Maximus
derived this conclusion from an exact Christological doctrine on two wills and two
energies”.66
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Филип Ивановић
МАКСИМ ИСПОВЈЕДНИК О СЛОБОДИ
Једна од главних преокупација Максима Исповједника било је његово
учешће у монотелитском спору, који је поставио проблем једне или двије воље у
Христу. Исповједник је бранио православно учење о двије воље, људској и
Божанској, али је такође негирао постојање гномичке воље у Христу. Испитивање
проблема воље довело је Максима до блиско везаног питања слободе човјекове, те
односа његове слободне воље и воље Божије. У том контексту, слобода у апсолутном
смислу приписује се искључиво Богу, док човјек, будући да је створен и да није causa
sui, не може бити апсолутно слободан. Како је он створен по лику Божијем, тако је
његова природа неискварена, али је, као посљедица пада, његов начин постојања
искварен. Стога је његов задатак да усклади начин постојања с природом, те да своју
гномичку вољу постепено уподоби с Божанском вољом. Овај чланак испитује питање
слободе кроз истраживање кључних појмова Максимове мисли о овом проблему, као
што су природна воља, гномичка воља, слободни избор, самоодређење итд.
Кључне ријечи: гномичка воља, Максим Исповједник, обожење, природна
воља, самоодређење, слобода, Христос.
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IMPORTANCE DE LA METHODE HISTORIQUE DANS LA
RECHERCHE PATRISTIQUE - L'EXEMPLE DE SAINT CYPRIEN
DE CARTHAGE
Abstrait: La théologie cherche toujours les façons de s’ouvrir à l’actualité de la
vie d’un côté, et de rester fidèle à la tradition de l’autre. L’existence des différentes
méthodes et méthodologies dans la recherche théologique démontre l’importance de la
question de l’actualisation en théologie. La méthode historique est parmi les méthodes les
plus importantes. Il nous est possible de voir que chaque fois quand on s’adonne à une
lecture et une recherche plus détaillée et plus attentive à des questions historiques, on
arrive à des points qui nous surprends et qui nous aident à mieux comprendre notre
tradition et nos conceptions théologiques. Cette lecture plus détaillée aide aussi, à éclaircir
les points de désaccord et aide à mieux discerner notre situation actuelle. Comme un bon
exemple de cette recherche d’aller plus loin dans la recherche, nous avons proposé
d’étudier saint Cyprien de Carthage et sa pensée théologique. Père de l’Eglise qui est en
Occident reconnu comme père de l’universalisme ecclésiologique. Nous montrons comment
les théologiens catholiques et orthodoxes l’ont traité dans leurs recherches concernant
l’ecclésiologie. Nous essayons de montrer où nous nous situons par rapport à la pensée de
saint Cyprien dans les recherches les plus récentes.
Mots clefs: saint Cyprien, l’ecclésiologie, la théologie orthodoxe, la méthode
théologique, la théologie catholique, la méthode historique.
Note introductive
La théologie de nos jours, qu’elle soit orthodoxe, catholique ou protestante, s’est
adonnée à une utilisation de différentes méthodes herméneutiques. La raison pour cela est,
avant tout l’envie et le besoin de trouver une méthode qui donnerait une explication des
faits théologiques et des moments de l’histoire sacrée de façon plus cohérente et plus
actualisante. A commencer par des commentaires de l’Ecriture Sainte et à finir par des
approches modernes, la théologie a donné naissance à des méthodes les plus diverses,
jusqu’à aboutir à des résultats opposés2. Le développement de ces méthodes se faisait
surtout en fonction de présupposées théologiques des confessions qui les ont utilisées.

1 jovanorth@yahoo.co.uk
2 Le produit le plus récent d’une recherche historico-critique est une étude en suédois qui montre que
le Christ n’a pas été crucifié. La question qui se pose après une telle étude est quel est le besoin de
nier ou de prouver un fait qui est attesté par la tradition ecclésiale. Voir : « Jesus did not die on cross,
says scholar », du site : http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/7849852/Jesus-did-notdie-on-cross-says-scholar.html, le 12 juillet 2010 à 13h 55 min.
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Ainsi, la théologie protestante a trouvé beaucoup d’utilité dans la méthode historicocritique3, alors que la théologie catholique l’a fait pour la méthode narrative etc.4
Les théologiens orthodoxes, qu’ils le veuillent ou non, n’ont pas eu de méthode
qui leur soit propre et, aujourd’hui, ils s’approprient celles qui existent déjà et qui sont
utilisées par d’autres confessions chrétiennes. Le fait que les théologiens orthodoxes n’aient
pas leur propre méthode peut être compréhensible. En effet, les méthodes basées sur une
analyse minutieuse de l’Ecriture Sainte sont un apanage des théologiens protestants5. Chez
les théologiens catholiques le développement de la méthode théologique trouve ses racines
dans le besoin de répondre aux questions posées par les protestants, mais aussi de montrer
la cohérence de la théologie catholique6. Toutes ces méthodes, trouvent leur source dans
l’ancienne manière de prouver la réalité de la foi par les citations : tout d’abord, des
citations scripturaires et ensuite, patristiques. La question que l’on peut éventuellement
poser est quelle est cette réalité de la foi ? Pour les protestants, c’est surtout la foi vécue
selon les maximes de l’Evangile. Pour les catholiques, c’est la foi s’appuyant sur
l’Evangile, mais aussi vécue et constituée dans et par l’Eglise. Pour les orthodoxes, c’est
tout cela pris dans son ensemble. Donc, la méthode orthodoxe dépend en quelque sorte des
méthodes des autres. Cela veut dire que nous pouvons nous approprier des méthodes
qu’utilisent d’autres théologiens. Est-ce que cela veut aussi dire que nous n’avons pas notre
propre « chemin orthodoxe » ? Est-ce que nous trahissons notre tradition par ce fait ? Estce que le fait de non-existence d’une méthode théologique orthodoxe proprement dite nuit à
la théologie orthodoxe ?
Il nous semble que c’est heureux que les théologiens orthodoxes n’aient pas
développé une méthode qui leur soit propre : cela leur permet de profiter de toutes les
autres méthodes et méthodologies. Tout de même il y a deux points qui constituent la base
d’un essai méthodologique pour les orthodoxes, ce qui ne fait pas pour autant une méthode
en soi.
Le premier trait distinctif de la théologie orthodoxe est la place donnée à
l’histoire : le fait historique est un point de départ de toute réflexion théologique, il est sa
pierre d’angle et sa base. Dans ce contexte, nous pouvons parler de l’historicité de
l’approche orthodoxe. Nous la retrouvons dans presque toutes les recherches théologiques,
ce qui a, d’ailleurs, amené un enrichissement du vocabulaire. L’historicité de la vision
orthodoxe s’enracine dans l’expérience de l’incarnation : Dieu Lui-même est descendu et
devenu une personne vivante dans l’histoire7. L’approche historisante permet aussi de
comprendre que chaque récit scripturaire ou patristique peut être situé dans un contexte
historique spécifique. On peut donc dire que cette démarche historisante correspond à la
3 La méthode historico-critique était très importante aux XIX-ème et XX-ème siècles. Voir :
Guillemette-Brisebois, Introduction aux méthodes historico-critiques, éd. de FIDES, 1987, 493 p.
Elle est très contestée de nos jours. Voir l’étude : Jean Zumstein, « Les enjeux de la méthode
historico-critique » in Exégèse et herméneutique, éd. du Cerf, 1994, p. 51-69.
4 James L. Resseguie, L’exégèse narrative du Nouveau Testament – une introduction, éd. Lessuis,
Bruxelles, 2009, p. 351.
5 La maxime Sola scriptura explique d’une façon claire pourquoi il n’y a autre repère dans la
théologie protestante que l’Ecriture Sainte. Voir : Jean Baubérot, Histoire du protestantisme, éd. de
Puf, coll. « Que sais-je ? », Paris, 1998, p. 9.
6 Cela fut le cas dès les premières questions posées à la théologie catholique que se soit du côté
orthodoxe ou protestant. La fameuse dispute entre Martin Luther et le cardinal Cajetan en est témoin.
Voir : HISTOIRE DU CHRISTIANISME des origines à nos jours, tome VII, De la réforme à la
Réformation (1450-1530), éd. du Desclée, Paris, 1994, pp. 691-696.
7 Cela fut souvent souligné par saint père Justin Popovitch. Voir : Justin Popovitch, Philosophie
orthodoxe de la vérité, tome 2ème, éd. L’Age d’Homme, Lausanne, 1993, p. 61.
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méthode historique, et même historico-critique. La différence avec d’autres théologies se
situe dans le fait que les théologiens orthodoxes prennent en compte le phénomène de la
foi. Dans le domaine de la théologie, cela implique l’idée que les écrivains de l’Ecriture
Sainte, les Pères et les théologiens modernes sont tous des croyants et qu’ils nous
transmettent cette expérience de la foi, qui est à la fois une expérience personnelle et une
expérience commune, vécue par tous dans l’Eglise8. Ce fait « historique », peut-on dire
cette méthode historique, est donc d’une importance décisive dans la compréhension
théologique orthodoxe. Cela signifie que, si l’on veut être fidèle à la théologie orthodoxe, il
faut toujours prendre en compte cette méthode historique9, qui peut rendre service et donner
des réponses à nos questionnements théologiques10.
Le deuxième trait distinctif a été explicité par le père Jean Breck dans son livre La
puissance de la parole11 : au premier abord, l’auteur présente une méthode exégétique
scripturaire mais, par extension, elle peut être comprise comme une méthode applicable à
toute recherche théologique orthodoxe. Le père Jean intitule sa méthode theôria, et elle
prend en compte le fait que, l’exégèse biblique est « au service de la théologie »12. Cela
veut dire que la préoccupation primordiale de la théologie et de tout ce qui en est lié, est au
service de la Vérité qui est le Christ et qui se révèle sans cesse à l’Eglise et à chaque
membre de l’Eglise. Cette theôria insiste sur l’importance de la raison d’être d’un dogme
qui est accepté par l’Eglise et par chaque membre de l’Eglise. En effet, la theôria fait poser
la question sur le but de l’approche et de la méthode que nous utilisons : elle est à la
recherche du sens spirituel des citations, des écrits etc. La theôria se veut avant tout la
méthode qui édifie le croyant, et par ce fait l’Eglise, les menant à la découverte de Dieu.
Pour conclure cette introduction, nous pouvons dire que le point de départ de toute
recherche théologique est le désir d’augmenter la foi, de nous élever vers Dieu. C’est Dieu
Lui-même qui nous ouvre des chemins théologiques pour nous rapprocher de Lui. Pour
cela, nous avons besoin de toutes les méthodes et approches théologiques nous ouvrant
mieux les sens et nous permettant de comprendre et d’assumer la richesse de la foi vécue
dans l’Eglise. Pour montrer en effet, pourquoi et comment la méthode historique est-elle
importante, (plutôt : Pour illustrer l’importance de la méthode historique et montrer
comment elle agit pour la théologie) nous allons donner un exemple qui relève d‘une
recherche récente de la théologie de saint Cyprien de Carthage.
Saint Cyprien de Carthage et De unitate ecclesiae
Dès le début de la renaissance de la vie ecclésiale et de la théologie dans l’Eglise
orthodoxe, l’écrivain du troisième siècle avait été vu comme « le père de l’universalisme ».
8 Cela explique comment les énoncés théologiques sont juxtaposés, et comment il y a une continuité
subjacente et présente chez les différents pères et théologiens. NB : Dans l’expérience orthodoxe les
pères sont les théologiens, mais comme ici nous comprenons aussi les théologiens modernes – qui ne
sont pas encore reconnus comme les pères, nous allons séparer ces deux thermes.
9 Je ne parle pas de la méthode critique puisque cela demande une étude à part. Quant à cette
méthode, on doit toujours se poser la question : quel est le but de notre critique? Néanmoins, il faut
dire qu’une critique de la méthode historico-critique qui est basée sur une hostilité non définie, le plus
souvent a pour base une envie d’échapper à un travail qui dure, qui est correct et juste et qui demande
du temps. Il faut se méfier d’une telle critique.
10 Par exemple, le fait de garder à l’esprit que, saint Basile de Césarée était croyant, et que dans ses
œuvres il a été mu par la foi, facilitera d’une façon décisive notre recherche sur sa compréhension de
Dieu et ses concepts théologiques.
11 Jean Breck, La puissance de la parole, éd. du Cerf, Paris, 1996, p. 236.
12 Jean Breck, La puissance de la parole, p. 98.
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Sans doute, il ne mérite pas une telle étiquette bien que dans l’Eglise catholique romaine, la
situation ait été similaire. Dans l’Eglise Catholique Romaine le cas était le même. Mais,
Vatican II sera le point de départ d’une relecture tout à fait différente. Cela se reflétera
chez des théologiens orthodoxes.
La présentation que nous allons donner sera dédiée à l’éclaircissement de
l’ecclésiologie de saint Cyprien pour l’approfondissement et rapprochement des deux
approches ecclésiologiques (catholique et orthodoxe) qui semblent être différents, bien que
les deux traditions utilisent le même texte patristique. Nous pensons que la pensée-même de
saint Cyprien éclaircira ces deux approches.
L’œuvre de saint Cyprien intitulé De unitate ecclesiae13 est différemment lu,
toujours en faveur des certaines convictions. Il sera utile de faire une comparaison, en
prenant comme point de départ saint Cyprien lui-même. Après la lecture du traité de saint
Cyprien De unitate ecclesiae, nous allons faire une relecture à travers les nouvelles
recherches qui ont été menées concernant la théologie de saint Cyprien, présentant parfois
des extrêmes théologiques.
De unitate ecclesiae dans son temps
Le pourquoi du traité
Dans la plupart des études concernant le traité de saint Cyprien, les renseignements
fournis soulignent le fait que saint Cyprien n’ait pas eu envie d’écrire une thèse ou un traité
ecclésiologique. La raison de l’écriture doit se trouver dans le contexte : le moment précis
avec des circonstances précises. En effet, le moment où le Saint Cyprien devient évêque, c’est
le schisme dans l’Eglise. Pendant la persécution de Dèce (250), beaucoup entre les chrétiens
ont cédé devant les attaques. Certains d’entre eux ont fait sacrifice aux idoles, d’autres se sont
procurés de faux attestations, d’autres encore se sont réfugiés. Tout cela a provoqué une crise
dans la vie de l’Eglise de Carthage. Beaucoup des lapsis souhaitaient revenir à l’Eglise. Or,
entre ceux qui sont restés dans l’Eglise malgré les persécutions, il y avait des évêques et des
prêtres qui se sont prononcé contre leur retour. Ils seraient tellement contre l’adhésion des
lapsis en état de pénitence, qu’ils provoqueraient un schisme dans l’Eglise de Carthage.
Cyprien lui-même était amené, à cause des persécutions, dans l’asile. Néanmoins, bien qu’il
n’ait pas été présent dans l’Eglise de Carthage, il s’occupait d’elle par l’intermédiaire des
prêtres qui lui apportaient des nouvelles et qui lui demandaient comment conduire les affaires
de l’Eglise. Entre-temps, certains prêtres se sont rebellés contre l’évêque, notamment contre
Cyprien, et contre l’adhésion des lapsis dans l’Eglise. Ils étaient cinq. A leur tête Novat, un
homme violent, arrogant, perdu de l’avidité ; il a élevé un certain Felicissimus au diaconat.
Cyprien, en voyant ce qui se passait, a excommunié les rebelles. Sorti du problème, Cyprien
s’est vu obligé d’écrire quelque chose. Tout d’abord c’était le petit opuscule De lapsis, et tout
de suite après, le traité De unitate ecclesiae. En même temps, à Rome a eu lieu, avec le même
scenario, le schisme avant et au moment des élections du pape Corneille. Pour aider aux frères
et chrétiens de Rome, il a envoyé la lettre De unitate ecclesiae aux frères à Rome. Dans ces
enjeux, turbulences et précarités, fut rédigé le texte que nous allons étudier. Bien que le texte
soit le même, il y a deux interprétations possibles qui ont été acceptées, l’une par les
théologiens catholiques, l’autre par les théologiens orthodoxes. Nous allons, ci-dessous,
donner des exemples de l’interprétation de la théologie de saint Cyprien
faites par des
14
théologiens catholiques et orthodoxes, presque tous de langue française .
13 Cyprien de Carthage, L’unité de l’Eglise, texte critique du CCL 3 (M. Bévenot); introduction
Paolo Siniscalao et Paul Mattei ; trad. M. Poirier ; apparats, notes, appendices et index Paul Mattei,
Paris, Le Cerf, coll. Sources Chrétiennes n° 500, 2006, p. 334.
14 Le fait que les études des théologiens orthodoxes utilisées dans notre travail ne sont pas en langue
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Les circonstances historiques
La date la plus probable de la rédaction de cette lettre-traité fut probablement la fin
du printemps et le début de l’été 251 (avril - juin 251). Une des raisons qui permettent
d’accepter cette date, c’est tout d’abord l’indication que la lettre a été transmise à Rome aux
prêtres ayant quittés le schismatique Novatien pour joindre le pape Corneille. Cela a eu
lieu en hiver ou au début du printemps 251. L’autre indication qui la situe, est la lettre De
lapsis, dans laquelle Cyprien indique que l’Eglise a trouvé la tranquillité, ce qui signifie que
la persécution de Dèce a déjà été arrêtée, probablement par la morte violente de Dèce
survenu au combat en juin 251. La lettre De unitate ecclesiae a été lue en public. Cela
aurait pu se passer devant un synode ou une assemblée des fidèles avant la fête de Pâques
251. En plus de ces circonstances, il reste encore à rappeler que la crise de Novatien à
Rome a éclaté en avril 251. Les prêtres qui ont quitté la communauté de pape Corneille
n’ont pas pu le faire donc, avant avril 251. Les indices donnés peuvent bien confirmer la
date indiquée.
Problème du 4ème chapitre
Les rédacteurs ont bien indiqué que le 4ème chapitre connaît deux rédactions, ou
des versions différentes. La première est plus longue. Elle traite de la question de l’unité à
travers la primauté de Pierre, en soulignant le fait qu’il est le premier parmi les apôtres
nommé « la pierre » sur laquelle l’Eglise a été construite ; la deuxième version insiste plutôt
sur la question de l’unité autour de l’évêque.
Voici le texte du 4ème chapitre :
« IV Si l’on regarde les choses attentivement et en pesant bien, il n’est pas besoin
de débattre et argumenter longuement. La démonstration qui emporte l’adhésion se tire
facilement d’une vérité qui tient en peu de mots ; le Seigneur s’adresse à Pierre : Je te dis,
moi, que tu es Pierre, et sur cette pierre j’édifierai mon Eglise, les puissances des enfers ne
triompheront pas d’elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux, ce que tu auras lié
sur la terre sera lié aussi dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié
aussi dans les cieux.
Et après sa résurrection il lui dit
C’est sur un seul qu’il édifie
encore : Pais mes brebis ; c’est sur lui qu’il l’Eglise. Et bien qu’après se résurrection il
édifie l’Eglise, et il lui confie ses brebis à attribue à tous les apôtres un égal pouvoir,
paître. Et bien qu’il attribue à tous les et qu’il leur dise : Comme Père m’a envoyé,
apôtres un pouvoir égal, il a établi pourtant moi aussi je vous envoie. Recevez l’Esprit
une chaire unique, et son autorité a mis ainsi Saint ; si vous remettez les péchés de
en place l’origine et le régime de l’unité. quelqu’un, ils lui seront remis, si vous les
Bien sûr les autres aussi étaient ce que fut retenez à quelqu’un, ils lui seront retenus,
Pierre, mais il est donné à Pierre d’être le cependant, pour bien faire voir l’unité, son
premier, et une unique Eglise, une chaire autorité a mis en place pour cette même
unique sont mises sous nos yeux. Tous sont unité une origine partant d’un seul. Bien sûr
pasteurs, mais on ne donne à voir qu’un les autres apôtres étaient ce que fut Pierre,
troupeau, fait pour être gardé dans un dotés d’une égale possession commune de
accord unanime par tous les apôtres. Celui l’honneur et du pouvoir, mais au point de
qui ne maintient pas cette unité présente en départ il y a l’unité, pour qu’il soit mis sous
française, peut s’expliquer par une raison simple qu’ils sont les seuls deux théologiens orthodoxes qui
se sont adonnés à l’étude de la pensée de saint Cyprien.

97

Pierre croit-il maintenir la foi ? Celui qui
abandonne la chaire de Pierre, sur qui
l’Eglise à été fondée, peut-il avoir confiance
qu’il est dans l’Eglise ?

nos yeux que l’Eglise du Christ est une. Ce
caractère unique de l’Eglise, l’Esprit Saint
le met aussi en évidence dans le Cantique
des Cantiques en faisant parler le Seigneur
en ces termes : Unique est ma colombe, ma
parfaite, elle est unique pour sa mère,
exquise pour celle qui l’a enfantée. Celui
qui ne maintient pas cette unité de l’Eglise
croit-il maintenir la foi ? Celui qui s’oppose
à l’Eglise et qui lui résiste, peut-il avoir
confiance qu’il est dans l’Eglise, alors que
le bienheureux apôtre Paul lui aussi
enseigne la même doctrine et présente le
mystère de l’unité en ces termes : Un seul
corps et un seul Esprit, une seule espérance
attachée à votre vocation, un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême, un seul
Dieu ?
V Voilà l’unité que nous devons
tenir et défendre avec fermeté, surtout nous
les évêques qui exerçons la présidence dans
l’Eglise, afin d’apporter la preuve que la
charge épiscopale elle aussi est une et sans
division. Que personne ne trompe les frères
par un mensonge, que personne n’altère la
vérité de la foi par une perfide trahison.
L’épiscopat est un, et chaque évêque en tient une partie en indivision. L’Eglise est
une, tout en devenant multitude quand elle s’élargit par la croissance que lui procure sa
fécondité : c’est de cette manière que les rayons du soleil sont multiples mais sa lumière
unique, que les branches d’un arbre sont multiples mais son tronc unique, bien planté sur
une racine qui tient bon, et que, lorsque d’une fontaine unique l’eau s’écoule en
d’innombrables ruisseaux, bien que leur profusion apparaisse dispersée à cause de la
générosité d’une abondance débordante, leur unité est malgré tout préservée dans leur
source... »15.
La première rédaction, plus courte, fut acceptée par les théologiens catholiques
comme preuve de la primauté, donc, comme preuve de l’ecclésiologie de type universaliste.
L’autre rédaction, la plus longue, fut attestée par d’autres théologiens comme plus
authentique et plus proche de la pensée de saint Cyprien, notamment par ceux qui
n’acceptent pas la primauté.
Contenu de la version courte du 4ème chapitre qui mention la chaire du Pierre:
Le début est le même pour les deux textes : c’est la citation du Seigneur qui dit à
Pierre qu’il est le fondement de l’Eglise. C’est sur lui que le Seigneur avait édifié son
Eglise. « Et bien qu’il attribue à tous les apôtres un pouvoir égal, il a établi pourtant une
chaire unique, et son autorité a mis ainsi en place l’origine et le régime de l’unité . . . Celui
qui ne maintient pas cette unité présente en Pierre croit-il maintenir la foi ? ». Il est évident
que Cyprien veut souligner l’unité autour d’une chaire qui est celle de Pierre. La question
15 Cyprien de Carthage, L’unité de l’Eglise, éd. du Cerf, coll. Sources Chrétiennes n° 500, Paris,
2006, p. 177-185.
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qui se pose est s’il pense à chaque chaire épiscopale en particulier ? La réponse peut être à
la fois affirmative et négative. Tout dépend de la manière dont on lit le texte.
Contenu de la version longue du 4ème chapitre qui ne mentionne pas la chaire de
Pierre :
Dans cette version, le saint Cyprien parle du fondement de l’Eglise sur un, mais
en d’autres termes. Il souligne l’égalité de tous les apôtres, et la citation où Seigneur dit au
Pierre de paître les brebis a été remplacée par la citation où Seigneur dit qu’Il envoi l’Esprit
Saint sur tous les apôtres, et que c’est l’Esprit qui met en évidence l’unité de l’Eglise.
L’Esprit est témoin de l’unité d’un et seul corps qui est le corps du Christ. C’est cette unité
que les évêques doivent défendre et témoigner. Pour cette raison-là, il dit que « la charge
épiscopale est une et sans division ». Le texte est différent par son contenu qui mentionne la
chaire du Pierre. Ce texte-là est aussi plus long.
Les théologiens catholiques16 et saint Cyprien
Saint Cyprien et sa théologie chez Gustave Bardy
Dans son livre La théologie de l’Eglise : de saint Irénée au concile de Nicée,17 G.
Bardy essaye de nous présenter la théologie de base, qu’on trouve dans les premiers écrits,
concernant Eglise. Il fait un choix des textes qui concernent l’époque en question pour bien
présenter la pensée, les divergences et les obstacles de cette époque. L’auteur se contente de
démontrer quelle était la compréhension de la collégialité et la relation avec l’Eglise de
Rome. Ce qui est plus important est que l’auteur, en insistant sur une approche historique,
essaye de donner un vrai point de départ, avec des données propres, pour la compréhension
de la pensée patristique.
Le chapitre III de ce livre aborde les questions des premières grandes crises dans
l’Eglise en Occident et en Orient, notamment celle de saint Cyprien de Carthage avec des
lapsis et des corps schismatiques qui se sont séparés de l’Eglise unique. En parlant des
enjeux du saint Cyprien, Bardy aborde également d’autres problèmes qui ont été surmontés
à l’époque du saint Cyprien. L’auteur se pose la question concernant les enjeux entre
l’Eglise locale et l’Eglise universelle. Il constate que « De unitate ecclesiae se place au
point de vue de l’Eglise locale beaucoup plus qu’à celui de l’Eglise universelle »18. Mais,
pour résoudre le problème du 4ème chapitre, l’auteur accepte les hypothèses et la version
plus courte qui, selon l’auteur, « répond mieux à la pensée du saint Cyprien . . . [et] qui est
à la première vue la plus favorable à la primauté de l’Eglise romaine ». Dans ce contexte il
cite également d’autres textes du saint Cyprien confirmant cette approche19. Cependant, il
ne nie pas l’autre interprétation possible découlant de la version plus longue et qui n’est pas
si expressive quant à l’importance de la chaire de Pierre. Pour l’auteur donc, l’Eglise est
constituée sur la chaire de Pierre qui est le plus grands parmi les apôtres. Sa chaire est
néanmoins la chaire de chaque évêque qui est en foi et en union avec l’Eglise, avec le vrai
corps du Christ.
16 Bien que les théologiens catholiques que nous allons étudier ne soient pas d’une grande
renommée, leur exemple, montre d’une façon claire comment l’interprétation de la pensée de saint
Cyprien a évolué.
17 Gustave BARDY, La théologie de l’Eglise : de saint Irénée au concile de Nicée, éd. du Cerf, coll.
« Unam Sanctam » n° 14, Paris, 1945, p. 248. Le livre et la façon dont il a abordé la question sont
avant le concile Vatican II en 1945.
18Gustave BARDY, La théologie de l’Eglise : de saint Irénée au concile de Nicée, p. 227.
19 Gustave BARDY, La théologie de l’Eglise : de saint Irénée au concile de Nicée, p. 231-232.
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Cependant, l’interprétation prend un autre sens au moment où l’auteur se met à
expliquer que le saint Cyprien a effectué la correction du texte sur le primat à cause des
problèmes et des disputes avec le pape Etienne. Bardy affirme que tous les évêques d’Afrique
ont eu « une très haute idée de leur dignité épiscopale et nous ne sommes pas surpris de voir,
au concile de septembre 256, l’un d’entre eux, Fortunatus de Thuccabori, citer lui aussi la
parole du Sauveur dite à saint Pierre comme la charte constitutive de l’épiscopat. . . »20.
L’auteur continue ainsi en disant que, bien qu’il y ait eu des disputes avec Rome, saint Cyprien
a néanmoins, reconnu l’autorité d’un supérieur, le pape de Rome. C’est à ce moment que
l’interprétation théologique des passages de saint Cyprien prend un nouveau sens chez Bardy.
A partir de ce moment, l’auteur continue la description de la pensée de Cyprien comme celle
qui par excellence confirme la primauté papale. Il amène cette idée, en s’appuyant sur le fait
historique de l’importance du primat de Pierre et de sa chaire. La communauté et l’union
autour d’évêque ne sont plus mentionnées
La conclusion tirée par l’auteur est que les paroles adressées par le Seigneur à
Pierre sont interprétées de la même manière à Rome et à Carthage. Cela avait été fait de
sorte que, l’exclusivité de la chaire de Pierre et de son prédécesseur sur cette chaire, sont le
point central pour saint Cyprien. Le manque de l’analyse détaillée de la pensée de saint
Cyprien est visible ; mais ce qui manque également, c’est qu’on base la recherche
théologique sur la méthode historique de la vie et de la pensée de saint Cyprien. Pourtant,
nous avons l’impression que l’auteur a scruté l’histoire ; cependant, il l’a fait uniquement
jusqu’à ce qu’il lui convenait de le faire. A un moment donné, il trouve la possibilité de
revenir sur une interprétation classique de l’ecclésiologie du saint Cyprien
Saint Cyprien et sa théologie chez Colson Jean
Colson a écrit le livre L’épiscopat catholique21 au début du concile Vatican II. Le
livre reflète la pensée des théologiens catholiques à l’aube du renouvellement conciliaire.
L’auteur insiste sur deux choses : la collégialité des évêques22 et la primauté du Pape23.
Selon l’auteur, ces deux moments sont des points cruciaux de la pensée théologique du
saint Cyprien.
Pour Colson, la collégialité chez saint Cyprien est vue comme une nécessité qui
montre l’unité de l’Eglise : s’il y a collégialité, il y a de l’unité aussi. Les évêques
participent aux douleurs d’autres frères évêques. C’est avec eux qu’ils partagent la foi et les
biens et ainsi ils montrent le caractère de la vraie charité24. Les évêques sont les successeurs
des apôtres. Ils sont les gardiens de la foi. L’auteur mentionne même le calice dont parle le
saint Cyprien dans le passage sur les sources de l’unité25. Les évêques peuvent et doivent
garder une certaine liberté dans la conduite de sa propre communauté. Cette liberté est vue
par Colson comme liberté « d’administration », et à son sujet, il n’a de comptes à rendre
qu’à Dieu.
L’auteur met l’accent surtout sur la question de la primauté. Il souligne la
collégialité, mais il donne un avantage à la primauté. L’Eglise de Rome à l’époque du saint

20 Gustave BARDY, La théologie de l’Eglise : de saint Irénée au concile de Nicée, p. 234.
21 Jean COLSON, L’épiscopat catholique, éd. du Cerf, coll. « Unam sanctam » n° 43, Paris, 1963, p.
136.
22 Jean COLSON, L’épiscopat catholique, pp. 79-88.
23 Jean COLSON, L’épiscopat catholique, pp. 89-101.
24 Jean COLSON, L’épiscopat catholique, p. 80.
25 Jean COLSON, L’épiscopat catholique, p. 82.
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Cyprien, même étant veuve, reste consciente qu’elle possède une primauté vis-à-vis des
autres Eglises. Pour l’auteur, l’évêque de Rome a été contesté par Cyprien comme la tête de
la catholicité de l’Eglise. Le centre de l’unité de l’épiscopat est donc, dans la primauté de
Pierre et de celle de son successeur26. La primauté se situe donc avant la collégialité.
Cependant, l’auteur reste plus ouvert à l’idée de la collégialité que les théologiens avant lui.
Il parle du centre de la collégialité qui se trouve à Rome et en la personne du Pape plus
précisément. L’Eglise se situe autour des évêques, c’est-à-dire autour des évêques réunis en
collège autour du Pape. Nous voyons que, pour l’auteur, le rôle des évêques devient plus
clair et plus concret. Les idées du concile Vatican II y sont déjà visibles.
Saint Cyprien et sa théologie chez Bruno Renaud
L’étude27 de B. Renaud a été écrite pour l’obtention de la Licence canonique. B.
Renaud veut présenter la théologie eucharistique de saint Cyprien. Nous sommes dans une
période qui suit le concile Vatican II, ayant donné naissance à des recherches plus ouvertes
quant à la théologie eucharistique. Il faut constater que l’auteur ne mentionne presque pas
l’Eglise Catholique et la question de la primauté papale. Il s’oriente vers l’ecclésiologie
eucharistique de saint Cyprien.
L’auteur essaye de souligner les points suivants : les exhortations à garder l’unité
dans l’assemblée par le double effort de la discipline et de la concorde ; l’unité intratrinitaire qui est la source et l’exemple unique pour l’Eglise ; la présence « corporelle » du
Christ, comme présence du Christ dans l’assemblée des réunis autour de Lui (le corps
eucharistique du Christ)28; l’assemblée se structure autour d’évêque qui est la personne par
excellence de témoignage de l’unité ; cette structuration passe aussi par la participation
commune et ordonnée de tout le peuple ; et la courte conclusion pour situer l’apport positif
et les imperfections de la pensée de saint Cyprien29.
L’auteur insiste beaucoup sur la notion eucharistique, ainsi que sur la communauté
et la vie ecclésiale constituée autour de l’évêque. Pour lui, les points les plus forts chez
saint Cyprien sont les relations que saint Cyprien établit entre le dogme trinitaire et
l’ecclésiologie, entre l’évêque, le presbytérat et le peuple, entre le Christ et l’Eglise etc.
Ce travail mérite d’être mentionné à cause d’une nouvelle approche qu’il essaye
de donner à la pensée de saint Cyprien. Il est significatif de dire que, pour l’auteur, la
question de l’assemblée est une question essentielle pour constituer l’ecclésiologie de saint
Cyprien. Il néglige les faits historiques et les disputes et se concentre sur le développement
d’une théologie communautaire et eucharistique.
Saint Cyprien et sa théologie au concile Vatican II
Après la lecture des documents concernant l’Eglise du concile Vatican II30, il
devient évident quel était le point le plus important pour les membres du concile. C’était
surtout la relecture de la Tradition à travers deux grands pôles : sa dimension patristique et

26 Jean COLSON, L’épiscopat catholique, p. 97
27 Bruno RENAUD, L’Eglise comme assemblée liturgique selon saint Cyprien de Carthage, dans
« Travaux de doctorat en théologie et en droit canonique. Nouvelle série. Tome III. Université
Catholique de Louvain, Faculté de théologie et droit canonique, 1973, p. 68.
28 Bruno RENAUD, L’Eglise comme assemblée liturgique selon saint Cyprien de Carthage, p. 24.
29 Bruno RENAUD, L’Eglise comme assemblée liturgique selon saint Cyprien de Carthage, p. 6.
30 Concile œcuménique Vatican II, constitution – décrets – déclaration, éd. du Centurion, Paris,
1967, p. 1012.
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sa dimension biblique. Les deux pôles ont été en expansion en ce temps-là, dans l’approche
catholique qui prétendait renouveler la vie ecclésiale. Ce qui est évident est que les Pères
de l’Eglise ont une place significative dans les documents du concile Vatican II.
Parmi les Pères de l’Eglise, saint Cyprien prend une place importante : il est cité
onze fois dans la constitution sur l’Eglise « Lumen Gentium »31. Il est à noter que, pour le
concile Vatican II, saint Cyprien est d’abord le père de l’unité et celui qui promulgue l’église
locale comme base de l’ecclésiologie. Il est évident que, pour les membres du concile, les
textes de saint Cyprien révèlent à l’Eglise la manière la plus commode pour résoudre les
problèmes de l’unité et de collégialité dans l’Eglise catholique. Saint Cyprien est cité aussi
dans ce sens, ce qui témoigne pour les membres du concile du rôle de l’évêque dans l’Eglise.
La conception des évêques comme successeurs des apôtres est importante pour
comprendre la source du service épiscopale. Les évêques sont les principes et le fondement
de l’unité dans leurs Eglises particulières32. Avec le Pontife romain les évêques font un
collège semblable à celui des apôtres33. La collégialité donc, se trouve à la base du service
des évêques. Dans toutes ces citations, les membres du concile Vatican II font référence
aux textes de saint Cyprien. La citation de saint Cyprien « Una Ecclesia per totum mundum
in multa membra divisa [Une Eglise repartie à travers le monde entier en une multitude de
membres] » est utilisée pour dire « celles-ci (des Eglises particulières), sont formées à
l’image de l’Eglise universelle, c’est en elles et à partir d’elles qu’existe l’Eglise catholique
une et unique »34. C’est un passage très connu qui a provoqué la question : « Qui précède
ontologiquement : l’Eglise particulière (locale) ou l’Eglise universelle ? ». Le texte du
concile Vatican II laisse une place à des interprétations différentes. Cette question ne met
pas uniquement en jeu la place et rôle des évêques locaux, mais aussi la place et le rôle du
Pontife romain. Dans le contexte et selon les besoins du concile Vatican II et dans le
contexte de la pensée de saint Cyprien, les membres du concile insistent davantage sur les
notions de la collégialité, de l’union de tous autour de l’évêque, la tête de l’Eglise
particulière ou locale, ainsi que sur le rôle régulateur du Pontife romain dans le collège.
Ainsi, nous pouvons constater que, dans la façon même d’aborder les textes du Saint
Cyprien, les membres du concile le considèrent non seulement comme un témoin de
l’universalisme ecclésial, mais aussi comme le héraut de l’évêque dans l’Eglise locale.
Les théologiens orthodoxes et le saint Cyprien
Saint Cyprien et sa théologie chez le père Nicolas Afanassieff35
Théologien russe, Afanassieff fut aussi l’un des plus grands théologiens du XX
siècle de l’Eglise orthodoxe. Il fut professeur à l’Institut Saint Serge et l’un des plus grands
ecclésiologues de l’époque. Le texte que nous examinons a été écrit avant le concile
Vatican II. Il situe saint Cyprien dans le même contexte qui le comprend comme « père de
l’universalisme ». Nous avons choisi l’un des premiers textes dans lesquels Afanassieff a
31 Concile œcuménique Vatican II, p. 13-125. Il est cité dans les subdivisions de LG : 2, 4, 9, 20, 21,
22, 23 (deux fois), 28 (deux fois) et 42. Saint Cyprien est le plus cité dans les textes concernant le
service des évêques (le chapitre n° 3 de Lumen Gentium).
32 Concile œcuménique Vatican II, s. 23, p. 49.
33 Concile œcuménique Vatican II, s. 22, p. 48.
34 Concile œcuménique Vatican II, s. 23, p. 49.
35 Nicolas Afanassieff, « Deux idées sur l’Eglise œcuménique » (en russe) in PUT, n° 45, 1934, pp.
16-29.
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traité de l’ecclésiologie de saint Cyprien. Le titre de l’article montre que la question est
abordée en partant des deux ecclésiologies différentes. Pour cela il fallait bien prendre deux
Pères de l’Eglise qui pouvaient servir d’exemple pour le développement et l’explication de
ces deux ecclésiologies. Les deux représentants ont été soigneusement choisis : le saint
Cyprien pour l’ecclésiologie universelle, et le saint Ignace d’Antioche, pour l’ecclésiologie
eucharistique. Pour le saint Cyprien, l’œuvre de référence est le traité De unitate ecclesiae
catholicae.
La raison pour laquelle le père Nicolas Afanassieff prend la figure de saint
Cyprien comme exemple d’une ecclésiologie universaliste, est l’importance accordée par
les théologiens catholiques à la pensée de saint Cyprien dans le cadre de la pensée sur la
primauté papale. Afanassieff dit que la primauté a eu comme source l’idée de saint Cyprien
sur une Eglise indivise, à l’exemple d’Un seul Christ indivisible. Selon cette approche, et
selon l’idée d’Afanassieff, le saint Cyprien a laissé « la porte ouverte » pour qu’une telle
ecclésiologie, notamment universelle, entre dans l’auto-compréhension de l’Eglise
(catholique bien sur !). Toutes les citations qu’Afanassieff prend de saint Cyprien, sont
censées démontrer que, dans sa réflexion théologique, il a pensé uniquement à la primauté
et à l’universalisme. Pour Afanassieff, cette ecclésiologie est confrontée à l’ecclésiologie
eucharistique, le fondement de l’auto-compréhension de l’Eglise orthodoxe. C’est alors le
saint Ignace qui apparaît comme un représentant par excellence de « l’ecclésiologue
eucharistique Malheureusement, il faut constater que Afanassieff était conditionné par le
désir de situer la pensée de saint Cyprien dans un cadre qui lui semblait être celui de
l’ecclésiologie romaine36. Il n’a pas examiné la totalité de la pensée de saint Cyprien.
Saint Cyprien et sa théologie chez Jean Zizioulas
Parmi les plus grands théologiens orthodoxes, Jean Zizioulas est celui qui a peutêtre le plus de mérites pour le développement et la compréhension de l’ecclésiologie
orthodoxe au XX siècle. Il a également contribué au développement des dialogues
œcuméniques. Dans son texte que nous allons examiner, il essaye de donner une approche
ecclésiologique nouvelle concernant la pensée de saint Cyprien.
Au début de son texte Apostolic Continuity of the Church and Apostolic
Succession in the First Five Centuries,37 Jean Zizioulas essaye de remettre la pensée de
saint Cyprien dans son contexte historique. Il dit que l’un des plus importants éléments de
l’ecclésiologie de saint Cyprien est son constat sur la structure de l’Eglise : celle-ci basée
sur cathedra Petri. Zizioulas nie les affirmations du père N. Afanassieff, en postulant que
le saint Cyprien ne comprend pas le cathedra Petri dans le contexte de l’Eglise universelle,
mais plutôt, dans le contexte de l’Eglise locale ayant pour son chef l’évêque qui est à la
place d’apôtre Pierre. Il dit également que cela n’applique pas que tous les évêques soient
36 André Etchemendy dans le mémoire sur le titre : « La pensée ecclésiologique du père Nicolas
Afanassieff – Ecclésiologie universelle et ecclésiologie eucharistique », soutenu à l’ISEO en 1980,
avait bien noté que le saint Cyprien n’est pas cité proprement par Afanassieff. Il dit « Les citations de
saint Cyprien par le P. N. Afanassieff étant à notre sens trop brèves et coupées au plus court . . .».
Selon notre opinion, c’est l’unique raison pour laquelle le père N. Afanassieff n’a pas réussi à
présenter dans sa totalité la pensée de saint Cyprien. Voir : Etchemendy, André, La pensée
ecclésiologique du père Nicolas Afanassieff, Mémoire [de maitrise], Théologie – ISEO, Paris, 1980,
non publié.
37 John Zizioulas, Apostolic Continuity of the Church and Apostolic Succession in the First Five
Centuries in Louvain Studies n° 21, 1996, pp. 153-168.
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égaux, mais qu’ils soient les successeurs de l’assemblée des apôtres en sa totalité. Selon
l’interprétation de Zizioulas, pour saint Cyprien, les évêques sont donc, les successeurs non
pas d’un apôtre parmi d’autres, mais les successeurs de tous les apôtres qui ont apôtre
Pierre comme la tête.
Ce qui constitue les points faibles de la pensée de saint Cyprien selon J. Zizioulas,
c’est la conception des évêques successeurs des apôtres et non pas du Christ ; ainsi, il
introduirait, sans le vouloir, la possibilité d’une interprétation purement historique quant à
la succession. Ainsi, on pourrait chercher à établir la succession historique uniquement (les
chaires fondées par des apôtres), ou chercher celui qui est « vraiment » à la place de Pierre.
Selon J. Zizioulas, c’est cette approche-là qui serait le fondement de l’idée de la primauté et
de l’idée de vicarius Christi. Dans son texte, il souligne la notion eschatologique qui doit
renaître de la communauté autour de l’Eucharistie, et où est située la vraie succession. La
succession apostolique est communautaire et donc, elle est dans l’évêque en tant que
représentant du Christ et le premier parmi les égaux. Zizioulas affirme que nous devons
revenir vers l’idée de l’évêque successeur du Christ (cathedra Christi), sans oublier que
toute la communauté l’est aussi. Pour confirmer cela, il donne comme référence les écrits
syro-palestiniens parlant de l’évêque successeur de Jacques, frère du Christ, qui fut le
successeur du Christ après son Ascension. La succession est transmise à toute la
communauté chrétienne.
Dans la conclusion de son livre, il souligne que, même si nous avons un regard
différent sur la communauté, comme l’est le regard des orthodoxes, on ne peut pas affirmer
pour autant que saint Cyprien fut du côté de l’ecclésiologie universelle. Selon lui, le Saint
Cyprien envisage la succession apostolique premièrement dans et à travers l’Eglise locale.
Ainsi, Zizioulas résume que l’ecclésiologie de saint Cyprien n’est point différente
de celle de saint Ignace, sauf que le saint Cyprien donne un avantage à l’approche
historique, et que le saint Ignace insiste sur l’approche eschatologique. Les deux, affirme-til, ont le même point de vue : pour eux deux, la succession apostolique passe par l’Eglise
locale, peu importe l’importance de l’apôtre qui l’a fondée.
Comment résoudre le problème de l’interprétation?
Les nouvelles données de la recherche historico-critique
L’étude la plus récente et certainement la plus détaillée, est l’introduction au texte
du saint Cyprien « L’Unité de l’Eglise » paru aux éditions de Sources Chrétiennes n°
50038. La préoccupation principale des auteurs était de présenter la totalité de la pensée de
saint Cyprien à partir du texte de De unitate ecclesiae. Ces chercheurs ont pris soin de tous
les éléments du texte : après une excellente introduction et un travail sur le langage de saint
Cyprien, une étude philologique propose une analyse intéressante et originale du 4ème
chapitre du traité de saint Cyprien. Le traité en son intégralité est aussi présenté
Tout d’abord, en examinant les chapitres et en comparant les études faites
précédemment, ils arrivent à donner une réponse plus plausible sur l’authenticité des
chapitres. Ils indiquent que le langage de deux versions du IV chapitre est celui de saint
Cyprien et qu’apparemment, il les a écrit tous les deux. C’est uniquement pour des raisons
de la nécessité qu’il les a remplacés l’une par l’autre. Le texte écrit en premier lieu fut celui
qui possède la partie sur la chaire de Pierre. Il fut remplacé par l’autre texte au moment où
38 Cyprien de Carthage, L’unité de l’Eglise, texte critique du CCL 3 (M. Bévenot); introduction
Paolo Siniscalao et Paul Mattei ; trad. M. Poirier ; apparats, notes, appendices et index Paul Mattei,
Paris, Le Cerf, coll. Sources Chrétiennes n° 500, 2006, p. 334.
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la dispute entre Rome et Carthage s’est déclenchée autour des baptêmes faits par les
hérétiques. La raison pour laquelle une autre version - sans la question de la chaire du
Pierre - fut écrite ; était de montrer que Cyprien pense que tous les apôtres (i.e. tous les
évêques) possèdent un et même pouvoir et que ce n’est pas la particularité de l’évêque de
Rome (à l’époque de dispute c’était pape Etienne), mais de tous les évêques qui sont à la
place des apôtres et à la place de l’apôtre Pierre. Le fait qu’il remplace une version de
chapitre par une autre ne se trouve pas uniquement dans l’envie de contredire Rome, mais
aussi dans l’envie d’expliquer comment comprend-t-il le rôle de l’évêque (de l’épiscopat)
dans l’Eglise.
Un autre point très important est la mise en avant de la vraie signification du mot
primat et primauté chez le saint Cyprien. Il est établi que, chez le saint Cyprien, le mot
primatus est utilisé plutôt au sens de la « primogéniture » ; ainsi, le sens serait plutôt
temporel que juridique. Pour Cyprien, « il ne s’agit pas », affirme l’auteur, « de reconnaître
un primat au successeur romain de Pierre, ni dans l’une ni dans l’autre recension »39.
Selon cette nouvelle étude, il est clair que, chez le saint Cyprien, tous les évêques
sont les successeurs de Pierre. L’accent est mis davantage sur l’idée de saint Cyprien que la
vraie Eglise est celle qui est unique et se réunit dans la communauté ; elle ne se sépare pas
de son évêque, ni de son Eucharistie. Les auteurs de l’introduction à la nouvelle édition
critique, indiquent donc clairement que le saint Cyprien identifie l’Eglise locale à l’Eglise
catholique et vice versa.
La pensée de saint Cyprien
Saint Cyprien fut l’homme de son temps. Pour lui, la vie de l’Eglise commence
d’abord chez soi. Quand il parle des problèmes, ce n’est pas parce qu’il veut établir quoi
que ce soit de nouveau. Il veut trouver l’unité. L’unité que le Père a donnée au Fils, que le
Fils a donnée aux apôtres et à ceux qui les suivent. Celui qui est contre l’évêque, l’est aussi
contre l’Eglise. Dans l’Eglise il n y a qu’une seule chaire, celle de Pierre, sur laquelle se
sont assis les évêques comme uniques et véritables successeurs de Pierre et des apôtres. Ils
sont les témoins de la vérité révélée par le Christ. Ils sont ceux qui, tout en gardant l’unité,
gardent la dignité épiscopale et gardent aussi la plénitude de l’épiscopat. « L’épiscopat est
un et chaque évêque en tient une partie en indivision »40, dira saint Cyprien. Pour lui, c’est
dans l’Eglise locale que nous avons la catholicité de l’Eglise. L’Eglise n’est donc
catholique, que dans la communauté locale qui, à sont tour, présente la totalité de l’Eglise.
Celui qui n’a pas l’Eglise pour mère, n’a pas non plus Dieu pour Père : cette idée est
certainement appliquée à l’Eglise locale. L’unité de l’Eglise est dans la paix qui ressort de
la vie dans l’Eglise. La confession de la foi devant les persécuteurs ne sert à rien si les
confesseurs ne sont pas dans l’Eglise. « Dieu est un et le Christ est un, une est son Eglise et
une est la foi, et le même peuple lié par le ciment de la concorde pour réaliser l’unité
indivisible du corps »41. Cela est le point le plus important chez saint Cyprien.
Les différences entre les deux versions du 4ème chapitre, ne sont pas si
significatives que cela puisse paraître, si l’on étudie l’ensemble du texte de traité. Dans le
texte intégral, le saint Cyprien veut souligner que l’évêque est la tête de l’Eglise comme
Pierre le fut de la communauté des apôtres. Celui qui se sépare de l’évêque, même s’il est le
confesseur de la foi, n’est pas sauvé. Hors de l’Eglise, il n y a pas de salut. Hors de la
39 Cyprien de Carthage, L’unité de l’Eglise, Introduction, p. 115.
40 Cyprien de Carthage, L’unité de l’Eglise, Chapitre 5, p. 185.
41 Cyprien de Carthage, L’unité de l’Eglise, Chapitre 23, p. 241.
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communion qui se fait autour de l’évêque, il n y a pas de communauté. Dans les deux cas,
la pensée de saint Cyprien reste la même. En disant que Pierre fut élevé parmi les autres
apôtres, il veut souligner l’importance du siège épiscopal comme un et unique dans
l’Eglise. Il ne peut pas être remplacé. Celui qui le nie, nie la vraie foi. L’unité est un
sacrement et elle est la manière dont l’Eglise vit sur cette terre42. L’unité de l’Eglise est liée
à l’unité et caractère unique d’un seul Dieu le Père, son Fils et l’unité de la foi. S’il n’est
pas ainsi, il y a donc des ennemies intérieures, des loups dans la peau de brebis, qui
essayent de détruire l’Eglise43.
La pensée de saint Cyprien ne devrait pas servir de base pour une ecclésiologie
universaliste. Il était plutôt centré sur la question et le problème de l’Eglise locale, celle où
il présidait. D’un point de vue historique, il est clair que saint Cyprien veut tout d’abord
résoudre les problèmes dans son Eglise, donc les problèmes de l’Eglise locale. La place
centrale dans la pensée de saint Cyprien est réservée à l’évêque qui est à la place des
apôtres et qui par son service, qui lui est accordé, fait que la communion dans la
communauté se réalise pleinement.
Conclusion
Il est intéressant de constater que la manière de penser change avec les ouvertures
et l’approfondissement vers la vraie et authentique pensée des Pères de l’Eglise. On peut
dire que ceci se fait grâce à une méthode, mais aussi grâce au besoin d’être clair et
véridique dans nos énoncées théologiques. On voit que souvent les méthodes nous servent
pour confirmer nos présupposés théologiques. La méthode historique est donc
indispensable, surtout dans la recherche théologique qui ne peut pas faire autrement que
d’être liée à l’histoire où s’opère le salut des hommes et de la création. La méthode
historique, prenant en compte des faits tels quels, peut aussi servir à éclaircir les différences
et à rapprocher les points théologiques en disjonction.
Dans les différents textes analysés, nous avons eu l’occasion de voir la
réaffirmation de la vraie ecclésiologie de saint Cyprien. Il est à noter que les théologiens,
qu’ils soient orthodoxes ou catholiques, ont eu une interprétation fausse des textes de saint
Cyprien, et notamment du plus significatif parmi eux, celui De unitate ecclesiae. Les
orthodoxes ont bien suivi la ligne d’interprétation catholique ayant existé pendant des
siècles comme la seule interprétation possible. Le père N. Afanassieff fut, lui aussi, « la
victime » d’une telle approche. Les théologiens catholiques se sont petit à petit interrogés
sur la vraie pensée de saint Cyprien. Le texte, avec l’introduction et les appareils critiques
des Sources Chrétiennes, apparaît comme le meilleur résultat de cet approfondissement. Le
saint Cyprien est, j’en suis sûr, l’un des pères qui peut être utilisé pour une réaffirmation de
l’ecclésiologie, puisque c’était le père qui nous a rendu témoignage d’une vie pleinement
incarnée dans l’Eglise.

42 Cyprien de Carthage, L’unité de l’Eglise, Chapitre 7, p. 192.
43 Cyprien de Carthage, L’unité de l’Eglise, Chapitre 9, p. 201.
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Јован Милановић
ЗНАЧАЈ ИСТОРИЈСКОГ МЕТОДА У ПАТРИСТИЧКОМ ИСТРАЖИВАЊУ –
ПРИМЕР СВЕТОГ КИПРИЈАНА КАРТАГИНСКОГ
Методе у богословском истраживању представљају једно од најважнијих
оруђа када је у питању приближавање и појашњавање не само богословских термина
него и најосновнијих питања вере. Најразличитије богословске методе, које често и
противурече једна другој, продукт су не само богословских тражења и жеље за
актуализацијом богословске поруке вере, већ и Предањем наслеђених богословских
светоназора. Православно богословље нема своју методу, но принципи који су
одлика православног богословља јесу: а) појам историчности који подразумева
стављање у контекст одређене личности, догађаја или појаве и б) свест да богословље
јесте једино богословље ако изграђује и собом открива присуство Бога у људима и
свету. Потреба историјске методе и њена важност за православно богословље тема су
овога рада. Као пример важности ове методе коришћено је богословско дело и мисао
светог Кипријана Картагинског, који је, због својих ставова на Западу, од стране
римокатоличких теолога био сматран за оца универзалистичке еклисиологије.
Наводећи примере како римокатоличких, тако и православних богослова, покушали
смо да покажемо у којој мери одређени богословски ставови, уколико су они
апсолутизовани, могу утицати на, ако не погрешну, а оно бар нејасну интерпретацију
мисли једног Оца Цркве. Савремена богословска истраживања, кроз испитивање две
верзије 4. поглавља дела О јединству Цркве, показала су да свети Кипријан, и поред
најбољих намера, не може бити „оптуживан“ за универзализам.
Кључне речи: свети Кипријан, еклисиологија, православна теологија,
теолошке методе, католоичка теологија, историјске методе.
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БОГОСЛОВИЕТО НА ХАРИЗМИТЕ В МИСЪЛТА НА
СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ
Апстракт: Богословието на св. Василий Велики предполага един икономиен
подход към пневматологията, в който се разкрива богословието на харизмите.
Светият Дух участва по уникален начин в Икономията на Христос, тоест в
конституирането и обновяването на Църквата посредством Неговите дарове,
което ни позволява да говорим за една особена икономия на харизмите. Даровете
или харизмите на Светия Дух създават богатството на живота на Църквата и му
придават благодатно измерение. В мисълта на св. Василий Велики обаче
благодатният живот на Църквата не се разбира в категориите на харизматичния
индивидуализъм, а има подчертан еклисиологичен характер. В рамките на тази
еклисиология на харизмите даровете на Светия Дух функционират в едно
диалогично взаимопроникване (= перихоресис) и така конституират кинонийната
реалност на евхаристийното тяло на Църквата като общност на любовта.
Според св. Василий Велики верните приемат даровете на Духа в условията
на техните екзистенциално-нравствени (= аскетически) усилия да израстват в
живота в Христос като членове на Неговото евхаристийно църковно тяло. По
такъв начин богословието на харизмите създава рамката на една опитна,
диалогична и еклисиологична етика, в която добродетелта (= етос) се
отъждествява с екзистенциално-нравственото усилеи на личността да
„активира” своята уникална църковна харизма. Това е етика, която в основата си е
едно „интериоризиране” на харизмите в рамките на личностното съществуване на
човека.
Ключови думи: пневматология, дарове или харизми на Светия Дух,
икономия на харизмите, еклисиология на харизмите, отговорност към харизмите,
диалогична и еклисиологична етика.
Творчеството на св. Василий Велики носи печата на личното комуникативно,
благодатно-опитно богопознание и богословие, което извира от живия благодатен
литургичен опит от срещата с троичния Бог в Христос2 и има подчертано
1 toutekov@abv.bg
2 Еп. Атанасий Йевтич подчертава, че според св. Василий Велики „Троичният Бог се открива и
познава по-пълно в тайната на литургичното служение и славословие, в Евхаристията на
Църквата, отколкото в диалектиката на думите и понятията”. - Јевтић, Ат. Патрологиja
(Источни оци и писци 4. и 5. века од Никеjе до Халкидона 325 - 451), ч. 2, Београд, 2004, с. 120.
Пример за това е книгата За Светия Дух, която в същността си е богословско тълкувание на
литургичните доксологични възгласи в слава на Света Троица. Това обяснява предпочитанието
на литургически изрази, напр. ὁµότιµος (равночестен), отколкото други богословско-
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пневматологичен (= благодатен) характер3. В контекста на това опитно и
комуникативно богословие великият кападокийски отец поставя темата за истинския
изобилен живот в Църквата Христова – тема, която става пресечна точка за
христологията, пневматологията, еклисиологията, сотириологията и антропологията4.
Затова опитът да се изследват основните аспекти на харизматологията, т. е. на
функционирането на благодатните дарове (= харизми) на Светия Дух в живота на
църковното тяло, изисква тя да се постави в рамките на еклисиологично
ориентираната пневматология. Разбира се, когато говорим за харизматология или за
богословие на харизмите, трябва да подчертаем, че в богословието си св. Василий
Велики не теоретизира по въпросите на еклисиологията, нито пък развива някакво
особено учение за „даровете” или „харизмите” на Светия Дух5. Неговата мисъл не
съдържа някакъв развит богословски дискурс за харизмите (което е характерно за
цялото светоотеческо богословско предание), а предлага едно опитно богословие за
благодатния живот в Църквата, то е живо свидетелство за автентичния опит на
Църквата, за евангелската истина за живота в Христос и Светия Дух. Само в рамките
на това разбиране за богословието – като израз и описание на опита от благодатния
живот в Христос – можем да говорим за богословието на харизмите или за
харизматологията в органичната връзка на пневматологията и еклисиологията.
Изследването на темата за харизматологията предполага постигането на поне
три основни задачи: 1) да се подчертае икономийният подход към пневматологията в
една органична връзка с еклисиологията; 2) да се посочи особеното действие на
харизмите на Светия Дух за изграждането и оживотворяването на Църквата като
Тяло Христово и 3) да се посочи екзистенциално-нравственото усилие на човека да
приеме благодатните дарове на Светия Дух в своя личен живот като жив член на
църковното тяло. Всичко това може да помогне на православното богословие да
покаже от една страна значението на харизматичното (= благодатното) начало в
църковния живот, а от друга – дълбокото еклисиологично измерение на духовния
живот като par excellence еклисиологично събитие. В тази перспектива богословието
на харизмите може да допринесе за осмислянето на църковния живот и етос отвъд
всички дихотомии на постмодерната схоластика - противопоставянето на църковния
философски изрази като напр. ὁµοούσιος (единосъщен), когато говори за Светия Дух.
3 „Нашият ум – пише св. Василий – просветляван от Духа, издига поглед към Сина, и в Него,
като в икона (= образ) съзерцава Отца”. - Писмо 226. Като коментира гносеологичните места
от Свещеното Писание и особено текста на 1 Кор. 13:9, той пише: „Знанието (в Свещеното
Писание) има много значения: то е познание на нашия Творец и разбиране на Неговите
чудесни дела и пазене на Неговите заповеди и нашето усвояване на Него (οἰκείωσις – близост с
Него)”. - Писмо 235. За опитно-комуникативния характер на богословието на св. отец еп.
Атанасий Йевтич пише: „Св. Василий не се вдъхновява от спекулативен философскометафизичен интерес, а от живия опит на вярата, на съзерцанието на богооткровената истина
за Троичния Бог, преживени в живото богообщение в Църквата Христова. Тук богословието
извира от благодатния опит на общението с троичния Бог и затова богословието е тайна и
чудо (Беседа 15,1)”. – Jевтић, Ат. Патрологиjа, с. 120.
4 Според еп. Атанасий Йевтич пневматологията на св. Василий Велики има важно значение и
последици за христологията, сотириологията, еклисиологията, космологията и антропологията
и естествено за неговото разбиране за християнския духовен живот. Вж. Јевтић, Ат.
Патрологиja, с. 125.
5 Вж. Перовић, Д. Пневматологиja светога Василиja Bеликога, Докторат в ръкопис, ІІІ.1.1.
Изказвам моята благодарност на доц. д-р о. Давид Перович за предоставения от него докторат
в ръкопис.
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начин на съществуване и личния духовен живот, на институционалното и
харизматичното начало в живота на Църквата и т. н., а това означава в рамките на
една опитна еклисиология.
1. Икономийният подход към пневматологията
Действието на Светия Дух в икономията на спасението. В усилието си да
разкрие принципите на православната пневматология6 св. Василий Велики изхожда
от действието на Светия Дух в икономията на спасението7. Светият Дух има особена
роля и действие8 в божествената икономия като съ-присъства и участва в
сътворяването на света и във всички „етапи” от икономията на спасението в
Христос9. В богословието на св. Василий Велики всички аспекти на пневматологията
се разглеждат в този икономиен, екзистенциално-сотириологичен контекст:
уникалната роля на Светия Дух в икономията на спасението се свързва с
оживотворяването на природата при сътворението на света10 и с активното Му
участие в обновяването на човешката природа в Христос11, с усъвършенстването12 и
освещаването13 на човешкия живот; Светият Дух дарува по благодат (κατὰ χάριν)
6 За основните принципи на православната пневматология по-подробно вж. Jевтић, Aт.
Православно богословље о Светом Духу // Jевтић, Aт. Духовност Православља. Београд, 1990,
с. 5-22.
7 Формулата Слава на Отца чрез Сина в Светия Дух говори по-скоро за икономийния порядък
на явяването и действието на лицата на Света Троица; св. Василий Велики предпочита повече
формулата Слава на Отца със Сина (и) със Светия Дух – формула, която посочва понепосредствено чисто богословския аспект на виждането и преживяването на светотроичните
ипостаси, на тяхното равенство и реално равенство, на тяхното равночестие и единосъщие
(Вж. Jевтић, Ат. Патрологиja, с. 120-121).
8 Св. Василий Велики разглежда действието на Светия Дух в икономията на спасението в
контекста на триадологията: в божествената енергия (= действие) на Духа участва цялата
Троица, защото всички енергии на Троицата са общи. Светият Дух изхожда от Отца, но се
изпраща от Отца и от Сина: по отношение на произхода, Духът дължи своето съществуване на
Отца, докато по отношение на изпращането Му във времето Той е общата енергия (действие)
на Троицата. Затова понякога Духът се нарича образ (икона) на Сина [За Светия Дух 9,23 (PG
32,109)], така както и Синът се нарича образ (икона) на Отца (срв. Кол. 1:15). За
триадологичния контекст, в който св. Василий аргументира своята пневматология по-подробно
вж. Jевтић, Ат. Теолошко дело св. Василиja Великог између „никејaца” и „источних” //
Jевтић, Ат. На путевима отаца. Београд, кн. 1, 1991, с. 207-229; вж. също Майендорф, Й.
Византийско богословие. С., 1995, с. 212-219.
9 Св. Василий Велики, За Светия Дух 9,22 (PG 32,108 B), вж. 16,38 (PG 32,136 ABC); вж. 26,61
(PG 32,180 B). Против Евномий 3,4 (PG 29,661 C). Беседа на Псалом 32,4 (PG 29,333 A – D); За
Светия Дух (PG 32,132 B), вж. 24,55 (PG 32,172 AB).
10 Вж. св. Василий Велики, Шестоднев, Беседа 2. Той дава особената харизма на
пророчеството в Стария Завет. Вж. За Светия Дух 16,38 (PG 32,137).
11 Св. Василий Велики, За Светия Дух 18,42 (PG 32,157).
12 „Началото на всички неща е едно – пише св. Василий - което сътворява чрез Сина и
усъвършенства в Духа”. - За Светия Дух 16,38 (PG 32,136 В).
13 Когато говори за личните свойства на троичните Ипостаси, св. Василий Велики подчертава,
че личното свойство на Светия Дух е „Светиня (Ἁγιότης)” или „Освещаваща сила (ἁγιαστικὴ
δύναµις)”. Вж. Писмо 214 и 236; Беседа 24; Против Евномий 2,17 (PG 29,14). Наименованията
на личните свойства на троичните Ипостаси означават едновременно „и пълнотата на
божественото природно (същностно) съществуване, но и нови онтологични лични моменти на
особеното ипостасно съществуване на всяко от тях”. - Јевтић, Ат. Патрологиja, с. 123.
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живота в Христос, украсява (διακόσµησιν)14 и освещава (ἁγιάζει)15 Църквата,
изгражда общението на Бога с човека и на човеците помежду им като „общност на
светии”16; в последния ден на Съда Той ще бъде заедно със Съдията17.
Екзистенциално-сотириологичният икономиен подход на св. Василий
Велики към пневматологията се основава върху факта, че във всички действия в
икономията на спасението личното битие на Светия Дух остава тайна18; Той е
„кенотично” битие, което открива Сина19 и проявява Неговото Царство в творението
и в историята на спасението. Цялата икономия на спасението се извършва от Отца,
чрез Сина, в Светия Дух20 и доколкото спасението е участие и общение с обожената
човешка природа на Христос, то това общение е реалност само чрез действието на
Светия Дух21. Цялата икономия на Христос се извършва чрез Светия Дух и затова
истинският живот в Христос е възможен за всички човеци единствено чрез
благодатта на Духа, Който ги прави членове и участници в еклисиологичното Тяло на
Христос. Този органичен синтез на христологията и пневматологията предполага
единното събитие на икономията на спасението22, а оттук и нейната една и
„Творението – пише св. Василий – е осветено и Духът е този, който освещава. Така и ангелите,
архангелите и всички наднебесни сили приемат светостта си от Духа. Но самият Дух има
святост по природа. Той не я получава по благодат, а по същност, поради което изрично се
нарича свят така той е свят по природа, както Отца и Сина са свети по природа”. - Писмо 159,2
(PG 32,621 АВ).
14 Св. Василий Велики, За Светия Дух 16,39 (PG 32,141 А).
15 Св. Василий Велики, Тълкувание на Псалом 1 (PG 29,308).
16 Тук ясно се вижда дълбоката еклисиологична структура и съдържание на общението истина, която е изразена по неповторим начин в Анафората на Литургията на св. Василий
Велики по време на Епиклезата: „На Тебе се молим и Тебе призоваваме най-светият чрез
благоволението на Твоята благост да дойде Светият Твой Дух върху нас и върху тези
предлежащи дарове... а нас всички, които се причастяваме от единия хляб и чаша, съедини
един с други в общение на единия Дух Свети”.
17 Св. Василий Велики, За Светия Дух 16,40 (PG 32,141). За православното богословие това
действие на Светия Дух в икономията на спасението е основа на цялата харитология (учение
за благодатта). По-подробно вж. Стоядинов, М. Божията благодат. ВТ, 2007.
18 Св. Василий Велики пише: „Невъзможно е да се даде точно определение на Ипостаста на
Светия Дух и ние просто трябва да не се поддаваме на погрешните мнения за Него, които
идват от различни страни”. - Беседа 16,11 (PG 33,932 С).
19 Св. Василий Велики пише: „Както този, който хваща единия край на веригата, издърпва към
себе си и другия, така този, който приема Духа, приема и Сина, и Отца заедно с Него”. - Писмо
38,4 (PG 32,332 С). Според о. Йоан Майендорф този пасаж е „доста характерен за
кападокийската мисъл и подсказва първо, че всички велики Божии дела са дела на Троицата и
второ, че особената роля на Духа е да осъществи „първия контакт”, което екзистенциално, а не
хронологично, е последвано от откровението на Сина, а чрез Него и на Отца”. – Майендорф,
Й. Византийско богословие, с. 212.
20 Класически израз на тази светоотеческа „формула” откриваме още у св. Атанасий Велики.
Вж. Писмо до Серапион 1,28 (PG 26,596 А).
21 Според св. Атанасий Велики Синът ни е дал „първите плодове на Духа, тъй че да бъдем
преобразени в синове на Бога според образа на Сина Божий”. - За Въплъщението и Против
арианите 8 (PG 26,997 А).
22 В тази връзка о. Йоан Майендорф подчертава, че „в икономията на сътворението и
спасението Синът и Духът извършват един единствен божествен акт, без обаче да са
подчинени един на друг в своето ипостасно или лично битие“. - Майендорф, Й., Византийско
богословие, с. 217. Това означава, че в единната икономия на спасението ипостасните (=
личните) свойства и действие на Сина и на Духа не са идентични: първият участва в
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единствена есхатологична цел – обожението в Христос чрез действието на Светия
Дух. По своята същност обоженият живот в Христос означава участие в троичната
благодат, а тайнството на Петдесетница открива начина, по който Светият Дух дава
даровете (= харизмите) на новия живот в Христос; дарува Своята несътворена
благодат на всяка човешка личност, на всеки член на Тялото Христово. Обновяването
на човешката природа се осъществява по благодат (т. е. по харизматичен начин) в
Ипостаста на Въплътилия Се Син и получава даровете на Духа, Който конституира
еклисиологичното Тяло на Христос и дарува на неговите членове плодовете на новия
изобилен живот23.
Икономийният подход към пневматологията се открива най-пълно в
контекста на еклисиологията: Христос е Главата на Църквата, а Църквата е целият
Христос, а Светият Дух винаги пребивава в еклисиологичното Тяло на Христос24.
Уникалното действие на Светия Дух в икономията на спасението (= в икономията на
Църквата) се свързва преди всичко със събитието на общението и общността
(κοινωνίᾱ)25 - понятие, на което св. Василий Велики придава особено значение в
своята триадология, пневматология и еклисиология. С този термин той обозначава: 1)
„онтологията” на троичния живот като свободно общение в любовта на Отца, Сина и
Светия Дух26; 2) общението на Светия Дух, което въвежда човека в този божествен
живот и 3) общението или общността на човеците с Христос като Негово
евхаристийно еклисиологично тяло. Светият Дух изгражда Църквата като Тяло
Христово27 и общност по икона (= образ) на Света Троица, а уникалното общение на
икономията на спасението „ипостасно” (като се въплъщава), а вторият – по енергия (защото не
се въплъщава, а действа по енергия). По-подробно за органичното единство на христологията
и пневматологията в богословието на св. Василий Велики вж. Перовић, Д. Проповед светог
Василија Великог о Христу. Някои отци говорят за „обитаването” или „очовечаването” на
Духа по време на Петдесетница, в някакъв вид повторение на въчовечаването на Сина, за да
изпълни и увековечи откровението в тялото на Църква, но очевидно Духът никога не се е
въплъщавал, а действа по енергия. Вж. Христу, П. Таjна Бога, таjна човека. Београд, 1999, с.
192. Според св. Григорий Богослов след края на Христовото телесно присъствие на земята, се е
осъществило „телесното” обитаване на Духа. Вж. Слово 41,11 (PG 36,444).
23 По този начин институционалното и харизматичното начало, общността и личната
другост в Църквата могат да съществуват в съгласие, защото по думите на о. Й. Майендорф
Църквата е „нова общност, създадена от Духа в Христос, където истинската свобода се
завръща в духовното общение на Христовото тяло”. - Византийско богословие, с. 219. Относно
синтеза на институционалното и харизматичното начало в еклисиологията по-подробно вж.
Λουδοβίκος, Ν. ᾿Η ἀποφατικὴ ἐκκλησιολογία τοῦ ὁµοουσίου. Ἀθήνα, 2002, σσ. 150-176.
24 „Първо - пише св. Василий - превърнат в Божие помазание, Той (Светият Дух) бе съединен
със самата плът на Господа и обвързан с неразлъчно присъствие, както гласи Писанието: Над
Когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Този е, Който кръщава с Дух Светий
(Йоан 1:33), а също така: Бог помаза с Дух Светий и със сила Иисуса от Назарет (Деян.
10:38). После всяка дейност е била извършвана благодарение на присъствието на Светия Дух”.
- За Светия Дух 16,39 (PG 32,140 СD).
25 Терминът κοινωνίᾱ е ключово понятие в трактата на св. Василий Велики „За Светия Дух”,
макар да се среща само 30 пъти.
26 Когато говори за битието и живота на триипостасния Бог св. Василий Велики подчертава
неизказаното единство и общение по природа (κοινωνίᾱ κατὰ φύσιν). Вж. Беседа 15,2-3; За
Светия Дух 16,63; Против Евномий 2,12 (PG 29,28); Писмо 52,2-3. За отнасянето на термина
κοινωνίᾱ към онтологията на троичния живот вж. особено Писмо 38. По-подробно вж. Jевтић,
Ат. Патрологиja, с. 121-123.
27 Св. Василий Велики, За Светия Дух 16,39 (PG 32,386).
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свободни личности (всяка от които запазва своята ипостасна другост), което се
осъществява в евхаристийното общение с Христос, е par excellence благодатен дар на
Духа28. Светият Дух преодолява разделението, противопоставянето и тлението в
човешката природа и въвежда отделната личност в есхатологичния дар на
общението и така утвърждава уникалната личностна (= ипостасна) другост на
отделния човек в евхаристийната общност на Църквата. Светият Дух придава
есхатологичното измерение на Църквата29, която иконизира Царството Божие, защото
само в Тялото Христово присъства изобилието на благодатните дарове (= харизми)
на Духа и само в него се предвкусват плодовете на есхатологичното съвършенство30.
Така в мисълта на св. Василий Велики пневматологията - в нейната органична връзка
с христологията и еклисиологията – създава един харизматичен (= благодатен)
контекст на новия живот в Христос като опитно потвърждаване на еклисиологичния
начин на съществуване в Тялото Христово.
2. Икономията на харизмите
Св. Василий Велики разкрива своето богословие за Светия Дух в контекста
на божествената икономия на спасението31 и в органична връзка с еклисиологията,
което ни позволява да говорим за една особена икономия на харизмите32. Според
28 „А и принасяното от нас славословие в Светия Дух - пише св. Василий – съдържа не
толкова признание за Неговото достойнство, колкото изповядване на собствената ни слабост,
тъй като показваме, че сами по себе си не сме способни дори да прославяме Бога, нашата
способност (ἱκανότης) за това не е в нас, а в Светия Дух: укрепнали в Него ние отправяме
благодарност (εὐχαριστίαν) към Бога заради получените от Него благодеяния, като съобразно с
очистването ни от злото – едни повече, други по-малко – получаваме подкрепата от Светия
Дух (τῆς ἐκ τοῦ Πνεύµατος βοηθείας), за да принесем жертвената си възхвала към Бога.
Следователно един-единствен е начинът, по който можем да принесем благочестиво нашето
благодарение (εὐχαριστίαν) в Светия Дух”. - За Светия Дух 26,63 (PG 32,184). Според В.
Кривошеин тук изразът „хвалебна жертва” (ἡ θυσία της αίνέσεως), която трябва да се принесе
на Бога в Светия Дух, има евхаристиен характер и трябва да се разбира в смисъл на
Божествената Евхаристия – основната дейност на Църквата, която се извършва чрез Светия
Дух. По-подробно вж. Кривошеин, В. Еклезиология святаго Василия Великого //
http://www.krotov.info, 08.01.2007.
29 За конститутивното значение на пневматологията за есхатологията и еклисиологията поподробно вж. Мидић, И. Биће као есхатолошка заједница. Пожаревац, 2008, с. 19-172.
30 По думите на св. Василий Велики „в Църквата, която вярно отобразява Бъдещото Царство,
се придобива рая и влизаме в него, отново се придобива осиновление и смелост да наречем
Бога наш Отец, ставаме съсъди на Христовата благодат, придобиваме званието чада на
светлината и ставаме участници във вечната слава и въобще, приемаме изобилието на
благословението и в този, и в бъдещия живот”. – За Светия Дух 15,36 (PG 32,372).
31 Св. Василий Велики ясно подчертава, че Светият Дух извършва делото на спасението по
уникален начин и участва във всички етапи от сътворението. Вж. За Светия Дух 9,22 (PG
32,108 B); 16,38 (PG 32,136 ABC); 26,61 (PG 32,180 B); Против Евномий 3,4 (PG 29,661 C);
Беседа на Псалом 32,4 (PG 29,333 A – D); За Светия Дух (PG 32,132 B); 24,55 (PG 32,172 AB).
32 Тук не става дума за някаква „особена” икономия на Светия Дух, отделна от цялостната
икономия на спасението в Христос, както е в мисълта на Вл. Лоски. Вж. Лоски, Вл. Очерк
върху мистическото богословие на Източната Църква. С., 2005, с. 155-171. В традициията на
светоотеческото богословие е налице органичния синтез на христологията и пневматологията.
По-подробно вж. Zizioulas, J. Being as Communion. New York, SVS Press, 1997, рр. 126-138 и
особено Γιαγκάζογλου, Σ. Κοινωνία θεώσεως. Ἀθήνα, 2001. Според св. Василий Велики
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него благодатният или светодуховният характер на живота в Христос се проявява в
изобилието от благодатни дарове или харизми - пророчество33, мъдрост и знание34,
учителство35, управление на Църквата36 и т. н., които Светият Дух излива в живота на
църковното Тяло Христово. Основен принцип в неговата харизматология е истината,
че на всеки християнин - според вярата му - са дадени харизми, които са прояви на
Светия Дух в неговия живот, за да му бъдат в полза и заради изграждането на Тялото
Христово37. Харизматологията обаче не се преживява в рамките на някакъв
индивидуален религиозно-мистичен опит, а има ясни светотайнственоеклисиологични основи: в тайнството на Кръщението и Миропомазанието всички
вярващи стават причастни на благодатта и получават помазание от Светия Дух38,
което означава, че в Църквата няма безблагодатни членове на Тялото Христово.
Следователно всички верни са по правило харизматици (χαρισµατοἵχοι), т. е. имат
уникална лична църковна харизма, но само доколкото заемат конкретно място в
църковното тяло на Христос като Негови членове.
Икономията на харизмите има определящо значение за еклисиологията,
защото чрез многобройните Си дарове или харизми Светият Дух непрестанно
обновява (ἐγκενισµὸν) Църквата39 - обновяване, което предполага не само
пневматологичното измерение на еклисиологията, но има екзистенциалноикономията на харизмите е проява на действието на Светия Дух в Тялото Христово: Духът
въвежда във всяка истина, утвърждава „в сигурното знание и в правото изповедание и в
благочестието, и в духовното и нелъжливото поклонение на Бога в Троицата”. - За вярата 4
(PG 31,685 С). За икономията на харизмите у св. Василий Велики по-подробно вж. Перовић,
Д. Докорат, ІІІ,1,1.
33 „Пророчеството е една от харизмите в притежание на Духа”. - За Светия Дух 16,38 (PG
32,137 С); вж. 1 Кор. 11:10.
34 „Познанието на тайните и разбирането на скритите неща са дарове на духоносните души,
просветлени от Светия Дух”. - За Светия Дух 9,23 (PG 32,109 С).
35 „Защото на проповедниците на Евангелието се изля богатата и нетленна благодат, заради
което (Евангелието) Писанието ги нарича уста Христови”. - Беседа на Псалом 44:4 (PG 29,397
ВС).
36 Тази харизма се отнася към дара на свещенството и пастирското ръководство. Вж. Писмо
290 (PG 32,1029 А).
37 Тази мисъл на св. Василий Велики в същността си е развитие на новозаветната проповед на
св. апостол Павел. Вж. 1 Кор. 12–14 гл.; Рим. 1–8 гл.; 16:1; Еф. 4:1–16.
38 Тази истина е ясно засвидетелствана в светоотеческата мисъл: „Светият Дух - пише св.
Кирил Йерусалимски - като остава един и неразделим, разпределя на всеки благодатта както
Му е угодно... Защото Той, бидейки неизменен, по волята на Бога Отца – в името на Христос
произвежда различни действия”. - Огласително поучение 16,12 (PG 33,933). Относно различите
служения в Църквата той пише: „Не Духът се е разделил, а благодатта се е разделила... по
мярката на готовността и способността на приемащите”. – Вж. пак там 16,25 (PG 33,956).
„Макар духът да е един и неразделим – пише той - действията Му са различни”. - Пак там
16,30 (PG 33,960). „В пророчеството си пророк Исая (срв. Ис. 11:1-3) казва, че върху
Спасителя, израснал от корена Иесеев, почиват седем духа, но той гледа на тях не като на
седем духове Божии и не учи другите на това, а нарича „духове” действията на единия и същи
Дух Свети, защото във всяко действие изцяло, напълно и съразмерно присъства действащият
Дух Свети. А божественият апостол нарича действията на Светия Дух различни дарове (1 Кор.
12:4), тъй като те са резултати от действията на същия този Дух. Ако явяването на Духа се дава
по мярата на вярата на всеки, че такъв дар има всеки от вярващите, то явно, че съразмерно
вярата и намиращото се във вярващия душевно разположение се възприема действието на
Духа”. - Въпроси и отговори към Таласий 29 (PG 90,365 АВ).
39 Св. Василий Велики, За Светия Дух 16,39 (PG 32,141 А).
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нравствени последици за антропологията и етиката40. Св. Василий Велики подчертава
конститутивното значение на Светия Дух за изграждането на църковното тяло като
Го нарича оцърковител (ὁ ἐκκλησιάζων)41, защото именно Духът събира и обединява
всички верни в едно Тяло Христово и утвърждава порядъка и управлението на
Църквата. „Защото – пише св. апостол Павел - Бог постави в Църквата първо
апостоли, второ – пророци, трето – учители; после такива, които имат сили
чудотворни и дарба за лекуване; след това застъпници, управници и такива, които
да говорят разни езици (1 Кор. 12:28), а св. Василий допълва: „Този е редът,
установен съобразно разпределението на даровете от Светия Дух (Αὕτη γὰρ ἡ τάξις
κατὰ τὴν διαίρεσιν τῶν ἐκ τοῦ Πνεύµατος δωρεῶν διατέτακται)”42. Действията на Духа
са неописуеми и многобройни43 и се отнасят преди всичко към устройството на
общността и най-вече към разпределението на даровете, защото никоя харизма не е
дадена без действието на Духа44.
Икономията на харизмите, които Светият Дух разпределя в тялото на
Църквата има ясни триадологични и христологични предпоставки: харизмите са
особени дарове на верните от страна на Света Троица, които се даруват в Христос
чрез Светия Дух45. По този повод св. Василий Велики пише: „И както се казва, че
Отец разпределя служенията (τὰ ἐνεργήµατα) на достойните, за да ги приемат, и че
Синът разпределя различните степени на достойнство (τὰ ἀξιώµατα) на служенията,
така също има свидетелство, че Светият Дух разпределя даровете (τὰ χαρίσµατα) на
достойните, за да ги приемат (срв. 1 Кор. 12:4–6)”46. Светият Дух действа винаги в
съгласие с цялата икономия на спасението в Христос, но Неговото действие при
раздаването и разпределянето на даровете е самовластно47, защото Той „дава велики
40 „Под обнова на Църквата пък – пише на друго място св. отец - трябва да се разбира и
обновяване на ума, което става чрез Светия Дух (и чрез Него) във всеки от онези, които
създават тялото на Църквата Христова”. - Беседа на Псалом 29,1 (PG 29,308 A).
41 Св. Василий Велики, Тълкувание на Псалом 48,1-2.
42 Св. Василий Велики, За Светия Дух 16,39 (PG 32,141 А). Вж. Христу, П., Таjна Бога, таjна
човека, с. 193.
43 Св. Василий Велики, За Светия Дух 18,48 (PG 32,156).
44 Св. Василий Велики, За Светия Дух 16,38 (PG 32,136). Св. Максим Изповедник също
говори за единството на благодатта и разнообразието на харизмите в тялото на Църквата. Вж.
Въпроси и отговори към Таласий 29 (PG 90,365-368).
45 Според св. Василий Велики в икономията на спасението Светият Дух (като благодат или
благодатни дарове) се дарува на вярващите само чрез Христос. Вж. За Светия Дух 8,17 (PG
32,96 В). Вж. също Против Евномий 3,4 (PG 29,664 C; 665 A); Пс. 32:6; Йов. 33:4; Ис. 48:16;
Пс. 138:7; Йоан 1:12; Рим. 8:15; Mат. 23:10; Йоан 14:26; 1 Koр. 12:4–6; 12:11; Деян. 21:11; 1
Koр. 2:10–11; 1 Тим. 6:13; Йоан 10:27–28; Рим. 8:11.
46 Св. Василий Велики, Против Евномий 3,4 (PG 29,664 AB); вж. също За Светия Дух 16,37 и
38 (PG 32,133 C; 137 C). Класически текст откриваме в Писмо 38,4: „Всяко благо, което идва
до нас от Божествената сила, казваме, че е енергия на благодатта, която прави всичко във
всичко, както казва и апостолът, че “всичко това го произвежда един и същият Дух (1 Кор.
12:11). Като търсим пък (да познаем) дали раздаването на блага, като получава начало от самия
Свети Дух, идва до достойните, ние отново биваме водени от Свещеното Писание да вярваме,
че началник и извършител на раздаването на благата, които действат в нас чрез Светия Дух, е
Единородният Бог”.
47 Св. Василий Велики, Беседа 15, За вярата 3 (PG 31,472 А). Когато говори за действието на
Светия Дух в икономията на харизмите св. Василий Велики използва следните термини:
µερίζειν (деля), διαιρεόν (разделям), διανέµειν (раздавам) и ἐνεργεόν (действам). Вж. Перовић,
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и чудесни дарове и прави всичко във всичко”48. Важно обаче е да се подчертае, че
според св. отец икономията на харизмите има дълбоко еклисиологичен характер и в
същността си е благодатното действие на Духа за непрестанното оживотворяване и
обновяване на църковното Тяло Христово.
3. Еклисиология на харизмите
Богословието на харизмите или харизматологията (а това означава и
пневматологията) на св. Василий Велики може да бъде разбрана правилно само в
контекста на еклисиологията и в органична връзка с христологията. Христос нарича
Църквата Свое тяло и по думите на св. отец „като става заради всички нас и заради
всекиго поотделно член, Той (Христос) е позволил да имаме близост с всички членове
в съгласие”49 и понеже сме едно Тяло Христово ние не можем да бъдем „разкъсани и
разделени”, а сме обединени и „подчинени на нашия Глава - Христос”50. Харизмите на
Светия Дух принадлежат на Църквата, т. е. на нейните членове, които са съединени в
едно тяло чрез действието на Духа; те са „начина на присъствието и действието на
Духа в Христос, благодарение на Когото и чрез Когото Църквата живее, а нейното тяло
се изгражда чрез взаимното свързване на верните и чрез взаимното проникване на
духовните дарове”51. Св. Василий Велики развива мисълта на св. апостол Павел, който
говори за единството на Тялото Христово в Духа във връзка с отделните членове и
разпределянето на даровете, защото ние многото съставяме едно Тяло в Христа, а
отделно един дригиму сме членове..., понеже по дадената нам благодат, имаме разни
дарби (Рим. 12:5-6). Единството и взаимното проникване на членовете в Тялото
Христово предполага единството и взаимното проникване на харизмите и затова никой
не може да каже на своя ближен не ми трябваш (1 Кор. 12:21). Затова основната грижа
на св. Василий Велики е да подчертае единството и целостността на тялото на
Църквата, защото главната цел на икономията на харизмите е „Тялото Христово да
стане съвършено, т. е. всички негови членове единни“52. Със своите харизми всички
верни членове възпълват единството на това Тяло в единството на Духа: „Всички ние –
пише св. отец – сме членове помежду си и имаме различни дарове, които са ни дадени
по Божия благодат (срв. 1 Кор. 12:4-6,11; Рим. 12:5-6)... Така както частите се
съединяват в едно цяло, така и ние поотделно се съединяваме в Духа; всички сме се
кръстили като едно тяло в един Дух”53. Единството на членовете на Тялото Христово е
„най-голямото благо”54, защото то е „единство на любовта в съгласието на членовете на
Тялото Христово”55. Така основното усилие и подвиг на всеки вярващ в постигането на
това благо е да „активира” своята църковна харизма в духа на съгласието и единството
на църковното тяло.
Д. Докторат, ІІІ.1.1.
48 Св. Василий Велики, За Божия съд 4 (PG 31,660 BC). Вж. също Беседа 15, За вярата 4 (PG
31,685 C); За Светия Дух 9,23 (PG 32,104 C).
49 Св. Василий Велики, Писмо 243,1 (PG 32,904); вж. също Беседа на Псалом 29,5 (PG 29,5;
305 В); Писмо 222 (PG 32,820 АВ).
50 Св. Василий Велики, Обширни правила, Въпрос 7,2 (PG 31,929).
51 Перовић, Д. Докторат, ІІІ.1.1-а.
52 Св. Василий Велики, Писмо 92,3 (PG 32,484).
53 Св. Василий Велики, За Светия Дух 26,61 (PG 32,181). Тук отново се подчертава
светотайнствено-еклисиологичната основа на харизматологията.
54 Св. Василий Велики, Писмо 156,1 (PG 32,613 СD).
55 Св. Василий Велики, Писмо до Дамас 70,1 (PG 32,433 В; 436 В).
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Като следва апостол Павел св. Василий Велики отхвърля всяка форма на
индивидуалистична харизматология и развива своето богословие на харизмите в ясна
еклисиологична рамка и контекст. Всички верни членове на Църквата (т. е. кръстени
и миропомазани) създават еклисиологичното Тяло на Христос в единството на Духа –
единство, което предполага диалогичното взаимопроникване (перихоресис) на
харизмите, когато всеки дар действа заради и е в полза на другия. Взаимното
единство на членовете е насочено към общото благо - евхаристийното общение на
верните с Христос - и благодарение на това духовно единство между тях съществува
сила на привличане и перихоретично отдаване в общението на любовта. В трактата
За Светия Дух откриваме класически текст, в който св. отец обобщава
еклисиологията на харизмите: „Както цялото се съдържа в отделните части така и
Светият Дух се мисли във връзка с разпределянето на даровете. Защото един спрямо
друг всички сме членове, но в зависимост от дадената ни Божия благодат
притежаваме различни дарби. Поради това не може окото да каже на ръката: не ми
трябваш, нито пък главата на нозете: не ми трябвате (1 Кор. 12:21). Но всички
членове заедно съставят Тялото на Христос в единството със Светия Дух;
същевременно обаче те разменят помежду си необходимата им полза, произлизаща
от дарбите. Защото Бог е подредил частите на тялото, намествайки всяка една от тях,
както е пожелал. А членовете имат еднаква грижа един за друг, тъй като поради
духовното общение между тях е заложена взаимна привързаност56. Ето защо кога
страда един член, страдат с него всички членове; кога се слави един член, радват се
с него всички членове (1 Кор. 12:26) и обратно, както частите се съдържат в цялото,
така и ние поотделно в Светия Дух; понеже всички в едно тяло, в един Дух сме
кръстени”57. Очевидно за св. Василий Велики даровете или харизмите могат да
бъдат мислени единствено във връзка с действията на Светия Дух в
еклисиологичното Тяло Христово – Църквата и обратно - всичко в живота на това
тяло е плод на благодатните действия на Светия Дух и икономията на Неговите
харизми.
Основен принцип в еклисиологията на харизмите е, че всички членове на
Църквата са изначално „носители на една или повече разнообразни харизми”58. Св.
Василий Велики е категоричен, че никой отделен член на Църквата не може да бъде
носител на всички харизми, „тъй като един не е в състояние да вмести всички
духовни дарове, но всеки, по мярката на вярата, има дара на Духа, а... собственият
дар на всеки става общ за живеещите заедно (срв. 1 Кор. 12:8-10)”59. Следователно
харизмите имат не индивидуалистичен, а еклисиологичен и кинониен характер; те са
разнообразни дарове, които Светият Дух разпределя в еклисиологичното тяло на
Христос. Носител на пълнотата на харизмите е Тялото Христово, в което харизмите
са христологични прояви (т. е. прояви на Самия Христос), които Светият Дух
разпределя между членовете на тялото, в пълно съгласие и заради единството в
любовта. Когато говори за отделните харизми в Църквата60, св. Василий Велики
56 В латинския превод на Патрологията гласи: „Поради духовното общение, дължащо се на
заложеното в тях взаимно разположение”. В такъв случай „духовното общение” ще бъде
резултат от συµπάθεια (взаимна благосклонност).
57 Св. Василий Велики, За Светия Дух 26,61 (PG 32,181 АВ).
58 Перовић, Д. Докторат, ІІІ.1.1-б.
59 Св. Василий Велики, Обширни правила 7,2 (PG 31,932 А).
60 Св. Василий ясно говори за различните харизми: пророчество [За Светия Дух 16,38 (PG
32,137 С); вж. (1 Кор. 11:10)], мъдрост и знание [За Светия Дух 9,23 (PG 32,109 С)],
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винаги предполага тяхното еклисиологично единство заради общия живот и
съгласието в любовта в Тялото Христово. Единството и взаимопроникването на
харизмите е еклисиологична реалност, която предполага живото диалогично
кинонийно взаимопроникване между различните харизми: „Доколкото - пише св.
отец - даровете на Духа са различни и както един не може да приеме всички дарове,
така и всички не приемат един и същ дар; на всеки подобава мъдро и с благодарение
да пребивава в дадения му дар и всички да бъдат съгласни помежду си с Христовата
любов подобно на членовете в тялото”61. Всяка отделна харизма има кинониен
(общностен) характер и функционира чрез диалогичното взаимопроникване с
другите харизми, в споделянето на пълнотата на благодатта в тялото на Църквата.
Нещо повече, тук думата „благодарение“ (εὐχαριστίᾱ) показва евхаристийния
характер на диалогичното кинонийно споделяне на харизмите като pаr excellence
дарове на Светия Дух, чиято пълнота се открива в евхаристийното тяло на Църквата.
По такъв начин еклисиологичната реалност на диалогичното кинонийно
взаимопроникване на отделните харизми в църковното тяло остава най-важният
критерий за тяхната автентичност, което определя основния принцип на
еклисиологията на харизмите: автентични са тези харизми, които се припознават
помежду си и обратното - помежду си се припознават само онези харизми, които са
автентични.
4. Екзистенциално-нравствено измерение на харизматологията
Харизматологията не е абстрактен принцип, а предполага екзистенциалнонравственото проявяване на харизмите в живота на верните или с други думи
„активирането” им като екзистенциален принцип на човешкото съществуване.
Даровете на Духа дават плодове в динамичния процес на израстване, освещаване и
усъвършенстване на човека в Христос, защото според св. Василий Велики Светият
Дух усъвършенства в светостта и укрепва в добродетелта62. В опита и живота на
Църквата преобразяващото действие на благодатта предполага личното
екзистенциално-нравствено (= подвижническото) усилие за приемането на даровете
на Духа, което означава, че любовта и отговорността към даровете на Светия Дух са
ороси (= граници, предели)63, в които се проявяват църковните харизми. Затова
православното богословие отнася сърцевината на църковния етос (= нравственост,
етика) към личното аскетическо (екзистенциално-нравствено) усилие на човека да
„активира” и прояви своята уникална църковна харизма, но винаги като par excellence
благодатно църковно събитие, като опитно потвърждаване на еклисиологичния
начин на съществуване в живота на отделната личност.
Богословието на харизмите или харизматологията има за основа
светотайнствената онтология на Църквата, но винаги предполага и личния
нравствено-екзистенциален подвиг на човека да прояви своята уникална църковна
харизма. Вярващите стават „носители” на своите уникални харизми в
учителство [Беседа на Псалом 44:4 (PG 29,397 ВС)], управление на Църквата [Писмо 290 (PG
32,1029 А)].
61 Св. Василий Велики, Нравствени правила 60 (PG 31,793 А). Вж. също 7,1 (PG 31,712 В).
62 „А какво друго – пита св. Василий - би могло да бъде укрепването, освен усъвършенстване
по пътя към светостта, щом думата „укрепване” означава неподатливост, непоколебимост,
непоклатимост в добродетелта?”. - За Светия Дух 16,38 (PG 32,136).
63 Вж. Перовић, Д. Докторат, ІІІ.1.1-б.
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светотайнствения живот на Църквата (чрез Кръщението и Миропомазанието)64,
независимо от нравствените си качества и недостатъци (срв. Мат. 5:45), но
едновременно с това Бог често използва това благодатно „обстоятелство”, за да
подтикне верните да се подвизават в църковните добродетели65. Духовните дарове се
приемат в съгласие с вярата66 и духовното напредване на верните67 и независимо от
различната „мярка”, според която Светият Дух разпределя Своите харизми, Той
изпраща Своята благодат навсякъде цялата и достатъчна за всички. По този повод св.
Василий Велики пише: „Недостъпен по природа, достижим поради благостта Си
(Светият Дух) изпълва всичко със Своята сила, споделим само с достойните за Него,
при това отдаващ им Се не в една и съща мяра, а разпределящ Своята енергия
съобразно степента на вярата. Прост по същност, многообразен по сила, присъстващ
у всекиго в Своята цялост и в Своята цялост пребиваващ навсякъде... Така и Светият
Дух, присъствайки сякаш единствено у приелите Го в себе си, разпръсква навсякъде
цялата Си и достатъчна за всички благодат. От него вкусват причастяващите се:
според своите възможности да приемат, не според Неговите сила и възможност да
даде”68.
Действието на Светия Дух при разпределянето на харизмите в Църквата се
отнася към уникалната личностна другост на отделните вярващи – Той „слиза” върху
всички вярващи и се отнася само до този, чието сърце е чисто като слънце и се
докосва само до очите, които се ползват с добро здраве69. „Мярката” на приемането
на даровете на Светия Дух има есхатологичен характер, защото по своята същност те
се отнасят към тайните на Царството Божие (срв. Мат. 13:11)70. Есхатологичният дар
на живота в Христос трябва да се осъществи „на дело” чрез извършването на
Божиите заповеди и подвизаването в любовта, т. е. чрез опитното историческо
потвърждаване на тази есхатологична истина в живота на всеки вярващ71. От друга
страна св. Василий Велики недвусмислено отъждествява състоянието на греховност
и острастеност с отчуждението от истинския живот и с отъствието на благодатта,
т. е. с невъзможността на човека да „актуализира” своята лична църковна харизма
като добродетел. По този повод св. отец пише: „Където има неприятелство,
раздразнителност, гняв, грабителство, разпри, отмъстителност, т. е. всичко, което
поражда в душите непрестанно смущение, там не почива Духът на кротостта”72.
64 Св. Василий Велики, За Светия Дух 26,61 (PG 32,181 АВ).
65 Според св. Василий Велики Бог „нерядко прави или използва това заради самия приемник
на даровете – за да се обърне той към труд и угаждане на Бога, засрамвайки се от Божията
благост (срв. Фил. 2:15)”. - Кратки монашески правила, Въпрос 179 (PG 31,1201 С; 1204 А);
вж. също Тълкувание на Исая 4.
66 Св. Василий Велики, Нравствени правила 1 (58) (PG 31,789 А); Обширни правила 7,2 (PG
31,932 А); Кратки правила 303 (PG 31,1297 А); За кръщението 2 (8,3 и 4) (PG 31,1604 АВ).
67 Св. Василий Велики пита: „Кой друг би могъл да бъде Божия река, освен Светият Дух,
Който се явява чрез вярата на онези достойните, които са повярвали в Христос?”. - Беседа на
Псалом 45,4 (PG 29,421 C).
68 Св. Василий Велики, За Светия Дух 9,22 (PG 32,108 С - 109 А); вж. също 3,22 (PG 32,109
АВ); 22,53 (PG 32,168 ВС) и 26,63 (PG 32,184 В). Вж. също св. Григорий Нисийски, До
Авлавий, че няма трима богове, ВЕПЕС 68, 180, 15-17.
69 Св. Василий Велики, За Светия Дух 9,23 (PG 32,109).
70 Вж. св. Василий Велики, За вярата 2 (PG 31,681 С).
71 Св. Василий Велики вижда в това есхатологично свидетелство (срв. Йоан 15:19), залога за
присъствието на Светия Дух. Вж. Кратки правила 204 (PG 31,1217 В).
72 Св. Василий Велики, Против гневливите 7, Беседа 10 (PG 31,372 А). „Защото - пише св.
отец - както димът прогонва пчелите, така и разпуснатостта или развратността на пиянството
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Очевидно според св. отец действието на Светия Дух предполага чистотата на
душата и достойното приемане на благодатните харизми: „Това, което за здравото
око е способност за виждане, това за очистената душа е енергията на Духа... И
каквото е за художника изкусността, това е за причастника на Духа Самият Дух. Той
винаги пребивава в достойните, действа между тях според нуждата, било чрез
пророчества, било чрез чудесни изцеления, било чрез някакви други чудотворни
действия”73. В този екзистенциално-нравствен контекст св. Василий Велики
подчертава харизматичното измерение на духовния живот и го отнася към
просветлението (φωτισµός)74 и към духовния образ (= вид)75 на човека, защото
благодатта на Духа преобразява и просветлява всички, които са се очистили, води ги
към духовно общение със Себе Си (πρὸς ἑαυτὸ κοινωνία)76 и довежда до край техния
стремеж към съвършения и духовен живот77 в Христос. Всичко това показва, че от
една страна духовният живот е немислим извън „пространството” на благодатния
живот в Христос, а от друга страна - присъствието и действието на харизмите на
Светия Дух предполага екзистенциално-нравственото (= аскетическото) усилие на
личността да приеме и активира даровете на благодатта в пространството на личното
съществуване на всеки вярващ.
остранява духовните харизми”. - За поста, Беседа 1,11 (PG 31,184 АВ). Малко преди това св.
отец пише: „Кой от онези, които живеят в изобилие и непрестанно наслаждение се е удостоил
да вкуси духовен дар?”. - Пак там, Беседа 1,9 (PG 31,180 В).
73 Св. Василий Велики, За Светия Дух 26,61 (PG 32,180 CD – 181 A).
74 Вж. св. Василий Велики, За Светия Дух 9,20 (PG 32,106); вж. също 9,23 (PG 32,109). В §
9,22 (PG 32,108) св. отец използва термина сияние (ἔλλαµψις), който подобно на (φωτισµός) (на
друго място), има подчертано баптизмално значение и е плод на кръщелната благодат, дадена
в името на Отца и Сина и Светия Дух. По темата за просветлението в Светия Дух по-подробно
вж. Перовић, Д. Проповед светог Bасилиja Bеликог о Христу (Христолошко-пневматолошка
синтеза) // Богословље, св. 1-2, Београд, 2004, с. 22-23.
75 Според св. Василий Велики истински „естествено” у човека е онова, което е получило образ
или вид от благодатта. Той пише: „Доколкото Светият Дух притежава силата да води
разумните същества към съвършенство (τελείωσις), като им отнема крайностите, Той съдържа
понятието образ (εἶδος). Защото онзи, който вече не живее по желанието на плътта, а е воден
от Божия Дух, се нарича син Божий и се е уподобил на образа на Сина Божий, той се нарича
духовен човек”. - За Светия Дух 26,61 (PG 32,180 С). Тук Светият Дух се нарича образ или вид
(в класическия смисъл на думата), защото Той дава на „естествения” човек духовен образ
(µορφήν), т. е. дава му благодатния дар на осиновлението, освобождава го от всяка природна и
социална необходимост и го прави свободна личност по подобие на Христос.
76 Вж. св. Василий Велики, За Светия Дух 9,23 (PG 32,109).
77 „Чрез Духа – пише св. Василий - се възвисяват сърцата, крепят се немощните, водят се към
съвършенство преуспяващите. Той, сияейки за пречистените от всякаква сквернота, показва
кои са духовните люде чрез единението им със Самия Себе Си. И както светлите и прозрачни
тела, когато бъдат озарени от попаднал отгоре им лъч, заблестяват целите и засияват със
собствен блясък, така и душите, носещи в себе си Светия Дух, озарени от Него, стават и сами
духовни, и излъчват благото на духовността за другите люде. Оттук иде и прозрението на
бъдещото, проникновението в тайнствата, откриването на съкровеното, раздаването на
милосърдие, небесното жителство, приобщаването към хора на ангелите, безкрайната радост,
пребъдването в Бога, уподобяването на Бога, върхът на всички копнежи – това да стане бог”. За Светия Дух 9,23 (PG 32,109). В този пасаж се вижда ясно пневматологичното
(благодатното, харизматичното) измерение на духовния живот и начинът, по който Светият
Дух въвежда по благодат човека в есхатологичната реалност на богоуподобяването и
обожението като телос на всеки копнеж на човешката природа.
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Екзистенциално-нравственото измерение на харизматологията показва от
една страна пневматологичното (= харизматичното) измерение на антропологията, а
от друга - онтологичната функционалност на нравствено-аскетическото усилие на
човека да участва в благодатния живот в Христос. Личното духовно напредване на
човека не е нищо друго освен опитно „въплъщаване” на духовните дарове в
пространството на личното съществуване; то в същността си е „интериоризация” на
харизматичните прояви на нетварните енергии на Светия Дух, които се превръщат в
екзистенциални „ороси” на личностното съществуване. Според категоричното
заключение на св. Василий Велики „даруваната от него (Светия Дух) - обитаващия в
достойните и извършващия в тях Своите действия – благодат е правилно да се казва,
че е у онези, които я приемат в себе си”78. Следователно причастността към
благодатта на Светия Дух, т. е. „активирането” на Неговите благодатни дарове в
живота на верните, зависи непосредственно от степента на тяхното „приемане” по
свободен, личностен и отговорен начин от онези, които св. отец нарича „достойни”.
На езика на съвременното богословие можем да кажем, че нравствено-аскетическото
усилие има дълбоко онтологично-екзистенциално значение за утвърждаване на
личностния начин на съществуване в рамките на една харизматична онтология. Но
„интериоризацията” на харизматичната онтология в пространството на личното
съществуване не е индивидуално нравствено усилие, а има дълбоко еклисиологично
измерение, което се проявява в диалогичния перихоресис на харизмите в любовта.
Истинското духовно (= екзистенциално = нравственно-аскетическо)
напредване на личността е в същността си опитна проява на еклисиологичното
кинонийно измерение на харизматологията, т. е. проява на една опитна еклисиология.
В опита от благодатния живот в Христос диалогично-кинонийният характер на
харизмите става онтологичен хоризонт за нравствено-аскетическото усилие на
личността и създава предпоставките на една опитна и диалогична етика (= етос)79. Тук
добродетелта вече не е обикновено морално индивидуално постижение, а „активиране”
на уникалната лична църковна харизма на вярващия като член на църковното тяло –
подвиг, в който се потвърждава на дело кинонийният и диалогичен характер на
личностното съществуване. Тази истина се открива в един ключов текст от Обширни
правила: „Личните дарове на отделните човеци – пише св. Василий - стават общи
дарове на онези, които живеят заедно... Онзи, който приема един от тези дарове също
го притежава благодарение на другите, но и заради самия себе си (...) От друга страна,
благодарение на общото живеене на многото, всеки отделен човек се наслаждава на
своя дар и го умножава така че го дава на другите; и обратно, така че се възползва от
даровете на другите като от свои”80. Този забележителен текст „документира” (нека
използваме езика на Л. Витгенщайн) основните нравствено-екзистенциални последици
от еклисиологията на харизмите: 1) харизмите имат кинониен характер и съществуват в
диалогично взаимопроникване помежду си; 2) отделните харизми съществуват и се
умножават благодарение на това диалогично взаимопроникване, а това означава, че
всяка отделна харизма съществува заради другите и 3) в диалогичното проникване на
харизмите отделната личност – като член на Тялото Христово – приема харизмата на
другия като „своя” и така му дава „място” в своето собствено съществуване за
78 Св. Василий Велики, За Светия Дух 26,63 (PG 31,184 CD).
79 По-подробно вж. Λουδοβίκος, Ν. Ἡ ἀποφατικὴ ηθική καὶ ἡ ἐκκλησιολογία τοῦ Ὁµοουσίου.
Κεφάλαια γιὰ τὴν ἠθικὴ ἐξατοµίκευση στήν Ορθόδοξη Εκκλησία // Λουδοβίκος, Ν. Ορθοδοξία καὶ
εκσυγχρονισµός. Ἀθήνα, 2006, σσ. 132-133.
80 Св. Василий Велики, Обширни правила 7,2 (PG 31,932 AB).
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споделяне на общия живот на Църквата. Богословието на харизмите става „ключ” за
еклисиологичната антропология и етика, т. е. показва начина, по който харизматичната
онтология се „интериоризира” в личностното съществуване на човека81 в споделянето
на общия дар на живота в Христос, в който човекът е въведен чрез благодатта на
Светия Дух. Тази „интериоризация” се осъществява изключително в контекста на
еклисиологията, защото мярка на диалогичното взаимопроникване и единство на
отделните харизми е степента, в която те проявяват живота на църковното тяло, т. е.
общението в любовта82.
Св. Василий Велики ясно определя любовта като основен принцип на
взаимопроникването на харизмите и въобще на целия църковен етос: „Очевидно и
безусловно е, че макар да са извършвали наредбите и да са изпълнявали заповедите,
да са пазили заповяданото ни от Господа, а и да са разполагали с големи дарове, без
любов всичко това ще бъде причислено към делата на неправдата. Не защото
даровете и заповедите са такива по своята природа, а защото онези, които ги
практикуват, правят това заради своята воля”83. Тук от една страна се вижда
органичната връзка на харизматичното и нравствено-аскетическото измерение на
църковния живот, а от друга - категоричното отхвърляне на всяка форма на
харизматичен и етически индивиудализъм в църковния живот. Всяка проява на
индивидуализъм в осъществяването на харизмите като църковни добродетели в
същността си отчуждава благодатния духовен живот в Христос от неговия
еклисиологично-кинониен характер.
Важно значение в еклисиологията на харизмите е грижата за запазването на
единството и осъзнаването на различието на отделните харизми84. Църковният
благодатно-подвижнически етос разкрива истината за общението и другостта, която
има за свой „орос” еклисиологичната истина, че отделният човек не може да има
пълнотата на харизмите, както и всички не могат да имат един и същ дар: „Тъй като пише св. Василий - даровете на Духа са различни и както един не може да приеме
всички дарове, така и всички не приемат един и същ дар; на всеки подобава мъдро и с
благодарение да пребивава в дадения му дар и всички да бъдат съгласни помежду си
с Христовата любов подобно на членовете в Тялото. Така оня с по-малък дар да не
изпада в отчаяние заради този с по-голям дар, но и този да не презира онзи с помалък дар. Това не трябва да се прави поради опасността от раздор”85. В кинонийния
81 В Обширни правила (ІІ,1) откриваме класическо определение за добродетелта в контекста
на харизматологията: „Определението за добродетелите, изисквани от Бога, ще бъде следното:
те са употреба на Божиите дарове (харизми) с добра съвест по заповедта на Господа”.
82 Когато тълкува думите на Христос към тези, които на Страшния съд, ще застанат от лявата
Му страна: Мнозина ще Ми кажат в оня ден: „Господи, Господи! Не в Твое ли име
пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса
правехме?” (Мат. 7:22), св. Василий пише: „Защото онези (които ще кажат: „Господи,
Господи...”) използваха Божията благодат заради задоволяването на лични цели, нещо чуждо
на любовта към Бога”. - Кратки правила 179 (PG 31,1201 ВС).
83 Св. Василий Велики, За Кръщението 1, Беседа 2,25 (PG 31,1568); вж. също 2,24 (PG 31,1565
CD) и 3,3 (PG 31,1577 С).
84 Опасността за единството на Църквата заради злоупотребата и присвояването на
харизмите от отделни членове на Църквата е засвидетелствано още от св. апостол Павел (вж. 1
Кор. 12:12-28).
85 Св. Василий Велики, Нравствени правила 60 (PG 31,793 АВ). Тук св. отец говори за
киновийния монашески живот, но неговите думи трябва да бъдат разбрани и в по-широк
еклисиологичен и антропологичен контекст.
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живот на Църквата всяка лична харизма действа пълноценно и се умножава, само ако
става обща харизма за всички членове в Тялото на Църквата и това диалогично
перихоретично споделяне на харизмите е залог за истинския живот като общение в
любовта86. В живота на Църквата тази кинонийна благодатно-еклисиологична
реалност се преживява едновременно и като дар, и като лично нравственоаскетическо (= екзистенциално) усилие за неегоцентричното приемане на другия като
„ближен” и „брат”, като член на Тялото Христово и носител на „друга” уникална
църковна харизма. „Дарът - пише св. Василий - е твой и е насочен към тебе за
нравоучение на брата, ако искаш да го приемеш. И поради това няма причина за
завист, а за радост заради ползата”87. Това означава, че харизмата на всеки отделен
член на Църквата изисква диалогичното споделяне и приемане на другия (заедно с
неговия личен дар)88, че тя е служение (διακονίαι) в църковното Тяло89 - служение,
което изисква отговорно отношение и грижа за другия заради изграждането на
църковното Тяло Христово. Следователно личната харизма се осъществява и дава
плодове в степента, в която тя се споделя и взаимопрониква с харизмата на ближния
(= другия) в процеса на изграждането на Църквата чрез съгласието в любовта и
връзките на мира, защото „в благочинието на Църквата се обновява и умножава
красотата на любовта”90.
„Активирането” и функционирането на отделните харизми е свързано
неизменно с начина на живот (= етоса) на личността91, но този личен духовен подвиг
има дълбоко еклисиологично измерение, защото е възможен само в и чрез
споделянето и диалогичното взаимопроникване на всички останали харизми в
общността на Църквата, защото „дейността, която не е в съгласие с мястото и с
определената цел, не стига до своя завършек”92. Връзките на общение и любов между
членовете на църковното Тяло се осъществяват само в разнообразието на даровете93,
което конституира общението и запазва дара на свободата и ипостасната другост на
личността94. Перихоретичното споделяне на харизмите е опитно еклисиологично
86 Вж. св. Василий Велики, Обширни правила 7,2 (PG 31,932 AB).
87 Св. Василий Велики, За завистта 5 (PG 31,384 AB). Вж. също Подвижническо слово 8 (PG
31,644 B). Тук църковната харизма функционира и дава плодове заради диалогичното
отношение и общение с другия (= ближния), което създава автентичния етос на другостта.
88 Според св. Василий Велики никой няма власт да присвои благодатния дар на другия,
„защото Божият дар остава в общите граници на всеки от вярващите”. - За Кръщението,
Беседа 2,8,3 (PG 31,1601 C).
89 В Църквата има различни служения. Вж. св. Василий Велики, Внимавай над себе си 4 (PG
31,205 В); Затова, че Бог не е виновник за злото 5 (PG 31,340 ВС).
90 Св. Василий Велики, Писмо 222 (PG 32,820 В). Св. отец ясно говори, че напредването на
Църквата зависи от връзките на мира и любовта. Вж. За това, че няма трима богове 1 (PG PG
31,1489 A).
91 Св. Василий Велики наставлява: „Всеки поотделно трябва да остане в това знание и найревностно да осъществява онова, което му е поверено от Господа”. – Кратки правила 303 (PG
31,1297 А).
92 Св. Василий Велики, За Кръщението ІІ,8,3 и 4 (PG 31,1604 АВ).
93 Св. Василий Велики настоява за това независимо дали говори за различните дарове и
служения в по-общ църковен контекст или конкретно за монашеския живот. В своите Обширни
правила той посочва различните служения или послушания, които се разпределят във връзка с
харизмата на всеки отделен брат (вж. Правила 24, 32, 34, 35 и 43). Този принцип има и пошироко еклисиологично значение и се отнася за всички харизми и служения в Църквата.
94 Относно взаимното проникване и единство на харизмите (= служенията) в църковното тяло
като залог за решаване на въпроса за общението и другостта по-подробно вж. Λουδοβίκος, Ν.
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събитие, което потвърждава истината за личностната другост, утвърдена в
диалогичното отношение с другия заради богоугодния порядък на любовта.
Основното екзистенциално-нравствено усилие на личността в същността си става
подвиг на от-говорното „активиране” на личната харизма на всеки вярващ.
Едновременно с това обаче това е църковен (а не индивидуален) подвиг на неегоистично приемане и диалогично взаимопроникване на всички останали харизми,
което е екзистенциално постижение на общението в любовта на Тялото Христово95.
Заключение
Богословието на харизмите или харизматологията открива по опитен начин
истината за благодатния живота на Църквата като диалогична есхатологична среща с
Христос и ближния в пространството на евхаристийната църковна общност.
Богословието на харизмите очертава хоризонта на опитната еклисиология като
„пространство”, в което се преодоляват еклисиологичните дихотимии на
съвременното богословие – институция и харизми, общност и личност, евхаристиен и
подвижнически живот и т. н. – и се открива възможността за намиране на отговорни
богословски решения. Богословието на харизмите позволява на съвременната
богословска мисъл да подчертае от една страна опитно-благодатния характер на
всички прояви на църковния живот и етос и от друга страна – да посочи
автентичното еклисиологично съдържание и цел на всички екзистенциални усилия на
личността да живее „духовен” живот. Правилното еклисиологично разбиране на
харизматологията предполага органичния синтез на евхаристийната и на т. нар.
терапевтична (изцелителна) еклисиология96 в събитието на харизматичното
преживяване на светотайнствената онтология на Църквата в живота на верните.
Богословието на харизмите открива „пространството”, в което може да се осъществи
срещата на еклисиологията и антропология – дело, което изисква отговорното
следване на светите отци и отговорността на всеки православен богослов.
Богословското наследство на св. Василий Велики остава образец и пример за всеки,
който иска с дръзновение да пристъпи към този нелек подвиг и да черпи от живота на
Църквата като извор и съкровищница на всички благодатни дарове.

᾿Η ἀποφατικὴ ἐκκλησιολογία τοῦ ὁµοουσίου, σσ. 11-36; 168-183. За различните богословски
измерения на темата за общението и другостта вж. също Zizioulas, J. Communion and
Otherness (Further Studies in Personhood and the Church). New Work, 2006, рр. 1-98.
95 Св. Василий Велики, Обширни правила 30, 32, 35, 39, 40; Кратки правила 45, 87, 91, 154,
187, 189 (PG 31,993 А и сл.). По-подробно вж. Χρήστου, Π. ῾Η κοινωνιολογία του Μ. Βασιλείου.
Ἀθήναι, 1951, σσ. 33-40, 38-82. Според св. отец монашеството е обновило харизмите. Вж.
Писмо 295.
96 По-подробно вж. Зизjулас, J. „Исцелитељска” или „литургиjска” еклисиологиjа? //
Зизjулас, J. Еклисиолошке теме. Нови Сад, 2001, с. 35-45.
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Svilen Tutekov
THE THEOLOGY OF CHARISMATA IN THE THOUGHT OF
ST BASIL THE GREAT
The theology of St Basil the Great presupposes an approach of economy to
Pneumatology in which the theology of the charismata is revealed. The Holy Spirit partakes
in a unique way in the economy of Christ, that is, in the constituting and renewal of the
Church through His gifts, which enables us to speak of a special economy of the
charismata.
The Gifts of the Spirit create the wealth of the Church’s life and give it a charismatic
dimension. In the thought of St Basil the Great, however, the charismatic life of the Church
is not understood within the categories of the charismatic individualism, but has a marked
ecclesiological character. Within this ecclesiology of the charismata, the gifts of the Spirit
function in a dialogical interpenetration (= perichoresis), and thus constitute the koinonic
reality of the eucharistic body of the Church as a community of love.
According to St Basil the Great, the faithful receive the charismata of the Spirit in
the conditions of their existential-moral (= ascetical) efforts to grow in the life of Christ as
members of His eucharistic ecclesial body. In this way, the theology of the charismata
establishes the framework of an experiential, dialogic, and ecclesial ethics in which virtue
(= ethos) is identified with the existential-moral pursuit of the person to „activate” his
unique ecclesial charisma. This is an ethics which is fundamentally an „interiorization” of
the charismata within one’s personal existence.
Key words: Pneumatology, Gifts of the Holy Ghost, Economy of the Gifts,
Ecclesiology of the Gifts, Responsibility for the Gifts, Dialogical and Ecclesiological
Ethics.
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Бобан Димитријевић1
Богословија Св. Кирила и Методија, Призрен/Ниш
Центар за црквене студије, Ниш – Србија

ЛАВ ВЕЛИКИ И ПИТАЊЕ ПАПСКОГ ПРИМАТА
Апстракт: Поимање примата код папе Лава Великог стоји у тесној вези са
његовим еклисиолошким ставовима у којима се повезује римски правни принцип
власти са једним конкретним разумевањем Цркве. Визија Цркве папе Лава Великог
јесте визија универзалног тела, које није само светотајинско тело и заједница, већ и
конкретно земаљско друштво. Христос је глава тела, Петар је Христов викарзаменик, а римски епископ је Петров викар-наследник. Од папе Лава надаље ова
концепција, као и сама титула „Петровог викара“, постаће језгро самопоимања
примата римског епископа. Међутим, концепција о којој је реч у конкретним
историјским условима није била применљива. Уједно, други је нису схватали. Сâм
папа Лав стога се прилагођавао постојећим условима, не одступајући од
аутентичне бриге за православну веру и јединство Цркве. Зато је он, и поред на
Истоку неприхватљивог концепта примата римског епископа као главе над удовима,
остао у предању Цркве упамћен као учитељ и бранитељ православне вере.
Кључне речи: примат, папа Лав Велики, Петрова служба, намесник,
наследник, епископска служба, јединство.
У личности папе Лава Великог (440-461) свест о примату римског епископа у
читавој Цркви достигла је врхунац. Он је био способан да самопоимању примата
римског епископа дâ морални престиж, административну умешност и теолошко
образложење. За разлику од својих претходника, који су свој ауторитет афирмисали
онда када су то услови дозвољавали, овај папа свесно је унапређивао и изражавао
папску власт са елоквентношћу, духовном поузданошћу и систематском употребом
текстова о Петровом првенству.
Његово поимање властите улоге било је везано и за тада распрострањено
схватање Римског царства као својеврсног, Божјом промишљу датог инструмента
хришћанског јединства и мисије. Он је ово схватање применио и на своју службу
римског папе. По његовом становишту, када су апостоли после Педесетнице послани
да проповедају Јеванђеље у разним земљама, најблагословенији Петар, кнез
апостола, био је одређен за престоницу Римског царства да би светлост истине могла
да буде делотворније раширена из саме главе тела целога света2. На тај начин Петар
је Риму, као престоници Царства, дао и једну нарочиту духовну димензију. С
обзиром на трагичне догађаје историјско-политичке сцене свог времена, догађаје који
су водили дезинтеграцији и распадању Римског царства, Лав Велики је био свестан
1 svestenikboban@gmail.com
2 Sermon 82. 3, PL 54, 424. Појам глава света (caput mundi или caput orbis) је израз који је Лав
често употребљавао за Рим.

127

да би мисија која је по Божјем промислу поверена Римској империји – да усмерава и
води колективно јединство свих хришћана – од сада могла да постане функција коју
ће постепено преузети источни император Константинопоља. Иако је папа Лав
неспорно указивао поштовање легитимном цару на Истоку, наиме, признавао му је
право сазивања сабора, употребљавао за њега реторичке епитете као и Грци. Ипак, по
његовом схватању, дезинтеграција Империје и пренос царских резиденција из Рима у
Константинопољ, или на Запад, у Равену, допринели су томе да се открије још један
аспект Божанског плана: признавање Рима за седиште викара светог Петра3. Док
императори могу да напусте престонице и док сама царства нестају, тамо (у Риму)
обитава онај кога је сама Истина посветила. Блажени Петар, тако, одржава власт
чврсту као стена, коју је примио, и не напушта управу Цркве, која му је поверена4.
Ово схватање власти римског епископа као Петровог наследника наглашавали су и
Лавови претходници, пре свега, Дамас и Сирикије. Сада је он ову идеју промовисао и
објавио са елоквенцијом, угледом и доследношћу једног папе, чијем се моралном
карактеру и привржености Цркви дивио цео тадашњи свет.
Поимање примата код папе Лава стоји у тесној вези са његовим
еклисиолошким ставовима, нарочито у контексту поимања посебног значаја римске
Цркве и њеног епископа. У том смислу, очигледно је било повезивање римског
правног принципа са једним конкретним разумевањем Цркве. Визија Цркве папе
Лава била је визија универзалног тела (corpus), које није само светотајинско или
духовно тело већ и конкретно земаљско друштво5. По његовом мишљењу, римско
схватање универзалног тела којим влада цар или кнез (princeps) могло се
поистоветити са Христовим Телом (corpus Christi) из новозаветних списа. Наравно,
Христос је глава тела, али пошто је Петра учинио ''кнезом целе Цркве'' (quem totius
ecclesiae principem fecit)6, ''кнежевство'' у телу, исто тако, припада и Петру и његовим
наследницима. У ранохришћанској латинској терминологији појам principalitas
употребљавао се да би описао улогу римске Цркве. Папа Лав је употребио један
други термин – principatus – што је било свесно коришћење титуле која се до њега
приписивала искључиво императору. По његовом мишљењу, апостол Петар је
примио principatus од Господа7, што је исто као када би се рекло да је Петар по
импликацији његов наследник, те стога заузима у Цркви положај који је у световном
друштву додељен императору. У целом свету једино је Петар изабран да ваљано
управља онима којима и Христос управља на посебан начин8.
За светог Лава, као и за све друге хришћанске писце, положај светог
апостола Петра заснивао се на његовом исповедању вере у Христа као Сина Божјег,
то јест на вери Цркве. Питање које се може различито протумачити односило се на то
како се и на који начин у Цркви после Петра Петрова вера одржава. Свети Кипријан
био је створио појам о „Петровој столици“ као центру и критеријуму црквеног
јединства. За њега је „Петрова столица“ била светотајински појам, нешто што се
неопходно односи на сваку локалну, помесну цркву. Петар је, према Кипријановом
схватању, пример и модел сваког епископа који у својој заједници предводи
евхаристијску службу и поседује „власт кључева“, односно отпуштања грехова. Сви
3 Sermon 82. 1, PL 54, 423A.
4 Sermon 3. 3, PL 54, 146B.
5 Џон Мајендорф, Империјално јединство и хришћанске деобе, Крагујевац 1997, 133.
6 Sermon 4. 4, PL 54, 152A.
7 A domino accepit principatum, Ep. 9, PL 54, 625A.
8 Sermon 4. 2, PL 54, 149-150.
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епископи у подједнакој пуноћи учествују у тој Петровој служби. Папа Лав је био
свестан повезаности коју је свети Кипријан увиђао између Петра и свих епископа
Цркве. Међутим, по његовом мишљењу, једино апостол Рима заузима Петрову
столицу – Petri sedes9. Сходно томе, власт локалних епископа није зависна од
личности самог Петра, већ од његовог „наследника“ – чија је одговорност
универзална. Папа је, дакле, за светог Лава, Петров наследник: и то у римскоправном смислу, те је, као такав, истовремено и носилац пуноће власти кључева.
Такође, као што је Петар Христов викар и заменик, тако је и папа „Петров викар“. Од
тада надаље, та концепција, као и сама титула „Петровог викара“, остала је језгром
самопоимања примата римског епископа10.
Лав је продубио мишљење папе Сирикија (384-399) да је римски епископ
Петров баштиник, односно намесник и наследник11. Као што наследник прима сва
права и дужности онога кога наслеђује, тако сваки римски епископ, као Петров
наследник, преузима функцију, пуномоћ и повластице овог апостола. Римски
епископ делује као Петров намесник не зато што је Петар боравио у Риму, не зато
што чува Петров гроб, него због правно схваћених својстава наследника-баштиника.
Зато је папа Лав, говорећи о односу епископа и папе, истицао да „повезаност читавог
тела чини јединствено здравље и јединствену лепоту, та повезаност захтева
једнодушност читавог тела, а посебно тражи слогу свештеника. Премда им је
достојанство заједничко, ипак им положај није једнак, јер и међу преблаженим
епископима је, уз сличност части, постојала и нека разлика у власти, и премда су сви
били једнако изабрани, ипак је једноме дано да буде пред другима. Из те чињенице
произашла је и разлика међу епископима, те да не би сви (епископи) све присвајали,
важним је прописима предвиђено да у појединим покрајинама буду неки чије ће се
мишљење међу браћом сматрати првим, и опет да неки постављени у већим
градовима преузму свеобухватнију власт и одговорност путем којих ће се брига за
целокупну Цркву стицати ка једној Петровој столици, да ништа нигде не буде
одвојено од своје главе“12.
Очигледно, за Лава Великог Тело Христово није потпуно у светотајинској
реалности локалног евхаристијског сабрања, већ је идентификовано са емпиријском
организацијом Цркве раширене по свету. Разумљиво је да то „тело“ претпоставља
постојање једне једине „главе“, која поседује „принципат“ или монархијску власт.
Ова монархијска визија универзалне Цркве – монархијска попут Римске империје,
чије су интеграционе функције на плану хришћанског јединства римска Црква и
римски епископ преузели – инспирисала је многе теологе да овакво схватање власти
у Цркви сагледају као својеврсну антиципацију универзалне папске јурисдикције и
папске непогрешивости у облику у ком су они дефинисани на Првом ватиканском
сабору.

9 Sermon 2. 2. PL 54, 144A.
10 Arthur Carl Piepkorn, The Roman Primacy in the Patristic Era – From Nicaea to Leo the Great,
Papal Primacy and the Universal Church, edited by Paul C. Emple, T. Austin Murphy, Minneapolis
Minnesota 1977, 97.
11 Sirikije, Pismo „Directa ad Deccesorem“ biskupu Himeriju Taraginskom, 385. g, Zbirka sažetaka
vjerovanja, definicija i izjava o vjeri i ćudoređu, priredili Heinrich Denzinger, Peter Hünermann,
Đakovo 2002, 49.
12 Lav I Veliki, Pismo „Quanta Fraternitati“ biskupu Anastasiju Tesalijskom, 446. g, Zbirka
sažetaka vjerovanja, definicija i izjava o vjeri i ćudoređu, priredili Heinrich Denzinger, Peter
Hünermann, Đakovo 2002, 75.
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Међутим, важно је истаћи да ни на Истоку ни на Западу римски епископ није
имао толику власт колико би то, на основу мисли и ставова папе Лава Великог, могло
да се закључи. У том смислу, не треба губити из вида чињеницу да су у оно време
принципи црквене координације изнад нивоа дијецезе остали сасвим нејасни и
магловити. Сам папа Лав је, по свој прилици, био свестан да је његова „петровска“
шема далеко од црквене праксе оног доба. Пракса је била заснована на регионалном
или универзалном консензусу епископата као сведочењу општег предања Цркве, а не
као удовољавање и покоравање једином „Петровом“ центру. Међутим, лично
убеђење светог Лава, сачувано у његовим списима, било је искоришћено у каснијим
временима, када је на Западу папство стекло могућности, средства и ауторитет да
теорију може да спроведе у праксу.
Лавово управљање Црквом конкретно је обухватало деловање у Италији и на
околним острвима, где је, као што смо већ говорили, била формирана територија на
којој је епископ Рима обављао своје митрополитанске обавезе. Папа је на годишњим
синодима у Риму, у свечаним говорима у којима се обраћао присутним епископима,
објашњавао своје схватање „Петровог служења“. Италијанским епископима он се
није мешао у изборе, иако им је често давао пастирске савете. Наравно, био је на челу
обреда хиротоније, на којима су избори епископа добијали своју санкцију. У
Шпанији и Африци, које су биле под влашћу варвара, његови контакти са локалним
епископима били су тек спорадични, без икаквих административних уплитања. У
Галији је, у време светог Хиларија из Арла, власт римског епископа била до те мере
оспоравана, да је Валентијан III Царским декретом наредио прихватање врховне
папске власти по питању апелација против пресуда локалних синода13.
На основу чињенице да се западна Црква у оно време није окупљала ни на
каквим општим саборима, закључујемо да није постојала реалност коју бисмо у
потпуности могли да одредимо као „западни патријархат“. Реална је била само
могућност оснивања посебних патријархата: у Арлу, Картагини и Солуну. Оно што
заиста јесте постојало – то је појам унивезалног морала и догматског ауторитета
Цркве Рима14. У том контексту је и папа Лав I сматрао својом обавезом да чува
чистоту учења у универзалној Цркви. Он је, у честитки Диоскору Александријском
поводом избора на трон, написао да у римској Цркви важе традиције Петра, кога је
Христос обдарио приматом, док су у Александрији на снази предања Петровог
ученика Марка, тако да између учитеља и ученика не би смело да буде супротности15.
Разбојнички сабор у Ефесу 449. г. јасно је, својим бахатим одбијањем папских легата
и недопуштањем да се по питању Евтихијеве јереси изнесе став папе Лава, показао да
наведене ставове римског епископа о његовом положају у целокупној Цркви Исток
не дели16. Потоња одлука Халкидонског сабора о осуди Диоскора, која се изричито
ослонила на папски примат, унела је додатну замршеност по питању ставова Истока
о првенству римског епископа. Након три неуспешна позива патријарху Диоскору да
се појави на Сабор, донето је решење у којем се каже да се „најсветији најблаженији
архиепископ великог и древног Рима, Лав, (…) сједињен са блаженим апостолом
Петром, који је камен темељац католичке Цркве и основа православне вере, лишава

13 Arthur Carl Piepkorn, наведено дело, 93.
14 Џон Мајендорф, наведено дело, 136.
15 Eugen Ewig, Karl Baus, Crkva Carstva poslije Konstantina Velikoga, Velika povijest Crkve,
knjiga druga, priredio Hubert Jedin, Zagreb 1995, 254.
16 Ibid., 255.
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Диоскора епископства и свештене части“17. Ово је био свечани, званични доказ
изузетног првенства, које се тицало и власти, јер је, према овој одлуци, у чијем су
доношењу учествовали и епископи Истока, папа Лав био тај који у Цркви, на основу
првенства апостола Петра, има власт да оправдава и свргава.
Проблем је био у томе што су ове речи на Истоку и на Западу имале
различита значења. Римљани су, задојени мистиком права, видели у њима доказ
папске власти и непогрешивости, док је за Грке то било указивање на чињеницу
традиционалног првенства римске катедре у ауторитету сведочења вере18. На другом
саборском заседању, део отаца, не сви, поздравио је читање Томоса речима: „Тако је
Петар говорио кроз Лава“. Међутим, прихватајући Томос папе Лава, оци
Халкидонског сабора су, након стицања дубљег теолошког увида у тај текст,
одлучили да за Орос сабора саставе нову формулацију. Наравно, Томос је и у
коначној формулацији заузео велики, суштински важан део, али са извесним битним
изменама и допунама. Да је тада постојала сагласност о апсолутној учитељској
власти римског епископа у Цркви, то не би било могуће. Очигледно је да су оци
Истока и оци Запада различито доживљавали развој папског примата.
То се могло видети и у реакцији источних отаца на пропратно писмо папе
Лава, које су легати били донели са собом, а у којем се истиче жеља папе Лава да се
на Сабору не разматрају питања о вери, јер је у његовом писму, упућеном блаженој
успомени епископа Флавијана Константинопољског (Томос папе Лава), већ дато
потпуно, чисто и свеобухватно исповедање православне вере19. Папиним легатима
није било дозвољено да прочитају ово нереалистично и неугодно писмо све до краја
шеснаестог заседања, када се оштра дебата већ била окончала. Дискусија о
христолошком исповедању на сабору показала је да Томос папе Лава за источне није
био ауторитет по себи тек зато што га је написао папа, већ зато што то заслужује, што
изражава предањску веру20. Према римокатоличким теолозима, тријумф папског
примата на Халкидонском сабору очигледан је управо по улози Томоса папе Лава у
креирању Халкидонског ороса, док је доношење 28. канона било својеврсни пораз
Петровог принципа – примата апостола Петра у односу на империјално-световнополитичко уређење црквене организације и администрације21.
Када је реч о јурисдикцијској власти у Цркви, занимљиво је да Четврти
васељенски сабор не само да није говорио о било каквој универзалној власти, већ је
поменутим 28. каноном дао исте предности црквеном престолу Константинопоља,
какве је имао и Рим – будући да су се оба налазила у царским престоницама:
„Следећи у свему одлукама светих отаца и знајући сада прочитани канон (3.
канон Другог васељенског сабора), сто педесет најбогољубљенијих епископа,
сабраних (381. г.) за време побожне успомене Теодосија Великог, бившега цара у
царскоме Константинопољу, новоме Риму, исто то и ми одређујемо и изгласавамо за
првенство Новога Рима. Јер су и престолу Старога Рима, зато што је тај град био
царствујући, оци с правом даровали првенство. И следећи истоме циљу, сто педесет
најбогољубљенијих епископа дали су једнако првенство најсветијем престолу Новог
17 Цитирано према: Антон В. Карташов, Васеленски сабори, том први, Београд 1995, 359.
18 Исто, 360.
19 Џон Мајендорф, наведено дело, 137.
20 Исто.
21 О томе видети више у: Francis Dvornik, Byzantium and the Roman Primacy, New York 1979,
50-54; Arthur Carl Piepkorn, наведено дело, 94-97; Klaus Schatz, Papal Primacy From Its Origins
to the Present, Collegeville Minnesota 1996, 44-46.
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Рима, просудивши да град који је почаствован царем и сенатом и који ужива
првенство једнако староме царском Риму, да се и у црквеним стварима велича као и
онај, будући други после њега“22.
То правило нашло се на линији 34. апостолског, 6-7. никејског, 9.
антиохијског (341. г.) и 2-3. константинопољског канона. 28. канон Халкидонског
сабора, кога делимично понавља и каснији 36. трулски канон, просто се надовезао на
њих. Првенство римског и уопште било ког епископа у овим канонима не везује се за
неко Божанско право или за традицију неког од апостола, већ се помиње увек у вези
са положајем града дотичне цркве, у конкретној светско-државној и динамичној
црквеној ситуацији. Само су се част и поштовање јерусалимској Цркви, као „Мајци
свих цркава Божјих“, нашли „изван“ историјског контекста развоја црквене канонске
организације23. Из 28. халкидонског канона јасно је да првенство римског, сада
самим тим и константинопољског престола, долази од отаца као плод историјског
живота и рада, канонског уређења и организовања црквене управе, а не из неког
Божанског права или из неког – Петровог примата24. Уједно је јасно да првенство
(старешинство) несумњиво постоји у сврху очувања католичанске пуноће сваке
помесне епископалне Цркве. У оквиру римског схватања примата долазило је до
негирања пуноће помесне цркве. Управо на таквом схватању примата инсистирали су
римски легати, цитирајући измењен 6. канон Првог васељенског сабора на
Халкидонском сабору, са фалсификованим додатком: „Црква римска увек има
примат“. Зато је тада прочитан изворни 6. канон, без тог додатка, те су њему додати и
канони 1-3. Другог васељенског сабора, за које је један од халкидонских отаца,
Јевсевије Дорилејски, рекао да их је са делегацијом константинопољских клирика
прочитао папи Лаву у Риму и да их је овај прихватио25.
Разлика Истока и Запада овде је најснажније дошла до изражаја. Запад је
сматрао да је апостолско мерило првенства апсолутно и догматски најзначајније. Исток
је примат и предности међу црквама дефинисао прагматичније, сходно чињеници које
су се од њих налазиле у најважнијим градовима Царства26. Источни оци држали су се у
томе никејске традиције, имајући у виду 6. канон тог Сабора, где су се епископске
катедре рангирале према административним центрима у којима су се налазиле.
Халкидонски сабор је својим 28. каноном практично одбацио „петровско“ тумачење
римског примата и показао да Црква Истока још од времена цара Константина
прихвата принцип подударања црквене организације са световним структурама
империје27. Петрово наслеђе је, према источном схватању, било укључено у епископску
службу сваке помесне цркве и посматрало се као одговорност у којој је сваки
„наследник Петров“, укључујући ту и епископа Рима, могао да погреши.
Интересантно је то што је главни разлог одбијања да се прихвати 28. канон
од стране папе Лава било позивање на исти 6. канон Првог васељенског сабора. Папа
се тиме и сâм позивао на традицију, али на начин на који је он тумачио – да су
епископи Александрије и Антиохије имали друго и треће место у рангирању као
Петрове столице28, јер је апостол Марко, ученик Петров, основао александријску
22 Атанасије Јевтић, Свештени канони Цркве, Београд 2005, 117-118.
23 Исто, стр. 118.
24 Исто, стр. 119.
25 Исто, стр. 118.
26 Јован Мајендорф, Византијско богословље, Крагујевац 1989, 121-122.
27 Исто, стр. 122.
28 Klaus Schatz, наведено дело, 45-46.
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Цркву, док су проповед и дело апостола Петра обележили и Цркву у Антиохији. Ово
је очигледно било нереално и погрешно тумачење црквеног уређења по 6. канону
Првог васељенског сабора, изван контекста живог предања Цркве. Зато не чуди
чињеница што је касније, уз многе потешкоће, 28. канон Халкидона ипак био
прихваћен и у западном црквеном предању. Са друге стране, на Истоку се нешто
касније развило схватање према коме је и Константинопољ био основан од стране
апостола – Андреја Првозваног. Била је то неодговарајућа реакција на растуће
тенденције папског примата, заснованог на принципу апостолског првенства и
прејемства Петрове службе.
Иако Халкидонски сабор није признао неограничену и целовиту примену
римског примата како га је схватао сам папа и како је он у нешто већој мери
функционисао на Западу, учитељски ауторитет Рима је тада наишао на толико
одобравање источне Цркве какво није било забележено ни пре ни после тога29.
Патријарх Анатолије Константинопољски написао је, у име епископа Четвртог
васељенског сабора, посланицу папи Лаву, где се истичу посебне предности римског
епископа у Цркви, у смислу да одлуке Сабора неће бити валидне док их папа не буде
санкционисао30. Он се ту обратио папи као тумачу гласа блаженог Петра, „који све
приводи слављењу његове вере. Уколико смо се и ми тобом корисно послужили као
вођом према том добру, показали смо деци Цркве баштину истине. (…) И ми смо
били у заједничком збору, уживајући као на краљевској гозби у духовним јелима,
која је Христос приредио гостима твојим писмом. (…) Њих (епископе на сабору) си
ти повео као глава удове преко оних који су заузели твоје место, уколико си обзнанио
твој прикладни савет“31.
Такво обраћање Истока римском епископу послужило је Риму да у каснијим
сукобима оквалификује Грке као недоследне предању својих отаца, који су, тобоже,
како се то из овог текста види, признавали примат римског папе32 као главе која води
удове. Познато је да папе нису лично учествовале на васељенским саборима Цркве,
већ су на њих слали своје легате, како би се сачували од догматских саборских
расправа. Имајући у виду ту праксу, Рим је доживљавао ратификовање саборских
одлука као посебно право римског епископа, којим одлуке Сабора постају валидне.
По њиховом схватању, папско ратификовање саборских одлука давало је
легитимност и пуноважност одлукама неког сабора, на основу чега се папа постављао
изнад осталих епископа и изнад самог сабора.
Римска логика је, на тај начин, из једне техничке околности, наиме из
ратификовања одлука у приликама када су папе на сабор слали своје заменике,
извела учење о папској надређености у односу на саборе33. У чисто историјским
оквирима тешко је доказати да Исток није признавао посебне прерогативе римског
епископа. Међутим, у контексту целокупне свести источне Цркве јасно је и сигурно
да о признању папског ауторитета, као апсолутног и у јуридичком и учитељском
смислу неприкосновеног, није могло бити речи. На крају ћемо, када је реч о
грандиозној личности папе Лава Великог, закључити да је он извесно поседовао неку
врсту мистичног личног убеђења да је, као епископ Рима и „Петров наследник“,
29 Eugen Ewig, Karl Baus, наведено дело, 256.
30 Александар Шмеман, Историјски пут православља, Цетиње 1994, 280.
31 Sinodalno pismo „Eplesthe haras“ papi Lavu I, 451. g, Zbirka sažetaka, vjerovanja, definicija i
izjava o vjeri i ćudoređu, priredili Heinrich Denzinger, Peter Hünermann, Đakovo 2002, 83-84.
32 Антон В. Карташов, наведено дело, 359-360.
33 Исто.
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одговоран за догматску и дисциплинарну добробит универзалне Цркве. Уједно је
јасно и да други нису разумели, нити прихватали његове претензије, неприменљиве у
пракси и историјским условима тог доба. Он сâм се прилагођавао ситуацији колико је
то било могуће, не губећи ни лично достојанство, нити аутентичну бригу за
православну веру и јединство. Отуда је Лав Велики, и поред на Истоку
неприхватљивог концепта примата римског епископа као главе над удовима, остао
запамћен у предању Цркве као учитељ и бранитељ православне вере.
Извори
Zbirka sažetaka 2002 – Heinrich Denzinger, Peter Hünermann, Zbirka sažetaka
vjerovanja, definicija i izjava o vjeri i ćudoređu, Karitativni fond UPT „Ne živi čovjek
samo o kruhu“, Đakovo 2002.
Канони 2005 – Атанасије Јевтић, Свештени канони Цркве, Православни
богословски факултет Универзитета у Београду, Београд 2005.
Patrologia Latina Database – Versione 5.0b, Electronic Book Technologies, Inc.
and Chadwyck-Healey Ltd.
Литература
Dvornik 1979 – Francis Dvornik, Byzantium and the Roman Primacy, Fordham
University Press, New York 1979.
Ewig 1995 – Eugen Ewig, Karl Baus, Crkva Carstva poslije Konstantina
Velikoga, Velika povijest Crkve, knjiga druga, priredio Hubert Jedin, Kršćanska sadašnjost,
Zagreb 1995.
Карташов 1995 – Антон В. Карташов, Васеленски сабори, том први, Фидеб,
Београд 1995.
Мајендорф 1989 А – Јован Мајендорф, Византијско богословље, Каленић,
Крагујевац 1989.
Мајендорф 1997 Б – Џон Мајендорф, Империјално јединство и хришћанске
деобе, Каленић, Крагујевац 1997.
Piepkorn 1977 – Arthur Carl Piepkorn, The Roman Primacy in the Patristic Era –
From Nicaea to Leo the Great, Papal Primacy and the Universal Church, edited by Paul C.
Emple, T. Austin Murphy, Augsburg Publishing House, Minneapolis Minnesota 1977.
Schatz 1996 – Klaus Schatz, Papal Primacy From Its Origins to the Present, The
Liturgical Press, Collegeville Minnesota 1996.
Шмеман 1994 – Александар Шмеман, Историјски пут православља, Атос,
Цетиње 1994.

134

Boban Dimitrijević
LEO THE GREAT AND THE QUESTION OF THE PRIMACY OF THE POPE
Pope Leo The Great’s comprehension of the Papal primacy is closely related to his
ecclesiastic views, where he connects a tangible understanding of the Church with the
Roman principles of power. His vision of the Church is a vision of the universal body,
which isn’t only the sacramental body and the community, but also the tangible, real
society. The hand of that body is Jesus Christ, St. Peter is its delegate and vicar, and the
Roman episcope is his vicar and successor. This concept has later become the nucleus of
the comprehension of the Papal primacy, but wasn’t neither understood, nor accepted from
the rest of the Christianity. Leo The Great has therefore adjusted his own concept to the real
historical circumstances, simultaneously caring for the unity of the Church. Therefrom the
Pope Leo’s importance for the tradition of the Church, and that’s why he remains one of the
most important teachers and defenders of the religion.
Key words: Primacy, Pope Leo The Great, successor, vicar, episcopal service,
unity.
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СВЕСТ О ГРЕХУ И ВАСПИТАЊЕ
Апстракт: У овом раду размотрићемо значење греха у етичкој и
онтолошкој димензији, као и богословске претпоставке одговарајућег стања
природе људских бића према Светом писму и Предању Цркве. Превасходни значај у
духовном животу хришћана има познање греха и чување од самообмане. Свест
одраслих хришћана о греховности детета упућује на праксу предупређивања грехова
код деце. Међутим, однос одраслих према сопственом греху има првенствену улогу у
хришћанском васпитању.
Кључне речи: грех, воља, природа, познање, детињство, васпитање,
предупређивање, саблазан, чување, покајање.
По учењу древних источних отаца, грех је расејавање човековог духа, његово
везивање за спољашње, овоземаљске бриге и утиске. То је лутање ума, настало као
последица човековог слободног одрицања од Бога. Зато се у православној педагогији
сматра да се грех човека састоји првенствено у вољи – као њен лажни избор и лажно
усмерење. По мишљењу светог Максима, грех је немоћ воље, повезана са незнањем
разума. То је заборав, губљење способности богопознања и бесциљно утапање ума у
мноштво чулних представа. Свети Јован Дамаскин сматра да је грех избор човекове
избирајуће воље, противан Божанској вољи. Овим избором поремећена је динамичка
моћ саме природе, а човек је лишен истинске слободе која се првобитно одређивала
сагласношћу природне воље са Божанском вољом.
Сагласно благодатном искуству православне антропологије, стање у коме се
налази човек и његова природа, у његовој историјској датости, није природно стање.
„Историјски конкретно ми се сусрећемо са палим човеком. Знање о здравом,
неисквареном људском лику, онаквом какав је он изашао из руку Божјих, црпемо из
откровења. Васпитање које нема у виду и које не претпоставља то трагично стање у
којем се налази човек и његова природа, и које напоредо са образовним, нема и
сотириолошки карактер, никада неће бити у стању да открије прави и пуни људски
лик“2. Те тамне дубине у човеку, пише Амфилохије Радовић, имају свој узрок у
злоупотреби слободе воље, у њеној неприродној и противприродној активности и
усмерености. Зло није у природи бића, оно је стање у којем се налази или може да се
нађе природа разумних бића. Иако по природи небиће, зло је неприродно стање
стварног бића и његових сила, које својим разгранавањем постаје нека врста
човекове друге природе3.
1 greshni@gmail.com
2 Митрополит Амфилохије, Увод у православну философију васпитања, Цетиње 2009, 53-54.
3 Исто, 54. „Као таква, ова друга природа задобија огромну снагу, максималним коришћењем и
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Према уобичајеном, етичком схватању греха, пише Јован Зизиулас, ради се о
проблему људског понашања, непоштовању једног кодекса моралних начела која су
или дата од Бога, или договорена од заједнице друштва, или устаљена као обичаји
тог друштва. Међутим, гледано из перспективе хришћанске онтологије, људи не
греше зато што преступају неки закон, већ греше зато што су наследници смртне
природе. У онтолошком приступу признајемо да зло неће бити побеђено људским
напорима – да ће оно постојати у различитим видовима све док не буде побеђена
смрт која порађа грех. Све страсти човека скривају немир и покушај
самопотврђивања у односу на смрт која га угрожава. Грех, дакле, има онтолошке, а
не етичке корене4. Џон Божамра инсистира да грех буде дефинисан као онтолошки
проблем – оштећење личности на одређеном ступњу њеног развоја. У својој Lectio
Divina параболе О милосрдном оцу, римокатолички коментатор дон Марко Иван
Рупник пише: „Изгледа да је грех тако трагично нарушио људску истину, удаљивши
лик Бога као Оца, да се практично цео људски живот може ишчитавати у том
мукотрпном ходу откривања саме истине сина, у светлости истине Бога као Оца“5.
По библијском схватању, напуштање или убиство Оца припада самој суштини
човековог греха. Човеков покушај да постане Бог, преко плода са забрањеног дрвета,
први је покушај одстрањивања Бога из света и живота у име човековог „боговања“6.
Кроз сву историју људског рода остаје дилема: како остварити свој смисао и пуноћу
свог бића – у Богу или преко себе и тварног, пропадљивог бића у себи и око себе?
Сви греси света, кажу свети оци, настају из два разлога: први је самољубље,
а други љубав према чулном задовољству. Људи не наслеђују кривицу Адамовог
греха, али наслеђују тежњу или усмеравање ка греху. То усмеравање припада тзв.
старом човеку, човеку ега, или телесном човеку7. Ако је општи циљ аскетских
текстова хришћанског Истока био: изразити искуство подвига, то је управо било
искуство пада и преображаја човека. По речима Христа Јанараса, оно може бити
водич за доживљајно искуство верних у чину обнове природе и освећења8. Христова
смрт и васкрсење донеле су свету спасење, благодарећи коме хришћани, милошћу
Божјом, сада могу да живе изван робовања греху и смртности. По учењу раних отаца
Цркве, смисао свете тајне крштења указивао је на то да у хришћанској вери није
постојало схватање наследне кривице, већ само потреба за даром новог живота.
Другим речима, ми не крстимо децу зато што су она грешна, већ зато што су смртна.
У самом обреду крштења ниједном речју се не помиње грех: ту се говори само о
смрти и о вечном животу9. Првоздани људи, створени иначе без икаквог недостатка,
преступањем Божје воље о њима промашили су своје првобитно назначење.
злоупотребљавањем у своје мрачне сврхе целог динамизма богоданих енергија и сила којима је
обдарена природа свих бића, нарочито разумних створења. Природа и њен динамизам не могу
бити уништени, али могу бити злоупотребљени. (...) Суштина човековог историјског пада
састоји се управо у погрешном усмерењу човекових сила. Њихово помрачење и њихова
раслабљеност произилазе из тог њиховог кретања које промашује прави циљ и које на крају
постаје – бесциљно, баш зато што је неприродно и противприродно“. Исто, 54–55.
4 Јован Зизиулас, Онтологија и етика, Саборност, 1–4, Пожаревац 2003, 107–108.
5 Marko Ivan Rupnik, I baci mu se u zagrljaj, Lectio Divina parabole „О milosrdnom ocu“, Beograd
2006, 23–28.
6 Митрополит Амфилохије, наведено дело, 108.
7 Hieromonk Damascene, The Way of Spiritual Transformation, The Orthodox Way, Platina 2005,
152–153.
8 Христос Јанарас, Метафизика тела, Нови Сад 2005, 99.
9 Јован Мајендорф, Увод у светоотачко богословље, књига друга, Врњачка Бања 2006, 115.
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У списима светог Григорија Ниског, творца једне од најзначајнијих
антрополошких концепција у историји Цркве, може се уочити егзистенцијални
приступ проблему зла. Тамо апсолутно не постоји „правничка терминологија“; нигде
нећемо наћи расуђивање о казни, одмазди и томе слично. Бог не жели зло, нити смрт
грешника. Сам човек је узрок сопственог страдања10. Бог није наметнуо смрт,
пропадљивост и болести због некакве увреде нанесене Божанској природи, како су то
подразумевали на Западу, већ их је допустио, имајући за циљ спасење и обожење
људи. Смрти се допушта да уништи човеков безблагодатни живот, како би се у
погодно време постигло његово пресаздавање, постављање на друге основе. Смрт
није везана за кривицу – она је чин васпитања и, у крајњој анализи, доброчинство11.
Адам није увредио Божанску праведност: његовим преступом човечанска природа у
њему се разболела и доспела до пропадљивости. Свет јесте постао грешан, али не
зато што је делио Адамову грешку, већ зато што је наследио природу која је пала под
закон греха, постајући болесна, трулежна и смртна. Овакво стање човекове природе у
православном предању посматрало се више као болест која је обузела човека, него
као казна наводно досуђена Божанском правдом. Православно искуство тумачи грех
на плану који би се могао назвати биолошким, онтолошким12.
У православној педагогији не постоји дилема треба ли васпитање да стреми
саобразности са природом детета. Међутим, само схватање саобразности са природом, у
многим педагошким теоријама ограничено је на спољашње пројаве живљења. Узрок
неспоразума многих великана нововековне европске педагогије са хришћанском
педагошком традицијом састојао се у томе што су они заборављали, нису признавали
или нису придавали пажњу стању искварености човекове природе после
прародитељског грехопада13. Услед тога, природу детета није било могуће, како су то
захтевали педагози, у свему следити – много тога је требало исправљати и
искорењивати из ње. Василије Зјењковски је великом предношћу хришћанске
антропологије, а нарочито православне, сматрао то што она зна и за другу, тамну,
немоћну страну човека, за ону динамику коју грех уноси у душу14. Ради се о страни која
се у Светом писму назива телесним стањем људског бића. „Тело и крв не могу
наследити Царства Божјег (1Кор. 15. 50). Овде се под речима тело и крв
подразумевају помисли и осећања која се рађају у палој природи и која човека држе у
телесном стању по његовом уму, срцу и телу. Ово стање назива се старим човеком (Еф.
4. 22), за кога апостол Павле заповеда хришћанину да треба да га одбаци и да се обуче у
новог човека, сазданога по Богу у праведности и светости истине (Еф. 4. 23-24)“15.
Једно од најважнијих обележја пале људске природе, „старог човека“ или
човека у „телесном стању“ јесте подложност обманама. Свети Игнатије је инсистирао
на томе да се сви људи, више или мање, налазе у стању самозаведености, да су сви
10 Исто, 76.
11 Панајотис Христу, Тајна Бога. Тајна човека, Београд 1999, 215.
12 Јеромонах Атанасије, Аскетика, Београд, Србиње, Ваљево 2002, 51–57.
13 Русо је тврдио да се религиозно поучавање удаљило од потребе за развитком разума, која
треба да буде првенствени мотив васпитања. Према Песталоцијевом мишљењу, само мајка
може да учи децу религији, а не свештеник, Црква или ко други. Дистервег сматра да се
врлина корени у самој човечјој природи, а не у догматима Цркве. Оваква мишљења полазила
су од претпоставке да хришћанство није сагласно дететовој природи. Евгений Шестун,
Православная педагогика, Самара 1998, 156–157.
14 Протонамесник Драгомир Сандо, Протојереј Василије Зјењковски, Београд 2002, 30.
15 Енциклопедија православног духовног живота, према делима светитеља Игнатија
Брјанчанинова, Београд 2005, 554.
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обманути и носе превару у себи. То је последица људског пада у грех, који се
догодио примањем демонске лажи за истину16. Демонологија, тј. учење о ђаволу и
злим духовима, код многих педагога новијег доба, укључујући чак и учитеље и
тумаче хришћанства, сматрала се застарелим погледом на свет. Тешко је улазити у
спор са таквим тврђењем, утолико пре што православна Црква никада није фиксирала
и научно изложила своје разумевање демонологије. Како показује Александар
Шмеман, теорије, тј. објашњења, могу да се разликују међу собом. Више од тога,
важно је да Црква не објашњава своје схватање зла, већ се позива на свој непрекидни
опит зла и злих сила. Са становишта црквеног искуства, зло није мит или пуко
одсуство добра, већ реалност и присуство личне тамне и ирационалне силе, против
које је неопходно борити се молитвом и уздржањем17. Ђаво устаје против Христове
љубави међу људима са свом својом силом и лукавством. Архимандрит Рафаил
Карелин указао је на неке од путева којима он утиче на односе у православном
духовном васпитању18. Наравно, свети оци православне Цркве сакупили су и речима
изразили тек један део искуства у одолевању верних против демонског утицаја. Сва
изопачавања која су настала и могу настати тим путем никада и не могу бити
коначно спозната, обухваћена и систематски предупређена.
У спречавању обмана које постоје у односима између верних изузетно је
важно правити разлику између Божанског, јеванђеоског добра и добра пале људске
природе. Између њих, по речима светог Игнатија Брјанчанинова, не постоји никаква
сагласност. Добро човека пале природе помешано је са злом19. Чак и врлине, тамо где
постоје, неизоставно морају да имају примесу нечистоте, која потиче од слабости
својствених људској природи. На изјаву природног саосећања и милосрђа Господ је
светом Петру одговорио: Иди од мене, сатано! Саблазан си ми, јер не мислиш оно што
је Божје него што је људско. (Мт. 16,23). У устима Богочовека ова реч није била само
прекор – тврди свети Игнатије. „Овом речју Господ показује да се мисли и осећања
палог човека налазе под влашћу сатане, мада наоко и делују добри. Човеково деловање
према поривима његовог срца слива се у једно са деловањем сатане. Толико је наша
природа повређена страшним падом! Тада, прича даље Јеванђеље, Исус рече
ученицима својим: Ако ко хоће за мном ићи, нека се одрекне себе, и узме крст свој и за
16 Свети Игнатије (Брјанчанинов), Глас из вечности, Београд 2003, 132.
17 Александар Шмеман, За живот света, Света Гора Атонска 2004, 52.
18 „Ђаво указује ученику на непостојеће или постојеће грехове старца, само, ове последње
увек представља у изопаченом виду, као кроз увеличавајуће стакло. (...) Ђаво почиње да
говори да духовник неправилно руководи. (...) Ђаво подсећа послушника на сурове речи које је
духовник рекао и сугерише да су оне неправичне. (...) Ђаво каже ученику да је сам његов
старац немаран, да њему не даје благослов за подвиге, а на тај начин омета његово спасење.
(...) Међутим, дешава се да ђаво и без било каквих речи убацује у срце послушника
несхватљиву злобу и одвратност према старцу...“ Архимандрит Рафаил Карелин, Умеће
умирања или уметност живљења, Београд 2004, 130–131.
19 „Господ заповеда потпуно одбацивање пале природе и мржњу према њеним побудама, не
само према онима које су очигледно зле, него према свима без изузетка, па и према онима које
су привидно добре“. Свети Игнатије (Брјанчанинов), Принос савременом монаштву, Београд
2004, 48. „Велика је несрећа следити правду пале природе. С тим је повезано одбацивање
Јеванђеља, Искупитеља, спасења. Ко не мрзи... и на живот свој, не може бити мој ученик (Лк.
14. 26), рекао је Господ својим ученицима. (...) Посленик човечје правде испуњен је
преузношењем, умишљеношћу и самообмањивањем. Напротив, посленик јеванђеоских
заповести свагда је погружен у смирење: упоређујући своје творење са узвишеношћу и
чистотом свесветих заповести, он га увек сматра крајње недовољним и недостојим Бога“. Исто,
48–49.
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мном иде. Јер ко хоће живот свој да сачува, изгубиће га; а ко изгуби живот свој мене
ради, наћи ће га (Мт. 16,24-25)20. Било би бескорисно разумети православно васпитање
као пуко учење о љубави, управо зато што је све што постоји у човековој природи
заражено грехом и што човек у таквом стању нема снаге да ово учење спроведе у дело.
Свети апостол Павле писао је о „закону греха“ који види у својим удима, који се
супротставља закону његовог ума и поробљава га (Рим. 7,22–23). Архимандрит Лазар
Абашидзе сликовито објашњава опит светог апостола: „Ако почнемо пажљиво да се
загледамо у своју душу, ако стварно ради заповести Божје пожелимо да волимо свог
ближњег, открићемо у срцу жестоко противљење: оно ће се час испољавати као камена
безосећајност, час ће се једити и рикати као грабљива звер, час ће пројављивати
мржњу, час клевету, осветољубивост и завист, час подсмех, час осуду, час ће се
подсмевати греху и спотицању ближњег, час ће бити огорчено његовим успесима.
Такво је наше срце док се не очисти дугим трудом самопрекоревања, молитвама и
многим унутрашњим и спољашњим подвизима, трпљењем туге, увреда, неправде
итд.“21. Из ових речи потпуно је јасно да труд учења о љубави, узет сам по себи и за
себе, нема много значаја у православној педагогији. Међутим, сила и значај Христовог
дела спасења и јесте у томе што се оно не ограничава само на објаву учења. Људски
род је у Христу добио нове снаге, које чине основ православног васпитања. Христово
дело је стварање „нове твари“, тј. Цркве. Дух Божји, који живи у Цркви, даје снагу за
спровођење хришћанског учења у живот22. Тек ова снага може се сматрати стварним
„предметом“ православне педагогије.
Васпитање које нема у виду и не претпоставља трагично стање човека и
његове природе не може открити пуноћу људског лика – писао је Амфилохије
Радовић. Овде се не ради о пуком узимању у обзир и урачунавању неког одступања у
односу на укупну суму човекових постигнућа. Познање греха јесте познање
целокупне његове снаге, која се састоји у максималном коришћењу и злоупотреби
целокупног динамизма богоданих енергија у човеку23. Грех у човеку делује:
греховном мишљу, греховним осећањем, осећањем срца и осећањем тела, преко
телесних чула и кроз уобразиљу. Овакво гледање на ствар довело је православне оце
до закључка да у човековом бићу постоји греховна озлеђеност, која се распознаје са
грехом који напада човека споља и која потпомаже тај грех24. Виђење сопствених
сагрешења је прво духовно виђење – тврдио је свети Игнатије. Видевши своја
сагрешења, до тада прекривена заборавом и незнањем, верник одмах задобија опитно
познање дотадашњег слепила свог духа, у којем му се и оно што јесте и оно што је
било, чинило као да уопште није постојало и да не постоји25. Искуство православног
духовног живота показује да чистоти човекове душе претходи самосагледавање своје
нечистоте и свест о њој. Ова свест важна је већ и за саму веру православних
хришћана. Да би човек поверовао у Христа и да би примио веру, потребни су му
свест о сопственој грешности и покајање. Другим речима, да би човек био
20 Енциклопедија православног духовног живота, 208. На другом месту свети Игнатије
објашњава: „Грех је кроз пад постао човеку толико својствен, да је Свето писмо грех назвало
животом човековим (Мт. 10. 39) и да одрицање од греха постаје одрицање од себе“. Исто, 555.
21 Архимандрит Лазар (Витанијски), Како излечити болести душе, Цетиње 1999, 92.
22 Исто, 91.
23 Митрополит Амфилохије, наведено дело, 55.
24 Свети Игнатије (Брјанчанинов), „О прелести“, у: Књига о прелести и лажном духовништву,
Београд 2006, 81.
25 Енциклопедија православног духовног живота, 83.
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православни хришћанин, потребно је да види своје грехове, да их буде свестан, да их
исповеда и да се каје. Сазнање греха битан је услов и за молитвени живот
православних хришћана. Преподобни Исак Сирин у свом 55. слову тврди: „Чак и кад
би неко стајао на самом врху добродетељи, ако се не моли као грешник, Бог одбацује
његову молитву“26. Испуњавање заповести учи човека његовој слабости, а на
спознаји и свести о слабости човека гради се читаво здање његовог спасења27.
Свети Игнатије је поистовећивао дар виђења свог греха са новозаветним
мотивом ношења свога крста. Тек са свешћу о властитом греху човек прелази на
ниво на којем нема никакве самообмане. Крст је веродостојно становиште са кога
човек треба да богословствује, јер крст је истинска и једина школа, хранионица и
престо истинског богословља. Изван крста није могуће живо познање Христа28.
Православно педагошко предање сматра да је веома добро када човек себе стално
посматра и исповеда као грешног. Од таквог самопосматрања његов дух стално
пребива у смирењу и жалости. Међутим, битно је да такво самопосматрање буде
прожето разборитошћу и не прелази потребну меру. Иначе, оно би могло да буде
штетно за човека и да га доведе до потпуне недоумице у вези са његовим животом29.
То је други контекст сећања на грехе у којем оно, по речима старца Порфирија,
доноси зло. Пред Богом треба да будемо смирене слуге, да осећамо радост и
благодарност за опроштај наших грехова30. Потребно је оптуживати себе за своје
грехе, али не у смислу проклињања. Ово је важна разлика – објашњава Дамаскин
Кристенсен. Побожно самооптуживање води ка преузимању одговорности за своје
грехе тако да се можемо покајати за њих и коначно их се ослободити.
Самопроклињање води у очајање, јер преузимајући коначни суд над собом, ми се
играмо Бога исто тако као и када судимо свом ближњем31. Виђење својих грехова не
велича се у православној педагогији због некакве имплицитне мржње и
непријатељства према човеку. Оно је, у крајњој линији, потпуно оријентисано на
задобијање човековог добра. На то упућују и надахнуте речи светог Јована Златоуста:
„Зато стално говорим и нећу престати да понављам, да је веома корисно и потребно
да се сећамо свих својих поступака. Ништа не може учинити душу тако
мудрољубивом, смиреном и кротком као непрестано сећање на грехе“32.
26 Исто, 234.
27 Исто, 508.
28 Исто, 184.
29 Алексије Умински скреће пажњу да дечју душу не помрачују само рђави поступци, нити
преступи у спољашњем понашању, иако су они за многе били једини предмет педагошког
интересовања. Рђаве помисли понекад више узнемиравају децу, него рђава дела. Деца се
ужасавају мисли које им долазе у главу. Таквом детету – тврди Умински – треба одмах помоћи
да схвати разлику између себе и греха, да грех и оно нису исто, да зле помисли нису његове и
да не треба да их схвата и прихвата као своје. Сама могућност да се победи грех веома је важна
за дете. Спознати своју победу значи спознати моћ над грехом и осетити у томе помоћ Божју.
То је пут којим човек духовно узраста. Алексије Умински: „Не нашкодити“, у: Дечја исповест,
Манастир Жича 2005, 11–12. Светогорски духовник о томе пише: „Наша највећа победа је да
победимо грех. Није мало таквих победника у Цркви ни у прошлости ни у садашњости. Напор
током борбе за такву победу изгледа безначајан, када човек помисли да се тако придружује
свима онима који су ушли у вечно Царство“. Мојсије (Светогорац): „Пустиња бесмисла и излаз
ка Христу“, у: Светогорци обезбоженом свету, Београд 2006, 102.
30 Живот и поуке старца Порфирија Кавсокаливита, Нови Сад 2005, 372.
31 Hieromonk Damascene, Ibid., 166.
32 Свети Јован Златоуст, Слава Богу за све, Изабране беседе и поуке, Београд 2006, 219.
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Главни и основни услов успеха у духовној борби, према учењу светих отаца
подвижника, јесте: Никада се ни у чему не уздати у себе. Духовна слабост високог
мишљења о себи више од било чега другог у православној педагогији сматра се
противном Богу. Она затвара у људима она врата кроз која Божја благодат једино и
улази у њих. Дакле, за успех у васпитању, најважније је задобити свест о својој
немоћи и потпуној ништавости без Божје помоћи33. И више од тога: педагошко
предање Цркве највећим успехом за православног хришћанина сматра дар да себе
види и сматра за грешника34. Христовим ученицима није потребно да одмеравају свој
духовни напредак. Штавише, боље је да на то потпуно и забораве. Свети Теофан
Затворник писао је да мера хришћана треба да буде: када осете да су потпуно нечисти
и да њихово спасење долази само од велике Божје милости, то је добро. Чим себи
почну да присвајају макар и делић праведности, то је лоше. „Не видети своје успехе
није лоше, него добро. Несрећа је када их неко угледа. (...) Несрећа је када је човек у
срцу сит и задовољан, а када је у срцу гладан и убог – то је јако добро“, тврдио је
свети Теофан35. Процењивање свог духовног напретка може у неким случајевнима
одвести у понос, а у другим у очајање. Не треба бројати своје врлине и добра дела, те
онда честитати себи. Заправо, треба чинити супротно томе: гледати на своје грехе36.
За верне је веома корисно да у самима себи увиде како сопствени пад, тако и пад
читавог људског рода. Суштински је неопходно препознати и изучити тај пад у
сопственом опиту срца и ума, увидети немоћ свог разума и своје воље37. Према
познатим речима светог Максима Исповедника, „ко је познао немоћ људске природе,
стекао је опит Божје силе“38. Божја сила, неопходан чинилац и субјект православног
васпитања, јавља се једино онде где људи не полажу наде у властита људска
педагошка настојања.
Треба потанко познавати својства човека да би се знало у чему су греховне
ране ума, у чему ране срца, у чему ране тела. Треба знати шта је човеков пад. „Ваља
да знамо каква својства треба да имају потомци Новог Адама, да бисмо видели какви
су и у чему се састоје наши недостаци. Управо толико се тражи од претходних знања,
обавештења важних за стицање подробног знања и јасног виђења својих
сагрешења“39. Сматрати себе горим од свих створења, открити пред собом пакао
сопствене душе, догађа се по мери Божје благодати у човеку. Зато су свети оци
проводили све дане свог живота у покајању, сматрајући себе највећим грешницима,
док су људи који пропадају у гресима обично веровали да су достојни сваког
уважавања. Сваки који себе узвисује понизиће се, а који себе понизује узвисиће се (Мк.
33 Аверкије (Таушев), „Савременост и духовни живот“, у: Бог и душа у XXI веку, Београд 2006,
346–347.
34 Свети Игнатије (Брјанчанинов), Принос савременом монаштву, 333.
35 Архимандрит Лазар (Витанијски), наведено дело, 19.
36 Hieromonk Damascene, Ibid., 165. „Више воли Створитељ људи, да му људи набрајају своје
грехе, него своја добра дела. Јер Бог је Лекар, који притиче постељи сваког од нас и пита: шта
те боли? Мудар је човек онај који искористи присуство лекара и искаже му све своје боле и сву
своју немоћ, а малоуман је онај који, скривајући своје боле и немоћи, похвали се лекару својим
здрављем. Као да лекар посећује људе због здравља, а не због болести!“ Епископ Николај
(Велимировић), Омилије, Линц–Аустрија 2001, 72.
37 Енциклопедија православног духовног живота, према делима светитеља Игнатија
Брјанчанинова, 416.
38 Свети Максим Исповедник, „Четири стотине поглавља о љубави“ [II 39], у: Добротољубље,
трећи том, Света Гора Атонска 2001, 141.
39 Свети Игнатије (Брјанчанинов), Глас из вечности, 157.

143

18,14)40. Велики Божји дар – виђење сопственог греха – није се дао онима који су се
наслађивали грехом, који су себи дозвољавали да га искусе макар и само помислима
и пристајањем срца. Овај дар био је намењен само онима који су предузели велико
дело: успоставили непријатељство са грехом, насилно отргнувши од њега ум, срце и
тело.
У духовном животу православних хришћана велика опасност вреба од
умишљености, чији робови уопште не осећају жал савести и њене прекоре због
грешности, те стога такво стање свога спокојства сматрају достојним похвале41. По
речима Светог Игнатија, умишљеност је повређеност духовног ока, која је настала
услед неправилног делања, а рађа још неправилније делање. Спокојство којим се
неки од верних уверавају у исправност свог пута није ништа друго до недостатак
свести и осећаја грешности – тврдио је свети Игнатије. Радост која се у њима
повремено јавља услед спољашњег успеха и људских похвала никако није духовна и
света радост: она је плод умишљености, самозадовољства и сујете. Такво стање
умишљеног спокојства свети оци називају безосећајношћу, умртвљивањем душе и
смрћу ума. „Безосећајност или умртвљеност душе састоји се у одузимању и
одступању чула покајања и плача од нашег духа, као и у одступању спасоносне
немоћи, која се назива скрушеношћу, од нашег срца. Кад нема те немоћи срца, а
човек живи у умишљеном спокојству, онда је то сигурно обележје неправилног
начина размишљања, неправилног подвига и самообмане“42.

40 „Себе понижава не онај који се прави мањи него што јесте, него онај који увиди своје
понижење од греха. Заиста, човек не може, и да хоће, понизити себе ниже, него што га грех
понижава. И друго понижење Господ од нас не тражи, до само осећање и признање свога
греховног понижења. А човеку који осети и призна низину, у коју га је грех свалио, немогуће
је ниже се спуштати. Увек нас грех може свући ниже, него што ми можемо увидети дубину
пропасти, у којој се налазимо“. Епископ Николај (Велимировић), наведено дело, 76.
41 Дон Марко Иван Рупник пише да постоје две врсте грешника. Једни су они који познају моћ
зла, самоћу и дубоко понижење које у људима изазива грех. Такви грешници често су толико
исцрпљени грехом да чак ни саме себе не могу више да поднесу. Постаје јасно зашто су баш
такви људи око Христа. Назван „Пријатељем грешника“ (Мт. 11,19; Лк. 7,34–35), он продире у
њихову самоћу, разбија њихове дуге ноћи, једе и пије са њима, говори да је ту управо због
њих, због болесних, а не због здравих. Постоји и друга група грешника, оних који верују да то
нису. Они верују да су праведни и у срцу не осећају живу потребу да се промене. То су људи
који себе сматрају исправнима, који чак и Бога сврставају и подводе под неку врсту закона,
ритуала и навике. Следећи правила, живећи по унапред одређеном клишеу, верују да су
праведни и сматрају да им је дозвољено да свима суде према свом наводном савршенству. У
ствари су од сопственог егоизма начинили идол с религиозном етикетом. Нема горе
затворености у човеку од лажне религиозности, у којој се следи своја воља с убеђењем да се
следи воља Божја, у којој се следи закон који смо сами створили с убеђењем да он долази од
Бога. То су људи који одувек приговарају пребацујући Христу што је прихватио грешнике и
сео за њихову трпезу. Приговарање је тешка болест у духовном животу – тврди дон Рупник.
Гунђати против браће или због браће значи да осуђујемо Бога, или тачније његову љубав.
Симон осуђује Христа због његове доброте према грешници, неспособан да види преокрет,
новину која је настала у њеном сусрету са Христом, кога је и он сам позвао у своју кућу, али га
није срео. Јеванђеоска поука састоји се у томе да постанете предмет поређења са оним против
којих сте гунђали, негативан пример који вас, за разлику од њих, оставља далеко изван сусрета
са Христом. Постоји менталитет, нека врста идеологије, система мишљења који је препрека
спознаји Бога. Постоји логика која забрањује да волиш. Иван Марко Рупник, наведено дело,
14–19.
42 Енциклопедија православног духовног живота, 15.
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Из искуства скрушености срца и сазнања о сопственој немоћи верних да се
сами избаве из замки компликованости, лукавства, препредености, сујете и гордости,
и да сами испливају на површину ширине и једноставности вере, настала је и општа
сагласност православних отаца Цркве о потреби васпитача. Почетком прошлог века,
свети Јован Кронштатски жучно је доказивао да су за напредовање у животу
неопходни васпитање и ред. „Шта бива од човека који се ни на шта не приморава,
него се препушта свом поквареном срцу, гордом кратковидом разуму и својој
пожудној страсти? Како се без владања собом може уопште кроз живот проћи?“
Кронштатски свештеник је убеђен да би деца, која се не би упућивала на учење и
молитву, постала беспосличари и никоговићи, људи без савести, пуни лоших навика.
„Онај ко се у породици и школи не научи страху Божјем и честитости једва ће моћи
да опстане у школи живота. Због свог необузданог срца такав ће, како у кући, тако и
у јавном животу, бити неупотребљив“43. Веровање у сигурну пропаст човека без
упућивања и учења у детињству није била специфичност само педагогије XIX века.
Одговарајуће схватање детињства и младости могуће је наћи још у беседама светог
Јована Златоустог, много векова раније. „Младост је неукротива и има потребу за
многим наставницима и учитељима, руководитељима, надгледатељима, васпитачима.
И само је под таквим условима могуће обуздати је. Што је коњ необуздани, звер
неукротива – то је и младост“ – викао је свети Златоуст. Човеков живот се још у
узрасту детињства опредељује према пороку или врлини. Због тога, ако у самом
почетку, у предворју живота, будемо одвратили децу од порока и извели на најбољи
пут, онда ће им то касније прећи у навику, можда чак и у природу. Деца се тада неће
више тако лако приклонити ономе што је лоше, јер ће их њихова изграђена навика
привлачити чињењу добрих дела44.
Значајан део православног педагошког предања заснован је на претпоставци
да је „душа детета попут воска“. Наиме, што се једном утисне у њу, то остаје
забележено много година. Други педагошки аксиом за многе учитеље Цркве био је
познавање моћи људских навика. Процес стварања лоше навике може се
предупредити тамо где то родитељи желе, тј. где имају слуха за проблем и потребу
његовог решавања. Православни родитељи вековима су били упућивани на то да
своју децу свесно удаљују од свега што би у њима могло побуђивати порочне мисли
и жеље. Насупрот начину живота незнабожачког окружења, они су своју децу учили
животу у скромности, умерености и уздржању, трудећи се да ограде срца деце од
сваког унутрашњег и спољашњег саблажњавања. Логика предупређивања састоји се
у претпоставци о навикама, које чине најстрашнији елемент греха и које грех доводе
до нивоа страсти45. Предупређивање се, дакле, врши за добро детета. Ако оно стекне
навику на дечји грех, он ће се у њему укоренити и прерашће у карактерну особину. И
напротив, ако дете од малена стекне навику да се бори са грехом, та позитивна
особина може постати његова карактерна црта.

43 Ала Селаври, Свети Јован Кронштатски, Света Гора Атонска 2000, 24. Исти светитељ на
другом месту пише: „Немојте остављати децу без пажње у односу на искорењивање из
њихових срца кукоља грехова, ружних, лукавих и хулних помисли, грешних навика, склоности
и страсти. Јер, непријатељ и грешно тело не штеде ни децу. Семе, наиме, свих грехова налази
се и у деци. Представите деци све опасности од грехова на путу живота“. Свети Јован
(Кронштатски): Мој живот у Христу, први део, Света Гора Атонска 2002, 132–133.
44 Свети Јован Златоуст: „О хришћанском васпитању деце“, у: Православно васпитање –
храњење светињом, Цетиње 1997, 47–48.
45 Алексије Умински, наведено дело, 21.
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Било је и светих отаца који су потребу за предупређивањем грехова у деце
образлагали у другачијим, нешто умеренијим категоријама. Свети Василије Велики је
под појмом дете подразумевао узраст „унутрашњег човека“. Детиње стање душе, за
разлику од зрелог и старачког стања, карактерише неспремност за „јаку храну“, која
се налази у догматима Цркве. Млад душом је онај ко се приправио за привођење
савршенству у разноликости врлина – говорио је свети Василије. Васпитање, по
његовом изразу, није ништа друго до спознаја душе о непостојаности природе
људских ствари и начина да се она преброди46. Ипак, без обзира на сам тон
објашњења, предупређивање се у хришћанској пракси вековима држало истих,
препознатљивих форми. Карактеристичан је начин на који се преподобни Теодор
Студит, један од најзначајнијих духовника средњовековног православног Истока и
писац знаменитих Катихеза, обраћао својим монасима: „На нама лежи тежак суд
уколико вас не одвраћамо од неприличног и не утврђујемо у добру. Дело доброг оца
је да своју децу не оставља без укоревања, већ да им малим претњама и ударцима
таба пут ка добијању вечног живота“47. У руском проповедништву с краја XIX и
почетка XX века почео је да улази у обичај нешто систематичнији приступ питању
предупређивања грехова деце. По речима једног од тадашњих проповедника,
епископа Иринеја Јекатеринбуршког, васпитање није ништа друго до „стално
праћење склоности свог детета и искорењивање сваког зла које приметимо“, а успут
(sic!) и навикавање на добро48. Темељи васпитања састоје се у страху Божјем, који се
очитава следећим редоследом: послушност – као потчињавање своје воље вољи
другог, сузбијање лажи, затим сузбијање сластољубља, саможивости, похлепе,
зависти. Користећи метафоре мраза и дувања, епископ препоручује родитељима да
одлучно приступају духовној заштити и искорењивању основних мана свог детета, а
остале мане ће потом постепено нестајати саме од себе49.
Нису сви оци Цркве на исти начин приступали проблему чувања деце од
греха. Схиигуман Сава је у новије време говорио: „Смири се пред децом, јер ти
господариш над њима“50. Чињеница старатељства над децом за њега није била разлог
преузимања одговорности, вршења притиска и сламања афеката код деце, већ
супротно томе: обуздавања властитих афеката у опхођењу са њима. Старац Пајсије
Светогорац подсећао је на чињеницу да су сви, и деца и одрасли, подложни егоизму,
и да, услед тога, они не прихватају лако ни упутства ни примедбе. Када се људи
препусте владавини егоизма, довољан је и најмањи повод да дође до сукоба. То је,
према тумачењу старца, отварање врата сатани, који улази у област наших односа са
децом и разара их. „Нека остане непримећено оно што видите и чујете у том
тренутку. Ваш савет не помаже, него још више распламсава огањ. Само мало
претрпите, помолите се, а кад се и друга страна примири, биће могуће узајамно

46 Свети Василије Велики, Беседе, Света Гора Атонска 2002, 207–209.
47 Свети Теодор Студит, „Подвижничке поуке монасима“, у: Добротољубље, четврти том,
Света Гора Атонска, 2003, 197.
48 Епископ Иринеј (Јекатеринбуршки): Мајко, пази, Београд 2004, 14.
49 Исто, 60. Речит је податак да је на самом крају XX века братство грчког манастира
Параклит поново издало беседе епископа Иринеја о васпитању, тврдећи у предговору да оне за
наше време нису изгубиле ништа од своје актуелности.
50 „Код неких бива такав гнев, таква раздражљивост, попут таласа који ударају на мору. Но
чак и ако нас псују, то није тако страшно, само да им ми не узвратиомо на исти начин, да се и
сами не гневимо“, уверавао је отац Сава. „Опит благочашћа, примери из живота прослављених
отаца, њихови савети и поуке“, у: Православна породица, 83.
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разумевање“51. Приметно је да неки од савремених грчких духовника заповест о
примању на себе грешака и грехова других примењују и на односе родитеља са
децом. Ово не значи препуштање деце греху и одбијање духовне одговорности
родитељства; напротив, то је можда и једини начин очувања те озбиљности. Уколико
православни хришћани сматрају себе одговорнима за све искривљено, све зло, за сву
неправду која постоји на свету, утолико је разумљивије ако тако размишљају
родитељи по питању својих односа са децом52.
Пораст проповеди о предупређењу грехова код деце код Руса можда треба
довести у везу са протестантским култом породице, који је представљао један од
елемената ондашње секуларизације руског православља. Николај Берђајев био је
један од великих критичара буржоаског морала који се код Руса на мала врата
подметао у име православне педагогије. Заиста, значајан део приче о
предупрежденију у васпитању потицао је из, за оно време типичне, друштвене и
породичне солидарности, која, по речима Рафаила Карељина, представља један од
најтежих облика робовања свету53. Пристрасност према сународницима, пријатељима
и рођацима стварала је за православне људе два света: један, који се налази у
осветљеном пољу, јесу њихови ближњи, док други чине сви остали људи. Тај други
свет као да је погружен у таму: он за човека не постоји или га се дотиче веома мало.
Из незнабожачких конструкција о светости породице, крви и тла проистекла су и
схватања о сакралној важности институције васпитања, која су православним
родитељима у послу предупређивања грехова давала осећај непогрешивости и
Божанског права. Добар лек против ове пристрасности могло би да буде разумевање
неких одлика хришћанске породице у односу на незнабожачку. Хришћани су они
који треба да схватају да се човек рађа са повређеном природом и да у њему треба
сејати семе новог живота. Међутим, најбољим заштитним средством у православном
педагошком предању одувек се сматрао благочестив живот самих родитеља.
Родитељи треба, пре свега, и све време, да васпитавају себе, схватајући да између
њих и деце постоји духовна веза. То значи да је потребно пазити да кроз сопствени
грех православне хришћанке или хришћанина не буде изложено повреди и њихово
дете54.
Греховни живот родитеља мистички утиче на живот деце – то је једно од
најважнијих сазнања у области православних односа са децом. Рушење идола светих
породица, које је и само попут њиховог подизања, било један секуларни идеолошки
процес, бацило је ново светло на неке уобичајене форме васпитавања. Тако су у
једном делу образовања, као формирања пожељних навика код деце лако могле да се
препознају скривене форме насиља према деци. Родитељско насиље у новије доба
престаје да буде табу-тема и његово обележавање више се не ограничава само на
тешке случајеве злостављања деце. Оно се, штавише, истиче као стални, неизбежни
моменат сваког родитељског односа са децом. У новом светлу посматрају се познати
и уобичајени феномени родитељске посесивности, себичности, пакости, лицемерја,
51 Исто, 138. А старац Порфирије је позивао родитеље на прихватање увреда које им деца
наносе: „Кад у нас уђе добро, што ће рећи љубав, ми заборављамо на зло које су нам други
нанели. У томе се крије тајна. Када зло долази издалека, не можете га избећи. Велика вештина,
међутим, састоји се у томе да зло презрете“. Живот и поуке старца Порфирија
Кавсокаливита, 389.
52 Старац Пајсије, Човек љубави Божје, Београд 2004, 61.
53 Архимандрит Рафаил Карелин, наведено дело, 139.
54 „Савети свештеника, Одговори настојатеља самарског храма Светог Сергија Радоњешког
протојереја Евгенија Шестуна, на питања о васпитању“, у: Праославна породица, 18–19.
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скептичности и негативног мишљења. Савременим теоретичарима просто је
невероватно какве су се све аномалије у односима са децом прикривале и
оправдавале под изговором васпитања. Православни хришћани не треба да имају
дилеме око чињенице да су сви људи подложни греху и да се грех у мањој или већој
мери пројављује у свим људским односима, па и у односима родитеља са децом.
Сваки родитељ према свом детету чини насиље – то је насиље првородног греха, које
родитељи често и несвесно комуницирају, великим делом у сврху васпитања. Као
резултат природног јединства родитеља и деце, јавља се превасходна и несумњива
чињеница дечјег испаштања због последица родитељских грехова. Ове последице не
тичу се само конструкција о наследној кривици: у сваком појединачном случају дете
је талац безакоња које се огледа у сасвим конкретним поступцима његових
старатеља55. Узајамна повезаност родитељских грехова и болести деце далеко је
сложенија, него што се на први поглед чини. Грех може да доведе до болести и
болест до греха. Страсти одраслих представљају природне савезнике дететових
болести, јер по својој природи ослабљују и уништавају његову духовну и
психофизичку отпорност56.
Можда је греху у православном васпитању могуће супротставити се само на
један начин: не предупређивањем грехова деце и ближњих, већ следовањем Христу и
крстоносним живљењем. По тумачењу архимандрита Георгија Капсаниса, следовати
Христу и носити крст значи: прво, распети старог човека, тј. своје страсти, пре свих
своје самољубље; друго, подносити нехотична искушења живота стрпљиво и са
благодарношћу; треће, предузимати добровољне трудове и одрицања ради љубави
према Богу57. Светогорски духовник скреће пажњу на то колико се околина данас
противи оним благочестивим родитељима који усађују крстоносни дух у своје
потомство. Наиме, овај дух по себи представља директан напад на психологију,
политику, социологију, право, па и саму педагогију овога света58. У томе се огледа
невидљива, духовна борба православних хришћана на поприштима сопствених срца.
Утврђење и наоружање у тој борби – тврди један од њених највећих познавалаца и
стратега, свети Никодим Светогорац – није ништа друго до „искрено и дубоко
сазнање сопственог ништавила, сазнање да си јадан, и слеп, и наг, и богат једино
слабостима, недостацима и ружним, неразумним, сујетним и грешним делима“59.
Православни хришћани у васпитању никада не треба да држе до себе, већ себе треба
да оцењују једино у духу самоосуде. Они не треба да дозволе себи да очекују
благодат или успех у односу са другима. Њихова тежња, њихов удео треба да буде
усмерен ка томе да увиде свој грех и покају се за њега. Уколико се васпитање схвати
као служба Богу, постоји само једно осећање срца од свих осећања која се јављају у
палом стању човекове природе, које треба да буде употребљено у тој служби. То
осећање је туговање због својих грехова, због своје грешности, пада и пропасти, које
се у православном предању назива плачем, покајањем и скрушеношћу духа60. Свети
55 К. В. Зорин, „Родитељски греси и болести деце“, у: Између љубави и себичности, Београд
2005, 22.
56 Исто, 29.
57 Архимандрит Георгије (Капсанис), Крст Христов и његов значај у нашем животу, Београд
2004, 28–40.
58 Исто, 46–50.
59 Свети Никодим Светогорац, Невидљива борба, Призрен 2004, 127.
60 Свети Игнатије (Брјанчанинов), Аскетски огледи, Београд 2006, 253. Познате су речи
чувеног руског светитеља: „Као што се у ланцу карика држи за карику, тако и у вашем животу
нека следи уздах за уздахом. Тако проводите дане, месеце и године. Нека предмет вашег
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Теофан Затворник саветовао је верне да се супротстављају греху „распламсавањем
несреће око себе“. По његовом мишљењу, то значи пробудити дубоко осећање
опасности због стања у којем се човек налази и из којег нема другог спаса осим у
Господу Исусу Христу. Супротно осећање било би осећање задовољства својим
стањем које човека уљуљкује и гаси у њему сваку бригу за спасење61.
„Чак и кад бисмо свршавали многе најузвишеније подвиге“, рекао је свети
Јован Лествичник, „они нису истински и бесплодни су, ако уз њих немамо болан
осећај покајања“62. Покајање се у православној педагогији сматра неком врстом
општег делања, које стоји изнад свих појединачних делања. Није добро остављати
спасоносно покајање, на које нас упућују свети оци, и тежити ка умишљеним
вештинама и врлинама које служе за задовољавање властитих људских осећања63.
Помоћ, исцелење и духовна подршка заједнице човековој личној духовној борби
уобличени су у православном педагошком предању кроз установу покајних канона.
Покајна дисциплина представља једини одговор Цркве на грех човека. Љубав према
човеку подразумева и активан отпор његовом греху. Православни хришћани треба
непрестано изнова да потврђују своје духовно опредељење, што се огледа у
одбацивању греха и поновном задобијању љубави.
Истинско покајање дефинисано је у животу и васпитању Цркве кроз три
момента: испитивањем савести, скрушеношћу срца и свесним исповедањем
грехова64. У сваком појединачном случају оно треба да обухвати следеће: самоосуду,
скрушеност, молитву с надом на милост, одушевљено решење да ћемо се убудуће
чувати греха, као и молитву за благодатну помоћ. „Покајање због грешног живота,
жалост због грехова хотимичних и нехотичних, борба против греховних навика,
напор да се оне поразе, жалост због њихове честе победе над човеком, принуђивање
себе на испуњавање свих јеванђеоских заповести – то је наша судбина“, писао је
архимандрит Лазар65. Јасно је да однос према греху, какав постоји у православном
педагошком предању, нема у себи ничег јуридичког. Покајање је заправо туга за
Богом, душе која је свесна своје нечистоте и несавршенства. „Покајање је препуно
наде у неизмерно Божје милосрђе и љубав, али и једног дубоког осећања, које се
претвара на моменте у неутешни плач, израз сопствене недостојности за ту љубав“66.
Покајање значи гледати: не само уназад са жаљењем, већ и унапред са надом; не
наниже према људским недостацима, већ пре свега навише – према Божјој љубави.
То значи сагледавати не оно што смо пропустили да будемо у својим односима са
децом, већ, пре свега, оно што уз, благодат Божју, можемо сада да будемо67.

разматрања буду ваше немоћи. У осећању свог срца будите као да сте заточени у тамницу до
краја живота, као окужени, прогнани ван насеља. Страдања ће се завршити када се заврши
живот: последњи уздах биће испуштен са последњим издисајем“. Архимандрит Лазар
(Витанијски), наведено дело, 17.
61 Архимандрит Лазар (Витанијски), наведено дело, 20.
62 Енциклопедија православног духовног живота, 235.
63 Исто, 368–369.
64 Схиигуман Сава: Плодови истинског покајања, Манастир Тресије 2003, 12.
65 Архимандрит Лазар (Витанијски), наведено дело, 86.
66 Амфилохије Радовић: Основи православног васпитања, Врњачка Бања 1993, 228.
67 Калист Вер, Православни пут, Света Гора Атонска 1997, 125.
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Ivica Živković
THE CONSCIENCE ABOUT SIN AND THE EDUCATION
According to the Orthodox tradition, sin is the false choice and the false direction
of human life, opposite to God’s will. Human nature appears to be in the corrupted mood,
so there is the dilema whether people should follow it or to repair and set it free. The
orthodox spirituality calls people not to put their trust in themselves, aware of the human
weekness without God’s relief. The injury of human vison reveals at man’s calmly
awareness in the probity of his spiritual way. People already determine themselves for vice
and virtue during their childhood. Children are human beings unprovided for intense
nourishment and yet the nature of human deeds is evanescent. There is another way of
treating children but the eradication of the sinful acts. It is the humiliation of adults in view
of them. Adults should hold back their own affects, realizing the way that sin interchanges.
First af all, they should actually educate themselves, taking attention of their own sin and
protecting the children from it’s influence. The way to resist sin is to follow Christ and to
live bearing one’s own cross.
Key words: sin, will, nature, perceiving, childhood, education, preventing, scandal,
protecting, repentance.

151

152

Crkvene studije, Ni{ / Church Studies, Nis

7-2010, 153-176
UDK 271.2-58
929 @ivkovi}, Kiril

Владимир Вукашиновић1
Православни богословски факултет, Београд – Србија

КАТИХИЗИС КИРИЛА ЖИВКОВИЋА КРКА Рс № 47
Апстракт: Ова студија обрађује Катихизис пакрачког епископа Кирила
Живковића. Пошавши од опште историје жанра, па преко биобиблиографске
анализе самога Кирила и његовог дела, у њој се показује да је Катихизис КРКА Рс №
47 један од најмлађих сачуваних споменика класичне светоотачке, исихастичкосветогорске традиције, који је настао у времену када је ово предање увелико било
напуштано од стране ауторових савременика. О томе убедљиво говори превод
Кириловог дела који овде објављујемо заједно са историјским и богословским
коментарима његових формативних елемената.
Кључне речи: Катихизис, исихазам, Свети Сава, манастир Крка, Свете
тајне, црквене заповести.
О ближем садржају овог катихизиса, који отвара многа важна питања, није
до сада речено ништа.2
Катихизиси код Срба у 18. веку представљају специфичну област
богословског интересовања која још увек није добила заслужену пажњу3. Било да су
их писали инострани, било домаћи аутори, било да су остали у рукопису, или да су
штампани, катихизиси, спадајући у ред доктринарно-формативних штива, не могу да
буду запостављењи у истраживању развоја богословске мисли једног народа. Пре но
што пређемо на Катихизис Кирила Живковића, погледајмо како се ова врста
богословског литерарног жанра развијала кроз историју.
КРАТКА ИСТОРИЈА КАТИХИТИСА КАО БОГОСЛОВСКОГ ЖАНРА
Катихеза као технички термин4 означава вербалну верску поуку, најчешће у
форми питања и одговора5. Са тог вербалног, динамичког и дијалошког аспекта појам
лагано прелази на књигу са таквим истим упутствима. Катихизиси, као засебне књиге
и текстови, као помоћна средства у процесу верског поучавања, представљају
релативну новину у историји катихизације верних. Текстови катихетског садржаја на
1 vladavuk@gmail.com
2 Боривој Чалић, Пакрачки епископ Кирил Живковић и његова библиотека, (у) Љетопис двије
хиљаде осме, СКД „Просвјета“, Загреб 2008, 179-220, 182-3.
3 Најопширнија досадашња анализа овог питања је: В. Вукашиновић, Српско барокно
богословље: Библијско и светотајинско богословље у Карловачкој митрополији XVIII века,
Београд-Краљево-Нови Сад 2008.
4 Сам глагол κατηχεω има значења: оглашавати, саопштавати широком аудиторијуму, гласно
поучавати.
5 Thomas Aquinas, The Catechetical Instructions, St. Thomas in history of Catechesis.
<http://www.ewtn.com/>
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Истоку и на Западу настају од раних дана живота Цркве. Најпознатији примери су,
свакако, Дидахи, дела Оригена, Августина, Амвросија Миланског, Кирила
Јерусалимског, Григорија Ниског, Јована Златоустог, Теодора Мопсуестијског и
многа друга. Начин на који се организује градиво у класичним катихизисима
утемељио је Августин у свом делу Енхиридион о Вери, Нади и Љубави6 (око 421.
године), насталом на основу питања Лаврентија Римљанина. Августин је у њему
преузео класичну схему врлина: вера, нада, љубав, коју је установио апостол Павле
(1 Кор. 13,13). Таква врста поделе грађе постаје стандардни садржај катихизиса по
коме је био компонован највећи број катихетских приручника. Треба напоменути да
је Символ вере, у оквиру одељка о вери, Исток тумачио на Никеоцариградском, а
Запад најчешће на тзв. Апостолском предлошку7. Августин је значајан и због тога
што је у свом делу О обучавању оглашених (399-400) препоручио дијалошки метод
наставе као најпримеренији8. Ту се Августин директно наслања на теологију св.
апостола Петра (1 Пет. 3,15).
Почеци оваквог преношења знања виде се, по једним ауторима, у пракси
немачких цркава које су настајале у доба Карла Великог. Тада је, приликом
покрштавања германских племена, Карло Велики, на савет свог дворског
англосаксонског духовника и саветника Алкуина, аутора познатог дела, Disputatio
puerorum per interrogationes et responsiones, VIII век, наредио да сваки крштени мора
да зна напамет Оче наш и Символ вере9. Са појавом интензивнијег крштавања деце,
настоји се да она буду научена истим стварима, а обавеза поучавања деце прелази на
кумове. Сада кумови морају да знају напамет те основне верске текстове и да њима
науче децу, што је био и предуслов за кумство.
Посебно је значајан утицај Свете тајне исповести на формирање садржаја
катихизиса. Када се усталио систем редовне годишње исповести, IV латеранским
концилом 1215. године, појавила се потреба да се општи текстови, који су до тада
учени напамет, прошире новим, који би послужили као помоћ у препознавању и
исповедању грехова. Тако у њихов број улази и листа грехова и њима супротних
врлина. Уз то, појављује се и Декалог као својеврсни подсетник и норматив за
исповест. Овом списку придодате су и катихетске беседе које су говорене као
својеврсно тумачење текстова, посебно у временима предвиђеним за исповедање, као
што је био Велики пост. У то време се и молитва Здраво Марија уноси у списак и
постаје равноправна са прва два текста. На тај начин катихизиси постају и врста
практичне основе за духовни живот, за проверу савести10.
Сам термин катихизис први пут се помиње 1528. године када протестантски
теолог Андреас Алтамер објављује Catechismus in Frag und Antwort11. Лутер је био
6 S. Aurelii Augustini, Enchiridion de Fide, Spe et Charitate liber unus. OPERA OMNIA, PL 40.
7 J. Pelikan, Credo – Historical and Theological Guide to Creeds and Confessions of Faith in the
Christian Tradition, Yale–London 2003, 161.
8 М. Корзо, Украинская и белорусская катехетическая традиция конца XVI–XVIII вв.:
становление, эволюция и проблема заимствований. Москва 2007, 5-6.
9 М. Корзо, наведено дело, 6.
10 После IV латеранског концила 1215. године у катихизисе се убацују и Свете тајне;
различите категорије греха: смртни, туђи и они против Духа Светога (Мт. 12,31-32); пет
телесних чула; каталози врлина: три богословске (1 Кор. 13,13), четири главне (Прем. 8,7) и
три јеванђелске (Мт. 19,21); дела милости душе и тела (Мт. 25,34-36); блаженства (Мт. 5,3-11);
дарови (Ис. 11,2- 3; Рим. 12,3-9) и плодови Духа Светога (Гал. 5,22-2), као и Заповести Новога
завета (Мт. 22,37-40). (М. Корзо, наведено дело, 12) Од XIII века улази са папом Урбаном IV и
ангелски поздрав Здраво Марија у обавезно катихетско штиво (М. Корзо, наведено дело, 9).
11 М. Корзо, наведено дело, 7.
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незадовољан верским знањем по школама свога времена. Он је желео приручник који
ће бити једноставан, прецизан, јасан – лак за учење напамет и разумевање12. Због
тога је написао априла 1529. године Велики или Немачки катихизис – који није био
намењен широким слојевима, него ужим интелектуалним и образовним круговима.
Јула исте године издао је свој Енхиридион (приручник) – Мали катихизис.
Написано у форми питања и одговора, ово дело тумачи три основна текста: Декалог,
Апостолски симбол и Оче наш. Касније ће овом тексту бити додата још и поглавља о
Крштењу, Вечери Господњој и Исповести. Жан Калвин је 1536. године написао на
латинском први женевски катихизис Catechismus Genevensis prior, који је 1541.
године објављен на француском језику у форми разговора свештеника и детета,
односно у форми питања и одговора13. Оваква је форма катихизиса утицала је на
касније реформатске катихизисе по свој Европи. Хајделбершким катихизисом из
1563. године добијамо треће стандардно исповедање вере и катихизис за протестанте.
Све ово наведено показује да почетком XVI века катихизис доживљава поновно
рођење: ако се у средњовековној Цркви под катихизисом» подразумевало, на првом
месту, усмено поучавање, то га је реформација претворила у књигу; а ширење
штампарства ову књигу је учинило доступном не само црквеној елити14.
Римокатолички катихизиси настају као одговор на дела протестаната. То, на
првом месту, важи за катихетско дело језуите Петра Канизија (1521–1597). Године
1555. он је анонимно, на латинском, а 1556. у Келну на немачком језику, издао свој
познати катихизис – Summa doctrinae christianae per quaestiones traditia et in usum
christianae pueritiae nunc primunt edita – у форми питања и одговора, са око 2000
библијских цитата и 1200 позивања на отачке текстове. Ова књига има преко 130
издања. Постоје три верзије Канизијевог Катихизиса. Први, већ поменути, Велики
катихизис, Кратки из 1556. и Средњи из 1558. године15. Скраћивања су, у ствари,
представљала прилагођавања текстова млађим читаоцима.
У распореду грађе Канизијевог катихизиса Свете тајне претходе Декалогу.
То је типично антипротестантски став. Само уз помоћ благодати (а она извире из
Тајни) могу да се испуњавају дела вере (заповести) које су неопходне претпоставке
спасења. Исто тако, каталози врлина иду после Тајни јер су неоствариви без
Божије благодатне помоћи16. Тридентински концил 1566. године издаје Катихизис
Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini, са распоредом грађе: Символ вере, Свете
тајне, Декалог, Молитва17. То је чувени Тридентински или Римски катихиз, настао на
основу концилских одлука, као резиме тридентинске теологије, вероватно скициран
руком Петра Канизија. Од XVI века основна схема римокатоличких катихизиса
садржи четири елемента: Символ вере (у оквиру Вере – оно што се верује), Оче наш
(у оквиру Наде – оно за шта се моли), Декалог (у оквиру Љубави – оно што је
дозвољено и недозвољено) и Четири последње ствари. Овоме су потом додавани
каталози грехова и врлина, као и свете тајне, посебно у посттридентинско доба. Овај
концил претаче идеје контрареформације у доктринарни кодекс и практични
пастирски програм.
Православне средине су појавом реформације и слојевитом и компликованом
полемиком, која се потом развила у раздељеним крилима западног хришћанства – а која
12 Е. Ж. Леонар, Општа историја Протестантизма – Реформација, том 1, Нови Сад–Загреб,
2002, 113.
13 М. Корзо, наведено дело, 134.
14 М. Корзо, наведено дело, 13.
15 М. Корзо, наведено дело, 51, 59, 124.
16 М. Корзо, наведено дело, 56-57.
17 М. Корзо, наведено дело, 36.
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је своје изразе имала и у појави симболичких књига и катихизиса – биле махом затечене
и у њу потом директно или индиректно увучене. Сусрет православног богословља са
токовима западне теологије након XV века донео је једну нову ситуацију, чије последице
и дан-данас осећамо. Православна теологија се укључује у једну већ дефинисану и
постављену полемику, у којој користи постојеће моделе мишљења, богословске ставове,
полазишта и исказе, покушавајући да се у њој снађе, и, како је то рекао Јован Зизјулас,
„да укаже на свој теолошки став стварањем сопствених исповедања“18. Очигледне
латинске и протестантске утицаје у исповедањима православне вере, катихизисима и
сличним текстовима пре треба тражити, по тачним речима Атанасија Јевтића, у начину
схватања, излагања и доживљавања појединих догмата вере, него у директном
преузимању догми19. Да би то сагледали на конкретним примерима, треба да са
подједнаком пажњом и интересовањем приступимо и познатим катихизисима, чији су
аутори Руси и Малоруси, а који су имали утицаја на српске просторе (Катихизис Теофана
Прокоповича, Первоје ученије отроком, које је у римничкој штампарији 1726. и 1727.
године објавио митрополит Мојсије Петровић, Православно исповедање Петра Могиле,
1638. и рукописно Краткоје вјери православнија исповједаније, Василија Крижановског,
1747. године20), као и српским катихизисима (рукописним делима Пропедија
Благочестија Дионисија Новаковића, из 1744.21 и Наук или учение началное детем
Кирила Живковића из 1757. године и штампаним катихизисима Ортодоксос омологиа,
Митрополита Павла Ненадовића из 1758.22 и Мали Катихизис, Јована Рајића, 1774.
године23). О некима смо већ писали, што се да видети из напомена које прате овај рад. О
катихизису Кирила Живковића казују стране које следе.
БИОГРАФИЈА КИРИЛА ЖИВКОВИЋА24
Кирил Живковић рођен је у Пироту 1730. године25. За време аустријскотурског рата 1737, с родитељима је дошао у Футог, где је завршио Основну школу. У
Свету Гору отишао је 1748, године, да би се већ наредне године, у манастиру
18 Ј. Зизијулас, Православље, Београд 2003, 34.
19 А. Јевтић, „Развој богословља код Срба“, Духовност православља, Београд 1990, 240-241.
20 Л. Чурчић, „Трагови мало познатог професора новосадске словенско-латинске школе
Василија Крижановског“, Свеске Матице српске 39, Нови Сад 2002; В. Вукашиновић,
„Новосадски богословски рукописи – Василије Крижановски и Дионисије Новаковић“,
Живљење на небесима: Црква, наука, политика, Панчево 2007, 113-119.
21 Дионисије Новаковић: Епитом, Извори за историју српске теологије: српска теологија XVIII
века, књига друга, приредио и уводну студију написао В. Вукашиновић, Панчево 2007.
22 Теолошки бакрорези Захарије Орфелина, Извори за историју српске теологије: српска
теологија XVIII века, књига прва, приредио и уводну студију написао В. Вукашиновић,
Панчево 2006.
23 Јован Рајић: Мали катихизис, Извори за историју српске теологије: српска теологија XVIII
века, књига трећа, приредио и уводну студију написао В. Вукашиновић, Краљево 2009.
24 Биографија Кирила Живковића, писана је, у највећој мери, на основу радова (посебно:
Боривој Чалић, Пакрачки епископ Кирил Живковић и његова библиотека, (у) Љетопис двије
хиљаде осме, СКД „Просвјета“, Загреб 2008, 179-220, али и други!), врлог зналца XVIII
столећа, Боривоја Чалића, које нам је љубазно доставио и уступио на употребу, на чему му се,
и овом приликом, захваљујемо. Чалићевој литератури додајемо и следеће библиографске
одреднице: Кирил Живковић, епископ пакрачки, 1786-1807, у: Сава Еп. Шумадијски, Српски
јерарси од деветог до двадесетог века, Београд, Подгорица, Крагујевац 1996, 277-278; Сава
[Вуковић], епископ шумадијски, настојатељи манастира Гргетега, Манастир Гргетег: прилози
монографији, Нови Сад 1990, 9-34.
25 Владимир Красић, Кирило Живковић, (у) Глас истине, Нови Сад 1884, 4, 29-30.
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Зографу, замонашио и примио свештенички чин. Вероватно је већ исте године
прешао у манастир Хиландар26. Од 1755. до 1760. био је учитељ у Далмацији. С
бившим егзархом пакрачког епископа Софронија Јовановића, Генадијем Васићем,
путовао је 1760. у Русију27. Од 1760. до 1764. био је игуман манастира Светог Ђорђа
у Темској код Пирота, где се бавио и учитељским радом28.
Школовање Кирила Живковића, које је помагао митрополит Павле
Ненадовић29, није нам довољно познато. Можда је из тих разлога годину дана провео у
Русији, где је боравио и у Санкт Петербургу, а две године у Италији, када је стигао до
Венеције и Рима. По повратку, темишварски епископ Викентије Јовановић Видак прима
га 1767. у духовничку службу. Године 1774. прелази у Сремске Карловце, где га после
четири године производе у чин протосинђела и постављају за игумана обновљеног
манастира Гргетега. Зна се да је пријатељевао са Јованом Рајићем и познавао Доситеја
Обрадовића30. Архиепископ и митрополит Мојсеј Путник уздиже га 1784. у чин
архимандрита. За епископа пакрачко-славонског и целог Вараждинског генералата
хиротонисан је у Сремским Карловцима 20. јуна 1786. године.
Мало више од две деценије остао је Кирил Живковић у Пакрацу. У својој
дијецези отварао је школе ревнујући посебно око школовања свештеничких
кандидата. Због тога наставља са држањем клерикалне школе коју је у Пакрацу завео
Јосиф Јовановић Шакабента31. Властиту библиотеку, од много десетина књига,
сабирао је целог живота. У њој, поред богослужбених и богословских књига, постоје
и дела из других области интересовања: историје, географије, аритметике,
геометрије, права и различитих јетика. Речници за читаво мноштво језика: руски,
латински, грчки и немачки на посебан начин сведоче о његовом образовању. Трудио
се и око набављања неопходне литургијске и богословске књиге за своје подручне
храмове и манастире, па је епископски двор у Пакрацу био и значајни центар за
дистрибуцију књига32.
Умро је у Пакрацу 12. августа 1807. године. Сахрањен је у тамошњој
Саборној цркви Свете Тројице33. Његов лик остао је за потомство сачуван на
раскошном парадном портрету који је 1799. насликао Арса Теодоровић34.

26 Димитрије Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, САНУ,
Београд, 1978, 217-218. В. и Д. Богдановић, Стара српска књижевност, Досије, Научна књига,
Београд 1991, 269.
27 Ст.[еван] М. Димитријевић, Грађа за српску историју из руских архива и библиотека, (у)
Споменик Српске краљевске академије, LIII, 1922, 85, 262, 264-266.
28 Борислава Лилић, Пироћанац Кирило Живковић, владика пакрачко-славонски, (у) Пиротски
зборник, Народни музеј, Пирот 1994, 19/20, 39. В. и Б. Лилић, Светосавље у пиротском крају,
(у) Братство, Друштво „Свети Сава“, Београд 1997, 1, 107; Б. Лилић, Прилог биографији
Кирила Живковића, пакрачког владике, (у) Лесковачки зборник, Народни музеј, Лесковац 1996,
36, 367-374.
29 Ђорђе Рајковић, Митрополит Павао Ненадовић, (у) Летопис Матице српске, Нови Сад
1884, књ. 137, 69.
30 Д. Руварац, Прилози за историју српске књижевности, (у) Бранково коло, 1910, 10, 157-158.
31 Радослав М. Грујић, Пакрачка епархија, (у) Споменица о српском православном
владичанству пакрачком, Пакрац 1930, 192-193.
32 Боривој Чалић, наведено дело, 179-220.
33 Сава [Вуковић], епископ шумадијски, Гробна места српских архијереја, Каленић,
Крагујевац 1999, 118.
34 Олга Микић, Портрети Срба XVIII века, Матица српска, Нови Сад 2003, 128-129. и
репродукција на таб. XXIII.
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БИБЛИОГРАФИЈА КИРИЛА ЖИВКОВИЋА
Кирило Живковић припада малој групи црквених прегалаца свога времена за
које се с правом може рећи да су били људи књиге. Сам је писао, преписивао туђа
дела и чинио прве кораке у црквеном издаваштву. Од његових ауторских списа,
најзначајнији је Катихизис Наук или учение началное детем в кратце јазиком
простим православнаго исповеданија свјатовосточнокатолическија вери Христови
(Зборник, КРКА Рс № 47)35. Време настанка овог дела нам је познато. То је 1757.
година, како наводи преписивач Кириловог Катихизиса. Кирило Живковић
учитељевао је од 1755. године у Далмацији. Тамо је остао све до 1759. године, и то у
Скрадину. У школи, која постоји од 1734, наследио је, на молбу самих Скрадињана36,
хиландарца Јефрема Кореског, који се упокојио37. Српска заједница у Скрадину била
је веома активна у 18. столећу, посебно у борби за слободу вероисповести. Срби су се
противили деловању католичких бискупа Далмације, који су у то време интензивно
радили на укидању њихових верских слобода, онемогућавању постављања српског
епископа у Далмацији и ширењу уније међу православним Србима. Зато су
Скрадињани послали делагацију у Млетке тражећи себи за епископа Дионисија
Новаковића, што је Сенат одбио. Тада су у Далмацији постојале 52 српске парохијске
цркве, 44 свештеника, 19 ђакона и 52 калуђера разних чинова38. То је управо време
када се пише, па преписује, овај Катихизис39. Место настанка Кириловог катихизиса
није лако утврдити. Ученик Кирила Живковића, Димитрије Медић, у зборнику који је
исписао у Скрадину 11. септембра 1757. године, на крају преписа Катихизиса записао
је: „Катихизис в кратце [...] Кирилом Живковичем јером[онахом] Хиландар[ским] в
Венецији 1757“. Да ли је, и ако јесте, зашто је Венеција била место настанка овог
списа, тек треба да се са извесношћу утврди40. Зборник је током времена стигао у
35 Више о овим рукописима у: Р. Станковић, Водени знаци рукописних књига манастира Крке,
Археографски прилози, Београд 2007-2008, 89-265. Скраћенице које користимо у овом раду су:
КРКА = Рукописна збирка манастира Крке; Рс = рукопис; № = број рукописа, БМС =
Библиотека Матице српске; МСПЦ ОРГ = Музеј српске православне Цркве, оставштина
Радослава Грујића; ПБ = Патријаршијска библиотека.
36 Рајко Веселиновић, Срби у Далмацији, Историја српског народа, четврта књига – други
том: Срби у XVIII веку, Београд 1986, 7-63, 59.
37 Милан Радека, Грађа о српским школама у С[јеверној] Д[алмацији], (у) Алманах Срби и
православље у Далмацији и Дубровнику, Савез удружења православног свештенства СР
Хрватске, Загреб 1971, 127. Види и: Школство и просвета код Срба у XVIII веку, уредник
Боривоје Аксентијевић, Педагошки музеј, Београд 1957, 49.
38 Рајко Веселиновић, наведено дело, 37.
39 Рајко Веселиновић, наведено дело, 53-55.
40 Срби у Далмацији су, као што је познато, крајем XVII и почетком XVIII века потпали под
власт Млетачке Републике. То је довело до црквено-јурисдикцијских преклапања амбиција
Филаделфијских митрополита Цариградске патријаршије, који су столовали у Венецији и
традиционалних титуларних права пећких патријараха. Односи међу њима нису увек били
сјајни, поготово када се узме у обзир константни притисак који је на Србе вршила
римокатоличка црква, а који је често ишао на руку филаделфијском трону. Када се томе дода и
колебљиви однос млетачких власти према верским слободама Срба, који је директно зависио
од тога каква је била међународна политичка сцена, онда није тешко замислити у каквим су се
ситуацијама Срби налазили на овим просторима. Венеција је постала престоница новоосноване
митрополије захваљујући великим миграцијама Грка, који су се повлачили пред отоманским
надирањем. Они су се тада, између осталог, насељавали и на територијама Италије и
Далмације. Цариградска патријаршија је осетила потребу за успостављањем једног новог
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манастир Крку и чуван је у тамошњој манастирској библиотеци41. Јеромонах Кирило
Живковић био је веома поштован од своје пастве, па је из Далмације „испраћен од
свију са благословом и са исказима искрене благодарности за своје трудове о
просвјети“42. Поред Катихизиса, у ову групу Кирилових дела можемо убројати
његова Писма43 и Инвентар или опис мојих ствари са Тестаментом44. Другу групу
текстова представљају Живковићева преписивачко-преводилачка дела. У њу, на
првом месту, треба убројати Теодосијев Канон Симеону и Сави на осам гласова, који
је преписао у манастиру Хиландару 1751. године45. Следеће дело овог типа јесте Из
душевног обеда в недељних днех слова избрана (БМС РР II 12)46. Овај зборник
обухвата превод и прераду дела Гедеона Криновског, Димитрија Ростовског и
Симеона Полоцког, поготово беседе из његовог Обеда душевног (Москва, 1681). У
књизи је остављен запис „Списах аз грешни и недостоини јеромонах Кирилл игумен
темскаго м[o]н[а](с)тира, храма С[вја]таго великом[у](ч)[е]ника Георгиа, в то(м) же
м[o]н[а](с)тире ва пределе(х) Пиротски(х). 1764. М[е](с)ца јулии 13: На Богоумилно
прошение Г[о](с)[по]дара Неши Чилича сина его Младену у Пирот“ (л. 232б). Потом
долази низ дела из конфесионално-полемичког богословља, које је Кирило
преписивао. То су: Беспристраснаја историческаја повјест о раздјелении восточнија
црквеног центра, који ће се бавити овом паством. Тако је установљена Филаделфијска
митрополија, чији поглавар је резидирао у Венецији од 1537. до 1797. године. (То се види и из
рукописног ђаконског служабника који се данас налази у манастиру Крки, а некада се
користио у Венецији – КРКА Рс № 31. из 1766/67. године. У њему се помиње архиепископ
филаделфијски Григорије (л. 4а) и Самуило, патријарх цариградски (л. 5б)). Ови митрополити
су показивали јурисдикционе претензије не само на грчку, него и на сву православну паству
која је живела у далматинском приморју. (Доказ за то пружа исти служабник који је јеромонах
Доротеј исписао на поклон свом ученику, ђакону Герасиму Зугури, који је службовао у
Венецији код Григорија Фацеа, „митрополита филаделфијског и нашег архипастира, којему је
мој ученик био протођакон“ 9. децембра 1766. године у Венецији (Служабник, КРКА Рс № 31,
л.16а). Овај служабник је сав писан руском редакцијом словенског језика. Потреба за ђаконом
који ће све јектеније произносити на црквенословенском показује да словенска паства није
само постојала, него да је била веома бројна. Стога би било логично помислити да је Кирило
Живковић могао ићи у Венецију да из неког њему знаног разлога посети Филаделфијског
Митрополита. Да ли је то тако? Није. Као што је познато, митрополит филаделфијски
Мелетије Типалди (1685-1713) прешао је на Унију и после њега нови митрополит није
постављан све до 1762, када је интронизован Георгије Фаце (1762-1768). (Славко Зорица,
православна Црква и њени епископи у Далмацији, Црква 2009 – Календар СПЦ, 99-113, 102)
То значи да податак који се у рукопису наводи: „састављен од Кирила Живковића јеромонаха
хиландарског у Венецији 1757. Године“ не значи да је он тада ишао грчким црквеним
поглаварима јер њих није било током 49 година на овом трону.
41 Манастир Крка, Рукописи, 47. В. и Vladimir Mošin i Milan Radeka, Ćirilski rukopisi u sjevernoj
Dalmaciji, (у) Starine, JAZU, Zagreb, knj. 48, 1958, 199.
42 Никодим Милаш, Православна Далмација, Истина, Београд–Шибеник 2004, 439.
43 Јасмина Недељковић је објавила транслитерарно и транскрибовано седам писама Кирила
Живковића митрополиту Стефану Стратимировићу у: Јасмина Недељковић, О неким писмима
Кирила Живковића пакрачког епископа. (друга половина XVIII и почетак XIX века),
Археографски прилози 19, Београд 1997, 233-248.
44 Јасмина Недељковић, „Инвентаријум“ (1804) и тестамент (1804) пакрачког епископа
Кирила Живковића, Археографски прилози 20, Београд 1998, 415-425.
45 Димитрије Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, САНУ,
Београд 1978, 217-218.
46 О овоме препису одбрањена је и објављена докторска дисертација – Јасмина Недељковић,
Говор Пирота у XVIII веку, Београд 2004.
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и западнија церкви из достовјерних писатељеј состављенаја Јована Рајића [које је
преписивао два пута: 1780. у манастиру Гргетегу (као „АМ протосинђел и манастира
Гргетега настојатељ у том манастиру“, МСПЦ47 ОРГ, 49) и 1781. године (као
„протосинђел“ МСПЦ ОРГ, 52)] и Основатељноје показаније о разностјех между
восточноју и западнеју церковију, Дионисија Новаковића (МСПЦ ОРГ, 47), које је
преписао 1781. године у Земуну48. Као протосинђел, у Сремским Карловцима
преписао је још две књиге – 15. фебруара 1780. завршио је Восточнија церкве ответ
ко Пречестнаго Господина Атанасија Димитриевича Секеруши, 1776. года, јунија
15го к западнеј церкве отступившаго. (ПБ, 191), а 20. новембра 1780. године свој
Црквено-полемички зборник игумана Кирила Живковића. На крају преписа написао је:
„20. ноев. 1780. состависја и преписасја КЖП“49. Овоме треба придружити и Ответ
Православнаго некоего Христианина [...] на греческом јазике печатана у Халле 1775.
Преведенна на славенскиј јазик в Лаипсиге тогож лета50.
Кирило је унајмљивао и друге преписиваче да раде за њега. Међу њима је
свакако најпознатији гргетешки јеромонах Вартоломеј (рукоју Вартоломеа монаха
малоросијанина в монастире Гергетег), уз Константина Студеничанина, један од
најбољих преписивача код Срба у 18. веку. Сачуване су до данас три књиге исписане
његовом руком за Кирила Живковића: Чин ос[в]ешченија храма, 28. јуна 1786.
године (МСПЦ, ОРГ, 143); Служба ос[в]ешченија храма (Са Чином омивања ногу!),
16. јула 1786. године (МСПЦ, ОРГ, 142) и О строенији великаго мира, 1788. године
(МСПЦ, ОРГ, 212).
Од штампаних дела Кирила Живковића, најпознатије је свакако Житије
свјатих сербских просвјетитељеј Симеона и Сави, списаное Дометијаном
јеромонахом хиландарским (ПБ П II 36106). Ово Житије Кирило Живковић објавио је
1794. у Бечу, код Стефана Новаковића. Познато је да је овде реч о Теодосијевом, а не
Доментијановом житију, како је Живковић мислио и у наслов ставио:51 Житије Св.
српских Просветитеља Симеона и Саве написано Доментијаном јеромонахом
хиландарским у Светој Гори Атонској, учеником Светог Саве првог Архиепископа
Српског. Скраћено и прочишћено Кирилом Живковићем православним Епископом
пакрачким и славонским. То је првo штампано дело српске средњовековне
књижевности. Књига је објављена у две варијанте: на 76 и 62 странице52. Кирило се
сматра комплетним редактором овог дела: у штампано издање унео је и делове којих
нема код Теодосија, допунио га светогорском и народном традицијом, те својим
тумачењима, разјашњавајући понегде чак и значење појединих речи; објављујући
текст на рускословенском језику, Симеоново и Савино Житије прерадио је и
језички53. Ово Житије објавио је 1858. у Паризу пољски филолог Александар Хођко у
упоредном преводу на француски језик, под насловом Legendes slaves du moyen-age
1169-1237, Les Nemania vies de St. Symeon et de St. Sabba.
47 Захваљујем се и Љупки Васиљев на увиду у необјављени рукопис о рукописној збирци
библиотеке Музеја СПЦ.
48 Ово нам говори да је богословско интересовање Кирила Живковића примарно било
полемичке природе.
49 Српске рукописне и штампане књиге у Славонији од XV до XVIII века, Пакрац, Београд
1990, 24.
50 Чалић, наведено дело, 199.
51 Никола Радојчић, Прво издање Теодосијева Житија Св. Саве, (у) Српски књижевни гласник,
Београд, 1. април 1913, књ. 30, бр. 7, 528-531.
52 Боривој Чалић, наведено дело, 194-196.
53 Боривој Чалић, наведено дело, 194-196.
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Мотиви који су покренули пакрачког епископа да објави ово житије нису
остали изван пажње истраживача. Правилно је запажено да је боравак у манастиру
Хиландару овде одиграо значајну улогу, као и то да се те године објављивања овог
дела навршавала двестагодишњица од спаљивања моштију Светог Саве54. То свакако
нису једини разлози који су покренули Кирила на ово дело и њима се могу додати и
други. Појава Живковићевог Житија мора бити посматрана у ширем црквенополитичком и културном контексту друге половине 18. века. Њу, на територији
Карловачке митрополије, обележава обновљено и појачано интересовање за
националну тематику, јављање својеврсне верско-културне оријентације, која је
сматрала да будућност српског народа треба тражити у развоју њему својствених
форми и израза, не везујући је за судбину било ког другог народа, па и руског. Тада
долази до таласа објављивања књига везаних за култове Срба Светитеља – било
њихових житија, било целих служби, или појединачних богослужбених песама.
Поред Србљака, објављеног у Римнику 1761. године, тада се појављују: Собраније
изабраних молитав (Беч, 1771) Јована Георгијевића, у коме је објављена и његова
Стихира општа Српским Светитељима; пет година касније, штампају се Теодосијеви

Канони преподобних и богоносних отец наших Симеона и Сави сербских

(Венеција, 1776), у којима је била поновљена поменута стихира Јована Георгијевића;
осамнаест година након тога, поново у Бечу, излази Кирилово Житије Свјатих
Сербских Просвјетитељеј Симеона и Сави. Овакво интензивирано издавање
литературе са националном тематиком, у временском распону када трон карловачких
митрополита заузимају Павле Ненадовић, Јован Георгијевић, Викентије Јовановић
Видак, Мојсије Путник и Стефан Стратимировић, од којих већи део није био
русофилски оријентисан, свакако није била случајна појава. То је период у коме
богословска литература и црквена уметност попримају изразито национално и
политичко обележје. Долази до интензивног стварања и његовања српске историје,
развоја историјске свести, поимања континуитета и величине55.
Друго Кирилово штампано дело је С[вја]шченомученика Петра нареченаго
Епископа Дамаскаго две книги о человеческом 1) истинном естетственном разуме
2) о д[у]ховном (душевном) разуме56 Будим 1803 (ПБ П VIII 93).
Ову књигу објавио је епископ Кирил 1803. године у Будиму. Б. Чалић нам је
показао да она није објављена са благословом митрополита Стратимировића,
записавши за Кирила да је „примерак књиге послао 16. јула 1804. архиепископу и
митрополиту Стратимировићу 'на благословение и благоволение', молећи га и да
препоручи књигу за продају у другим епархијама и то по цени од 1 ф. 30 кр.“ Како је
на књизи штампано да је изашла са Стратимировићевим благословом, записао је на
њој, 23. јула 1804. у Даљу, архиепископ и митрополит следеће: „Небила книга сија с
Моим бл[а]гословением – јакоже здје пишетсјa – издана, ниже вједах аз чтолибо о
јеја издании до толе донеже ексемплар сеј готов и напечатан с писанијем Г[осподина]
Е[пископа] Пакрачкаго послан ми“57.
54 Боривој Чалић, наведено дело, 195.
55 В. Вукашиновић, Српско барокно богословље: Библијско и светотајинско богословље у
Карловачкој митрополији 18. века, Београд, Нови Сад, Краљево 2008, 225-230.
56 Комплетан назив овога дела у преводу гласи: Свештеномученика Петра, нареченог
епископа Дамаштанског, две књиге о људском истинском природном разуму и о духовном
(душевном) разуму, скраћени и појашњено преписани и у штампу дани Кирилом Живковићем
православним епископом пакрачко-славонским. [С] благословом Високопреосвећеног и т.д,.
Господина Стефана Стратимировића, славено-српског и влашког народа, митрополита и
православног архиепископа карловачког.
57 Боривој Чалић, наведено дело,196-197.
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О поступку приређивања и изворима ове књиге до сада се мало знало.
Постојала је и хипотеза да је списе дамаског епископа могао Кирил превести и сам58.
Ствари, међутим, не стоје тако. Ова књига је, у ствари, Кирилова прерада руског
превода Добротољубља, које је објављено у Москви 1793. године (3 стр.). Ваља знати
да је на крају ове књиге Кирило додао још и изводе из дела Св. Григорија Синаита,
Житије Св. Максима Исповедника (са познатим местом у коме се идентификује
католичанска Црква са правом вером!) и Калиста Ксантопула (129-145. стр.) То
показује Кирилова конфесионално-полемичка, али и, што је много занимљивије и
неочекиваније, аскетска, тачније – исихастичка интересовања.
КИРИЛОВ КАТИХИЗИС
Иако композиционо опонаша класични стил организовања катихетске грађе
свога времена, Кирило Живковић ипак чини озбиљан отклон од богословског
садржаја и начина на који она бива изложена у сличним текстовима његове епохе.
Положај Кириловог Kатихизиса међу радовима савременика подсећа нас на
посебност коју је поседовало Исповедање вере Митрофана Критопулоса међу
осталим великим Исповедањима вере седамнаестог века. Богословски најозбиљније,
у много чему најпрецизније, са подједнаким отклоном и од римокатоличких, али и од
протестантских теолошких предложака, истовремено бивајући ипак у одређеној мери
зависно од њих59, Живковићево дело заузима драгоцено место у историји развоја
катихетске литературе код Срба.
Посебна одлика овог текста јесте постојање исихастичког молитвеног
предања, које је Кирило уткао у њега, односно у своју визију школе и образовања.
Очигледно је да је током свог боравка на Светој Гори монах Кирило био ближе
упознат са овом вишевековном богословском и молитвеном праксом. То видимо и из
дела које штампа – Петра Дамаскина, Калиста Ксантопула и Григорија Синаита (ту
треба имати на уму да је у ово време, када је до штампане књиге било веома тешко
доћи, он управо овакву врсту богословске литературе ставио у први план), али и из
карактеристичних одломака у Kатихизису:
Учитељ пита: По чему се познаје [да је неко] хришћанин?
Ђак одговара: По [знамењу] Светога Крста који чини на себи трима
састављеним првим прстима десне руке, стављајући их на чело, пупак, десно и лево
раме, говорећи: У Име Оца и Сина и Светога Духа или Господе Исусе Христе, Сине
Божији, помилуј ме. (Учење прво: О ВЕРИ)
Директног предлошка који би Кирило превео или преписао, колико је нама
за сада познато, нема. То, уосталом, не би одговарало његовом психолошком
профилу. Хронолошки гледано, његово дело најмлађе је од раније наведених српских
рукописних катихизиса. За разлику од њих (као и од штампаних текстова ове врсте),
58 Боривој Чалић, наведено дело, 196.
59 Латински, римокатолички утицај на Кирилово дело видимо из директних (приликом
набрајања седам смртних грехова наводи латински израз за гордост - superbia) и индиректних
(Кирило ревносно доноси класични и потпуни антипротестантски, посттридентски, каталог
доктринарних и побожних полемичких тема: учење о Часном Крсту, заступништву Светих,
иконама и Светим моштима) момената. Антилатински, пак, тон присутнији је у овом делу и
примери за то су бројни. (Исхођење Светог Духа од Оца – што неколико пута понавља,
јерусалимски идентитет Цркве, а не римски, Христос као једина глава Цркве и сл.).
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није настало на територији Аустрије, него у Далмацији, која је тада била под управом
Млетачке Републике. Њен аутор није похађао, нити завршио Кијевску духовну
академију, што су остали писци катихизиса чинили. Тачније речено, он није имао
никакве формалне богословске припреме – школе у времену када је писао Катихизис.
Кирило се богословљу учио у класичном амбијенту византијско-српског
средњовековља – манастирском храму, библиотеци и својој келији. То му је управо
омогућило да напише катихизис најближи класичном православном богословљу.
Иако у њему нема строге Рајићеве систематичности, бритких и тешко одбрањивих
полемичких увида ученог Дионисија Новаковића, савршено овладане схоластичке
методологије Крижановског, ипак се овај Катихизис оглашава дубоко предањским, а
истовремено свежим и савременим гласом, у чему је његова основа величина. О томе,
речитије, говоре саме странице Кириловог дела.
ОСНОВЕ НАУКЕ ИЛИ ПОЧЕТНО УЧЕЊЕ ПРАВОСЛАВНОГ
ИСПОВЕДАЊА СВЕТЕ ИСТОЧНЕ КАТОЛИЧАНСКЕ ВЕРЕ ХРИСТОВЕ
ДЕЦИ ЈЕЗИКОМ ЈЕДНОСТАВНИМ ИСПРИЧАНЕ
Почиње:
У Име Оца, Сина и Светога Духа, Амин.
Тада певају: Царе небесни, Утешитељу [Душе истине]...
Учитељ молитву ову [чита] гласно: Запали у срцима нашим, човекољубиви
Владико, непролазну светлост твога богопознања и отвори очи ума нашег да бисмо
разумели твоје јеванђељске проповеди. Усади у нас и страх твојих блажених
заповести да бисмо, победивши све телесне похоте, живели духовним животом,
мислећи и творећи све што је теби угодно. Јер си ти просветљење душа и тела наших,
Христе Боже наш, и теби славу узносимо са беспочетним твојим Оцем и пресветим и
благим и животворним твојим Духом, сада [и увек и у векове векова. Амин].
И певају: Богородице Дјево...
Тада започиње Учење прво: о вери.
Учитељ пита: Да ли си ти хришћанин?
Ђак одговара: Јесам по милости Божијој.
Учитељ пита: Шта је хришћанин?
Ђак одговара: Ученик Исуса Христа који исповеда веру и закон његов
исправно.
Учитељ пита: А ко је Христос?
Ђак одговара: Христос је Син Божији, истинити Бог и истинити човек.
Учитељ пита: По чему се познаје [да је неко] хришћанин?
Ђак одговара: По [знамењу] Светога Крста који чини на себи трима
састављеним првим прстима десне руке, стављајући их на чело, пупак, десно и лево
раме, говорећи: У име Оца и Сина и Светога Духа; или: Господе Исусе Христе, Сине
Божији, помилуј ме.
Учитељ пита: Зашто тако чини?
Ђак одговара: Како би исповедио два главне тајне – једну речима и прстима
[што је] јединство Свете Тројице, а другу у [знаку] крста; то је очовечење и смрт
нашег Спаситеља који је за нас умро на крсту.
Учитељ пита: Шта је човеку потребно да би био спасен?
Ђак одговара: Права вера и добра дела.
Учитељ пита: На чему почива ово двоје?
Ђак одговара : На три богословске врлине: вери, нади и љубави.
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Учитељ пита: Како то треба схватити?
Ђак одговара: Прво – Бога умом правилно познати и срцем веровати и
устима исповедати; друго – све своје поуздање у њега јединога имати; треће –
љубити га свим срцем творећи заповести његове.
Учитељ пита: Која је вера права?
Ђак одговара: [Она] којом је сам Бог од почетка света омогућавао правилно
познање себе и кроз апостоле нама предао; [она] коју су Први и Други васељенски сабор
утврдили и у дванаест чланова овако разрадили: Верујем60 у једнога Бога Оца,
Сведржитеља, Творца неба и земље и свега видљивог и невидљивог; и у једнога Господа
Исуса Христа, сина Божијег, Јединорођеног, од Оца рођеног пре свих векова; Светлост
од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог, рођеног, не створеног, јединосуштног
Оцу кроз кога је све постало; Који је ради нас људи и ради нашег спасења сишао с
небеса и оваплотио се од Духа Светога и Марије Дјеве и постао човек; и који је распет
за нас у време Понтија Пилата и страдао и погребен; и који је васкрсао у трећи дан,
по Писму; и који се узнео на небеса и седи са десне стране Оца; и који ће опет доћи
са славом да суди живима и мртвима и Његовом Царству неће бити краја; и у Духа
Светога, Господа животворнога, који од Оца исходи, који се са Оцем и Сином заједно
поштује и слави, који је говорио кроз пророке; у једну свету, саборну и апостолску
Цркву; исповедам једно крштење за опроштење грехова; чекам васкрсење мртвих; и
живот будућега века. Амин.
Учитељ пита: Протумачи први члан – Верујем у једнога Бога Оца...
Ђак одговара: Верујем да је Бог један, у Три Лица прослављен; који је свуда
и над свима, свемогућ, свемоћан, самобитан, самовластан, безпочетан, бесконачан;
[из Њега,Оца] рађа се Син и происходи Дух Свети. Творац је неба и земље и свега
видљивог и невидљивог.
Учитељ пита: Протумачи други члан – И у једнога Господа Исуса Христа...
Ђак одговара: Верујем да је Исус Христос јединорођени Син Божији,
истински Бог, од исте природе Очеве рођен, по Божанству, пре свих векова, и
једносуштан Оцу по Божанству и [једнак по] стварању времена и векова.
Учитељ пита: Протумачи трећи члан – Који је ради нас људи...
Ђак одговара: Верујем да је исти [тај] Син Божији сишао с небеса својом
Божанском природом у утробу Пречисте Девојке Марије и благовешћу Архангела
[Гаврила] био зачет наитијем Светога Духа и узео истинску човечанску природу од
пречисте њене крви, и роди се нас ради у једној ипостаси, Бог телом и душом. И како
је она била пре зачећа девојка, то је остала и при зачећу, рађању и после рађања и у
векове остаје таква.
И верујем да је она заиста мати Божија и као Богородицу прослављам је. И
вазда говоримо поздрав који јој је од Бога послат по архангелу Гаврилу, а који је
Црква речима свете Јелисавете наредила да се овако говори: Богородице Дјево,
радуј се благодатна Маријо, Господ је с тобом; благословена си ти међу женама,
благословен је плод утроб твоје, јер си родила Спаситеља душама нашим. Њу и
другим похвалама прослављам, поштујем и молим [јој се].
60 Символ вере је до VI века тумачен у три дела, по броју лица Свете Тројице, да би од тог
времена почео да се тумачи у дванаест целина. Постојала је популарна легенда, коју су
проширили Руфим Аквилејски и Амвросије Милански, да су дванаесторица апостола
саставили Символ вере у дванаест тачака на празник Педесетнице. (М. Корзо, Украинская и
белорусская катехетическая традиция конца XVI-XVIII вв.; становление, эволюция и проблема
заимствований, Москва 2007, 8).
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Учитељ пита: Протумачи четври члан – И који је распет за нас...
Ђак одговара: Верујем да је Исус Христос са истим телом са којим је био
рођен и са којим је поживео на земљи, међу људима, 33 и по године, поучавајући и
чудеса натприродна чинећи, пострадао у Јерусалиму, у време Понтија Пилата,
безгрешан због нас грешних. И распет на крсту умре и би погребен по човештву, а по
божаству нестрадалан бејаше увек, како са Оцем и Духом на престолу, тако и са
телом на крсту и у гробу, са душом Божаственом у аду, одакле изведе душе светих
праотаца и уведе их са разбојником у рај. И верујем у исти свети крст на коме беше
разапет. Који нам остави као спомен својих мука; да се њиме побеђује ђаво и свако
зло; и поштујем га, и целивам, и себе вазда ограђујем знамењем његовим.
Учитељ пита: Протумачи пети члан – И који је васкрсао у трећи дан...
Ђак одговара: Верујем да је Исус Христос са истим телом и душом са којима
је пострадао и умро и био погребен, силом свога Божаства, устао у трећи да из гроба
а да при томе печат гробни није поломио. Исто као што и приликом рађања печат
девствености [своје Мајке] није повредио, како стоји у Светом писму Старом и
Новом.
Учитељ пита: Протумачи шести члан – И који се узнео на небеса...
Ђак одговара: Верујем да истом човечанском природом којом је Христос
устао измртвих, у четрдесети дан по Васкрсењу јављајући се [претходно] апостолима
једанаест пута и разговарајући са њима кроз затворена врата ушао је к њима; њега је
Тома апостол дотакао и он је [Христос] јео и пио са њима; вазнео се [затим] пред
свима на небо и сео са десне стране Бога и Оца. Одатле је, по обећању, после десет
дана, послао на апостоле Духа Истине, [који] од Оца [исходи] и испуни их
премудрошћу и научио их свим језицима. И на исти начин на који је на небесима Бог
[својом] човечанском природом, на земљи је [својом] Божанском природом, телом и
душом, у светотајинском образу, у Светој Евхаристији присутан.
Учитељ пита: Протумачи седми члан – И који ће опет доћи са славом...
Ђак одговара: Верујем да ће, када [од Бога] дође крај света, опет доћи Исус
Христос, са истим телом са којим се вазнео на небо да суди живима и мртвима, и тада
ће сви мртви васкрснути из мртвих са истим својим ранијим телом и душом. А живи
ће се прометнути у непропадљивост и сви ћемо престати у узрасту – према Христовој
човечанској природи – у коме је Он био кад је умро и васкрсао61, сваки у своме чину,
да му по савести дамо одговор [за све] до најмање помисли; и да примимо, по
заслугама, потпуну плату вечну, рај или муку.
Учитељ пита: Где пребивају душе до тада?
Ђак одговара: Душе праведних по заслугама својим имају место весеља, под
руком Божијом62, у Царству Божијем на небесима, и у рају и у крилу Аврамовом63
61 Учење о васкрсењу у „узрасту Христовом“, одн. у животном добу у коме је Господ био кад
је умро и васкрсао, означава уверење да ће мртви васкрснути у добу пуне животне зрелости.
Овакво је учење на више места развијао св. Августин. (Brian E. Daley, The Hope of the Early
Church: A. Handbook of Patristic Eshatology, New York 2003, 144)
62 Учење да су душе праведних у „руци Божијој“ засновано на библијском стиху: душе
праведника су у руци Божијој и смрт их се неће дотаћи (Прем. Сол. 3,1), још један је од
богословских суптилнијих начина којима се описује „место“, одн. „стање“ пребивања душа
уснулих чланова Цркве до свеопштега васкрсења. Најпознатија српска фреска, која представља
овај призор, налази се у манстиру Манасији, у склопу композиционе целине Страшног суда. У
Манасији је, уз ову фреску, представљен и пророк Соломон са свитком у рукама на коме пише:
Душе праведника су у руци Божјој, и неће... (Б. Тодић, Манастир Ресава, Београд 1995, 105)
63 Наручје Аврамово је синтагма коју је Господ употребио у Причи о богаташу и убогом
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радују се чекајући своју потпуну награду. [Исто] тако и душе грешника, по заслугама
својим, имају место мучења због гнева Божијег, у земљи, у аду и траже помоћ од
Светих и живих на земљи – плачући чекају своју коначну вечну казну.
Учитељ пита: Протумачи осми члан – И у Духа Светога, Господа...
Ђак одговара: Верујем да је Дух Свети истинити Бог, једнак и јединосуштан
по Божаству, са Оцем и Сином, који од Оца исходи, као од Божанског корена и
извора. И верујем да је Дух Свети давалац премудрости и Светога писма Старога и
Новога и дарова и плодова по Светим Тајнама.
Учитељ пита: Која су Света писма од Духа Светога?
Ђак одговара: Одрешена су три: Библија са пророчанствима и псалтиром.
Света јеванђеља од четири јеванђелиста. Дела апостолска са Посланицама и
Откровењем.
Учитељ пита: Који су дарови Духа Светога?
Ђак одговара: Седам [их је]: мудрост, разум, савет, крепост, знање,
побожност и страх Божији.
Учитељ пита: Који су плодови Светога Духа?
Ђак одговара: Девет [их је]: љубав, радост, мир, дуго трпљење, благост,
милосрђе, вера, кроткост, уздржање.
Учитељ пита: Протумачи девети члан – У једну, свету, саборну...
Ђак одговара: Верујем у једну, свету Цркву католичанску, православних
сабрање, рођену од Јерусалима, којој је глава и темељ Исус Христос. И заповести
њене слушам. Посебно ових девет64 одређених: 1. слушати Свету литургију, јутрење
Лазару (Лк 16,22). Она се директно ослања на старозаветно учење о загробној судбини душа,
по којој душе, после смрти, одлазе у Шеол (Ад) и тамо бивају раздвојене у две основне групе:
праведници одлазе у наручје Аврамово (место привременог блаженства), а грешници у Геену.
Ово ће учење прихватити и разрадити низ латинских отаца: Тертулијан (као привремено
боравиште побожних душа, Brian E. Daley, наведено дело, 36), Иполит Римски (који се
директно наслања на јудејско предање и понавља учење о Аду (Brian E. Daley, наведено дело,
40), и наравно, св. Августин, коме је била веома драга ова класична библијска метафора (Brian
E. Daley, наведено дело, 138-139). Наручје Аврамово користе и Дионисије Псевдо-Ареопагит
(Brian E. Daley, наведено дело, 184) и Андреј Кесаријски који сматра да пре васкрсења
праведници почивају у наручју Аврамовом (Brian E. Daley, наведено дело, 199). То је увек била
омиљена метафора молитава за покојне и, као таква, у богослужбеном животу остала до
данашњег дана – „да душу од нас престављеног слуге свога... у недрима Аврамовим да
упокоји...“ (Отпуст Панихиде)
64 Идеја црквених заповести римокатоличког је порекла и заснована је на учењу да Црква има
власт и моћ да за сва времена тумачи и изражава откровење у форми опште обавезујућих
закона као што су, у овом случају, тзв. црквене заповести. Оне су морално-дисциплинарне
природе, при чему, ипак, засноване на одређеним доктринарним претпоставкама. Историјски
гледано, ваља знати да, иако рана Црква није знала за постојање овакве врсте фиксираних и
формалних заповести, ипак се већ у Константиново доба помиње обавеза да се учествује у
евхаристијским богослужењима и забрана, склапања брака у одређена времена. У једном
Зборнику покајног типа Теодора, архиепископа кентерберијског, из седмог века, налазимо
казне за оне који не иду редовно на недељну службу и не празнују годишњи круг Цркве, не
посте и не припремају се за Евхаристију на одговарајући начин. И ови и слични текстови из
потоњих времена првенствено имају за циљ да се испита савест пред исповест, али и
катихетску поуку шта треба избегавати, а чега се треба држати у свакодневном животу. Мало
по мало, ови захтеви и поуке почињу да бивају доживљавани као посебне црквене заповести.
Знамо за књигу из XIII века, приписивану Целестину V, у којој се помињу четири црквене
заповести. У XIV веку Ернест фон Пардувиц, архиепископ прашки, наређује свом свештенству
да верне поучавају и црквеним заповестима. Један век касније, 1470. године, Катихизис

166

и вечерње у дане недељне и празничне. 2. постити четири поста и среду и петак. 3.
поштовати свештенике. 4. исповедати се и причешћивати најмање четири пута
годишње. 5. неуки и прости да не читају књиге јеретичке. 6. молити се за свога цара и
власт духовну 7. пост и молитве које архијереј заповеда због какве невоље
испуњавати. 8. црквену имовину световни људи да не користе у сопствене сврхе. 9.
свадбе не чинити у посне дане.
Учитељ пита: Протумачи десети члан – Исповедам једно крштење...
Ђак одговара: Верујем у једно свето крштење с којим се омивамо у три
погружења – у име Оца и Сина и Светога Духа – од првородног греха праотачког са
којим се рађамо, као и у све тајне Новога завета.
Дитриха Келда, први који је написан на немачком језику, помиње пет црквених заповести. У
својој „Summa Theologica“ (part. I, tit. XVII, p. 12) Антоније Флорентински (+1586) изводи
десет црквених заповести. У XVI веку шпански каноничар Марин Аспилкуета (+1586) даје
листу пет суштинских црквених заповести или обавеза. У ту групу извора спадају и дела Петра
Канизија и Роберта Белармина. Треба знати да ни Тридентски концил нити Тридентски
катихизис никада нису одредили број црквених заповести, иако су легализовали њихово
постојање. Петар Канизије у црквене заповести убраја: поштовање празничних дана које је
одредила Црква; присуствовање миси у те дане; држање постова у одређене дане; редовно
исповедање свештенику; барем једном годишње примање светог причешћа, и то за Васкршњи
пост. Ово се проширило на германофонске земље. Шпанско говорно подручје такође користи
схему од пет заповести, али спаја прву и другу Канизијеву и додаје нову – обавезно давање
годишњег новчаног прилога Цркви. Французи и Италијани користе беларминовску схему од
шест заповести које обухватају и обавезан новчани прилог, али и забрану склапања брака у
одређеним
временским
периодима.
(Commandments
of
the
Church,
http://www.nevadvent.org/cathen/04154a.htm.). Треба знати да је међу Србима фигурирало и
учење о Десет црквених заповести, али да оно није било дугог даха, односно – никада није до
краја пустило корен у нашој Цркви. Димитрије Руварац напомиње да се учење о десет
црквених заповести код Срба најпре јавило у другом издању дела Первоје ученије отроком,
које је у римничкој штампарији 1727. г. објавио митрополит Мојсије Петровић (Д. Руварац,
„Десет црквених заповеди“, Архив за историју српске православне Карловачке митрополије,
година 2, Сремски Карловци 1912, 217-220, 217). Занимљиво је да ових заповести нема ни у
претходном издању из 1726. г., нити у наредном из 1734. г. Помиње их још Викентије
Јовановић у 2. тачки својих Свештеничких правила. Руварац пише да су она преузета из књиге
кијевопечерског архимандрита Инокентија Гизеља, Мир с Богом человјека, која је штампана
1669. г. у Кијевопечерској лаври (Д. Руварац, наведено дело, 217-219). Први пут се учење о
девет црквених заповести јавња у делу Православно исповедање католичанске и апостолске
источне цркве Петра Могиле (Руварац, Д., Одговор на стављено у 126. бр. „Браника“ о. г.
питање: „Ко је, кад и где саставио девет црквених заповеди!“, Глас Истине, година 4, Нови
Сад 1887, бр. 22, 344-347; 23, 360-364; 24, 377-379, 346). Ово дело је написано 1638. године,
грчко, које је уједно и прво; издање је објављено 1695. године, а црквенословенско 1696. г.
Могила је раније постојеће поуке и учења из сфере црквене практичне дисциплине овде, у
ствари, кодификовао и организовао (Д. Руварац, наведено дело, 346). Девет црквених заповести
се, међу Србима, потом јављају у катихизисима Пропедија Благочестија Дионисија
Новаковића из 1744. године (Д. Руварац, наведено дело, 362, 363), Краткоје вјери
православнија исповједаније Василија Крижановског из 1747. г. (Д. Руварац, наведено дело,
363), Ортодоксос омологија митрополита Павла Ненадовића из 1758. године (Д. Руварац, 363364) и Малом катихизису Јована Рајића из 1774. године. Распоред и текст црквених заповести,
који се разликује од претходних, саставио је Јован Рајић 1774. г. у Ковиљу, а Синод у
Карловцима исте године усвојио (Д. Руварац, наведено дело, 377). Исти текст се понавља и у
савременим издањима Црквеног (малог) календара наше Помесне Цркве, само што су
заповести од 7. до 9. овде замениле места. (Схематски приказ видети у додатку на крају ове
књиге.)
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(Учитељ пита): Које су седам [Светих тајни]65 по чину седам дарова Светога
Духа?
(Ђак одговара): Прва је Крштење без кога, како рекосмо, не може ући нико
у Царство небеско. Друга је Миропомазање. [Миро] освећује архијереј и даје се
65 Број седам (Светих тајни) се први пут помиње на Истоку у тексту исповедања вере који је
Михаило Палеолог 1267. године послао папи Клименту IV (The Number of Sacraments:
Sacraments, The New Dictionary of Sacramental Worship, ed. P. E. Fink, Collegeville Minesota,
1990.) Петар Ломбардијски није први дао сакраментални систем од седам Светих тајни
(крштење, миропомазање, причешће, покајање, јелеосвећење, рукоположење, брак), али је
најзаслужнији за његово прихватање (Vorgrimler, Н., Sacramental Theology, Collegeville
Minnesota, 1992, 52). Он је говорио: „Приступимо сада сакраментима Новога закона који су:
крштење, миропомазање, хлеб благослова односно евхаристија, покајање, јелеосвећење,
рукоположење, брак“ (Peter Lombard, The Four Books of Sentences, IV, Distinction II). Постоји
још неколико имена, Ломбарђанинових савременика, која се помињу када је број седам у
питању – Ото Бамбершки или Роланд на пример (све је то XII век), али је Петар Ломбардијски
тај за чије се име у крајњој линији везује број седам. Каталог седам сакрамената прихваћен је
крајем дванаестог столећа. У тринаестом веку Тома Аквински оперише њиме као готовом
чињеницом (Thomas Aquinas, Summa Theologica, Part III, Q.65, 1). Постоји доста теорија које
настоје да објасне зашто је дошло до формирања управо оваквог каталога и шта је баш ове
обреде препоручило да буду уврштени у чувени број седам. Једна од њих говори о учесталости
вршења ових обреда у црквеном животу и значају који су они имали. Друга, пак, тумачи
одабирање овог броја симболичким значењем броја седам, који је сматран симболом
савршенства (E. Kilmartin, Christian Liturgy: Theology and Practice, I. Systematic Theology of
Liturgy, Kansas City, 1988, 276-278), пошто је представљао збир, односно јединство Божијег
јединства (Три Ипостаси) и јединства творевине (четири елемента) (Vorgrimler, Н., наведено
дело,75). Питање броја Светих тајни у време великих конфесионалних полемика није било
безначајно. Лутер је у Вавилонском ропству Цркве говорио о постојању три (крштење,
покајање и хлеб), односно два (крштење и хлеб) у строгом смислу речи узета сакрамента.
(Martin Luther, Babylonian Captivity of the Church, LW, XXXVI, 18; 123-125). Када је Калвин
тврдио да постоје само два легитимва сакрамента (Жан Калвин, Женевско Исповедање вepe
1536, 13, у: Creeds and Confessions of Faith in the Christian Tradition Vol. II – Creeds and
Confessions of the Reformation Era, ed. by J. Pelikan and V. Hotchkiss, Yale–London, 2003), a да је
теорија о седам Светих тајни лажна (Наведено дело, 14). Ова тврдња није изазвала само
очекивану, римокатоличку реакцију. И у православним срединама она је наишла на свој одјек.
Тако је Кирило Лукарис потпуно у духу Калвинове теологије говорио о постојању две
јеванђелске Свете тајне у Цркви, које је – и само њих – установио Христос (Кирило Лукарис,
Источно исповедање xpuшћанске вepe 1629 (1633), 15, Creeds and Confessions of Faith in the
Christian Tradition Vol. I – Rules of Faith in the Early Church, Eastern Orthodox Affirmations of
Faith, Medieval Western Statements of Faith, ed. by J. Pelikan and V. Hotchkiss, Yale–London,
2003) Доситеј Јерусалимски he овде директно опонирати Лукарису, исповедајући своју веру у
постојање седам јеванђелских Тајни у Цркви. Свако друго класификовање по броју Светих
тајни Доситеј ће назвати „производом јеретичког лудовања“. (Исповедање вepe Доситеја и
Сабора јерусалимског 1672, 15, Creeds and Confessions of Faith in the Christian Tradition Vol. I Rules of Faith in the Early Church, Eastern Orthodox Affirmations of Faith, Medieval Western
Statements of Faith, ed. by J. Pelikan and V. Hotchkiss, Yale – London, 2003). O броју Светих тајни
код римокатолика доносе одлуке следећи сабори: Лионски сабор из 1274. године, који на својој
четвртој седници потврђује постојање седам Светих тајни (Zbirka sažetaka vjerovanja, definicija
i izjava o vjeri i ćudoredju, prir. H. Denzinger i P. Humenrmann, Djakovo 2002, 860);
Флорентински сабор у декрету Exultate Deo, односно Були о сједињењу са Јерменима из 1439.
године, помиње седам Тајни Новога завета (Наведено дело,1310); Тридентински сабор на својој
седмој седници О сакраментима из 1547. године у првом канону Канона о сакраментима
уопште потврђује број седам Светих тајни (Наведено дело, 1601).
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вернима ради примања дарова Светога Духа и [као] печат свете вере Христове. Трећа
је Евхаристија, тј. пресвето Тело и Крв Господа нашега Исуса Христа. Она се врши у
спомен страдања Господњих и приноси је свештеник за живе и за мртве и даје се
вернима под видом хлеба и вина за освећење и опроштај грехова. Четврта је
Свештенство. Она даје архијерејским рукоположењем верном и искусном [човеку]
право да служи Свету литургију и врши остале свете тајне, поучава и разрешава људе
од грехова њихових. Пета је Покајање. То је напуштање греха и са скрушеним срцем
искрено исповедање [грехова]. И разрешењем свештеника бива верник измирен са
Богом, као другим крштењем. Шесто је Женидба коју по уговору мужа и жене
обавља свештеник. Седмо је Јелеосвећење које се даје верујућем болеснику на
здравље и за опроштај грехова.
Учитељ пита: Протумачи једанаести члан – Чекам васкрсење мртвих...
Ђак одговара: Верујем да ћемо на свршетку овога света устати сви из
мртвих са истим овим телом и душом, а то ће бити танано, духовно и бесмртно,
праведнима радосно, просветљено, бестрасно, а грешнима жалосно, тамно и
страдално.
Због тога стално размишљам о последње четири ствари:
О Смрти, о Суду, о Геени и Царству Божијем.
Учитељ пита: Протумачи дванаести члан – И живот будућега века...
Ђак одговара: Верујем да ће на страшном суду праведници по својим
заслугама примити потпуну плату и весеље вечно у Царству Божијем. Тако и
грешници, по заслугама својим, мању или већу муку ће коначно примити бивајући
осуђени у векове векова. Амин, потврђује да је све ово истина.
Учитељ пита: Где ће бити Царство Божије и мука вечна?
Ђак одговара: Царство Божије, по свршетку овога света, биће сва ова земља
и небо и свуда где је год Бог, јер ће се лик садашњи, тужни, мрачни и пропадљиви
изменити сав у ново, вечно нетрулежно и неизменљиво. [То ће постојање бити] лепо,
радосно, сладосно од гледања лица Божијега и славе и светлости Божије.
А мука вечна [ће бити тада] где је и сада – у земљи, у аду, где нема Бога. И
сад је отворена, а тада ће се затворити заувек. И биће тамна и мучна свакоме. Колики
је грех, онолика је и жеђ, и колико је неверовање, толика је и студен. А огањ се зове
Геена66. А лед Тартар; у Геену иду грешни хришћани, а у Тартар незнабошци.
Учење друго: о нади
Учитељ пита: Шта је нада?
Ђак одговара: Слобода и поуздање на Бога у молитви.
Учитељ пита: Шта је молитва?
Ђак одговара: Узношење ума и воље са пламтећим срцем ка Богу.
Учитељ пита: Како се врши молитва?
Ђак одговара: На три начина: благодарењем, молитвеним искањем,
славословљењем.
Учитељ пита: На чему се темељи молитва?
Ђак одговара: На Молитви Господњој.
Учитељ пита: Која је Молитва Господња?
Ђак одговара: Оче наш, који си на небесима, да се свети име Твоје, да дође
Царство Твоје, да буде воља Твоја како на небу, тако и на земљи67, Хлеб наш
66 То је класично место које је, на пример, често разрађивао свети Јован Златоусти. Види
опширније у: Brian E. Daley, наведено дело, 107.
67 Овде су два стиха спојена у један.
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насушни дај нам данас, И опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо
дужницима нашим, И не уведи нас у искушење, Него нас избави од Лукавога. Јер је
Твоје Царство и сила и слава у векове векова. Амин68.
Учитељ пита: На колико се дели ова молитва?
Ђак одговара: На три. На предговор, прозбе и закључак.
Учитељ пита: Шта је предговор?
Ђак одговара: Почетак молитве [упућен] по слободи синовске љубави
истинитом Оцу.
Учитељ пита: Шта су прозбе?
Ђак одговара: Оно што простосрдачно од Оца молимо.
Учитељ пита: Шта иштемо у молитви?
Ђак одговара: Седам [ствари]. Прво да се име Божије, које је на нама
прославља и свети и свим нашим делима, све до смрти. Друго, да под руком и
управљањем Божијим увек будемо. Треће, да живот наш до смрти, исто као и
ангелски и светитељски, [Богу] угодан буде. Четврто, да Речи и славе Његове и
светог Тела и свакодневних телесних потреба сити треба да будемо. Пето, да као што
и ми незлобиво праштамо кривцима и нас да не кажњавају за [наше] грехе. Шесто, да
нас од незнане невидовне беде ђаволске и светске саклони. Седмо, да нас од зла и
лукавства ђаволског и злих људи и мучења после смрти избави.
Учитељ пита: Шта је закључак?
Ђак одговара: Завршни говор и предавање свега на славу Његову, и нас
самих и дела наших, и слава вечнога Царства Оца нашега небеснога.
Учитељ пита: У шта се још уздамо?
Ђак одговара: У добра дела која Христос назива блаженим у Светом
Јеванђељу.
Учитељ пита: Колико је таквих блаженстава Христових?
Ђак одговара: Девет. Блажени сиромашни духом [јер је њихово Царство
небеско]69. Овим Христос назива блаженим смирене и кротке, богате и учене који
усмеравају све према слави Божијој својим имањем или учењем. Као и сиромашне
који са благодарношћу трпе своје сиромаштво, а највише оне који Христа ради
остављају свет и дом и женидбу; по савету јеванђелском [прихватају] добровољно
сиромаштво, свагдашњу чистоту [тела и душе] и послушност Бога ради. Блажени
који плачу јер ће се утешити. Овим Христос назива блаженима оне који се труде и
који желе да прошире и умноже славу Божију и веру православну, и који плачу због
неверника и грешника и својих грехова, и које властодршци угњетавају. Блажени
кротки, јер ће [наследити земљу]. Овим Христос назива блаженим смирене и кротке,
оне који се Бога боје и послушни су Цркви и старијим. Блажени гладни и жедни
правде [јер ће се наситити]. Овим Христос назива блаженима праведне и одлучне
људе који желе да чине праведна [дела] свакоме. И који не могу да на суду добију
парницу због скитње или сиромаштва. Блажени милостиви јер ће [бити помиловани].
68 Оче наш, који је прво сматран молитвом верних, и као такав био даван тек након крштења,
убрзо је постао садржај катихетске припреме. Августин је поделио ову молитву на три дела:
наслов, први део у три прозбе, којима се прославља Бог, и други део у четири прозбе, којима се
моли нешто од Бога. Возглас (Мт. 6,13) је у западноевропске катихизисе унео тек Еразмо у
XVI веку да би он после постао одлика катихизиса реформације (М. Корзо, наведено дело, 9).
69 Сви наставци блаженстава које доносимо у заградама не постоје у тексту оригинала, али их
ми овде дајемо због данашњих читалаца који нису у тој мери блиски са библијским и
литургијским текстом.
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Овим Христос назива блаженима оне који су милостива срца и чине милостињу
даровима или учењем и служењем својим због кога ћемо на Страшном суду бити
оправдани или осуђени због ових дела милосрђа.
Седам телесних: Гладнога нахранити; Жеднога напојити; Нагога оденути;
Сужња у тамници обићи; Болеснога посетити; Странца у дом примити;
Сиромашног мртваца сахранити. И седам душевних: Посаветовати грешника да се
покаје; Неукога поучити; Посаветовати онога коме је савет потребан; Молити Бога за
ближњега; Утешити тужне и остареле; Отрпети прекорну реч и
Опростити кривицу. Блажени чисти срцем [јер ће Бога видети]. Којим Христос
назива блаженим простосрдачне и незлобиве и чисте од свакога блуда. Блажени
миротворци јер ће [се синови Божији назвати]. Којим Христос назива блаженим оне
који су сами мирни и мир творе међу људима. Блажени прогнани правде ради [јер је
њихово Царство небеско]. Kојим Христос назива блаженим оне које зли људи
прогањају због добрих дела, правих речи и учења. Блажени сте када вас срамоте [и
прогоне и лажући говоре против вас свакојаке рђаве речи због мене. Радујте се и
веселите се, јер је велика плата ваша на небесима, јер су тако прогонили и пророке
пре вас.] [Мт. 5,3-12]. Којим Христос назива блаженим оне које прогоне и који
страдају и бивају извргнути порузи због свете православне вере. И говори им да се
радују због свих ових добрих дела и страдања и обећава да ће им дати нaграду велику
и вечну у Царству своме.
Учење треће: о љубави
Учитељ пита: Шта је љубав?
Ђак одговара: Љубити Бога свим срцем, више него себе, и ближњега свога
као самог себе.
Учитељ пита: На чему се одржава љубав?
Ђак одговара: На добрим делима.
Учитељ пита: Шта су добра дела?
Ђак одговара: Извршење заповести Божијих.
Учитељ пита: Које су заповести Божије?
Ђак одговара: Десет зповести70 које је сам Бог предао пророку Мојсеју на
Синајској Гори на две таблице. Од њих прве четири на једној таблици садрже љубав
Божију, а шест других, на другој таблици, љубав према ближњем на следећи начин:
1. Ја сам Господ Бог твој; немој имати други богова осим мене;
2. Не стварај себи идола, нити каквог сличног лика и не клањај им се;
3. Не узимај имена Господа Бога свога узалуд;
4. Сети се дана недељног да га посветиш Господу Богу твоме;
5. Поштуј оца свога и мајку да ти добро буде;
6. Не убиј;
7. Не чини прељубе;
8. Не кради;
9. Не сведочи лажно на ближњега свога;
10. Не пожели жену, или дом, или што друго ближњега свога.
70 Десет Божијих заповести постају саставни део катихизиса од XIII века као помоћно
средство за тзв. испитивање савести, односно припрему за исповест. Постојале су различите
традиције груписања заповести. Прва, која води порекло од Филона, заповести дели у две
групе у односу 4:6, где се прве тичу односа према Богу, а друге према ближњем. Ова подела
била је популарнија на Истоку, одакле су је у XVI веку преузели протестанти. Друга, коју су
утемељили Ориген и Августин, групише заповести у односу 3:7. Она је карактеристична за
римокатоличке катихизисе. (М. Корзо, наведено дело, 11).
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Учитељ пита: Шта Бог заповеда [а шта] забрањује овим заповестима?
Ђак одговара: Прво, да знамо да је он једини Бог и Творац наш. Исправно,
разумно, богољубиво и богобојажљиво. Њему једином свим срцем и снагом и мишљу
да радимо и да га слушамо, да му се клањамо и да га поштујемо, и, како приличи
Богу, да га прослављамо, и сву своју наду и поуздање у њега јединога да имамо.
Друго, да не правимо кипове или идоле, нити да указујемо поштовање нечем
сличном, нити да им се клањамо. Треће, именом његовим и сваком светињом
његовом да се никада не заклињемо испразно и лажно нити да кунемо себе ни друге.
Четврто, да се сећамо недеље и празничних дана и да их светкујемо и поштујемо са
радошћу – да никакве друге послове не радимо у те дане. Пето, да поштујемо и
пазимо своје родитеље, учитеље и доброчинитеље, [као] и краља и власт духовну.
Шесто, да ни на какв начин не убијемо човека, било да је то телесно лишавање
земаљског живота, или душевно одузимање живота вечнога лажним учењем. Седмо,
да не скрнавимо себе телесно никаквом блудном нечистотом и душевним
неверством. Осмо, да не крадемо нити отимамо било шта, ни тајно ни јавно. Девето,
да не лажемо нити на било кога да сведочимо лажно, да не варамо нити туђа дела да
осуђујемо. Десето, не само да не узимамо него ни да не пожелимо неправедно нешто
туђе, добра телесна или душевна, [понашајући се] по Светом писму, [које вели] да
оно што теби није драго [да ти се чини] то не чини ни другоме.
Учитељ пита: Шта је противно заповестима Божијим?
Ђак одговара: Грех.
Учитељ пита: Шта је грех?
Ђак одговара: [Оно] што човек без принуде чини, а што је против љубави
Божијој [и љубави] ближњега.
Учитељ пита: На колико начина се може згрешити?
Ђак одговара: На два. Малим гресима који отварају врата великим и
великима који доносе смрт.
Учитељ пита: Који су мали?
Ђак одговара: Они који се чине погледом, помишљу, речима, жељама,
смехом, јелом и пићем и другим сличним [учињеним] без зла срца.
Учитељ пита: Који су велики?
Ђак одговара: Смртни, који се чине од зла срца, против љубави Божије и
ближњега.
Учитељ пита: На колико начина се може смртно згрешити?
Ђак одговара: На два. Један је праотачки с којим се рађамо и од којег нас
свето крштење омива, а други су они који се по сопственој вољи чине после светога
крштења.
Учитељ пита: Који су [греси] после светога крштења?
Ђак одговара: Они су тројаки: главни, од којих произилазе сва зла, [они који
су] противни Светоме Духу и [они који] ишту од Бога освету на земљи.
Учитељ пита: Колико је главних [смртних]?
Ђак одговара: Седам. [Први је] гордост, тј. супербиа71 и надмено срце које је
71 Овде у оригиналном тексту наводи латински термин за један од седам смртних грехова –
гордост. Цела листа гласи: Luxuria [похота, блуд], gula [стомакоугађање], avaritia
[среброљубље], acedia [туга], ira [гнев], invidia [завист] и superbia [гордост]. М. Блумфилд је
разрадио тезу по којој концепт, листа, седам смртних грехова води порекло из јелинске
астрологије. Његова основна идеја је да су неки египатски монаси – мисли првенствено на
Евагрија Понтијског, али не само на њега – преузели из паганских религијских система
концепт седам или осам грехова и ослободивши га хетеродоксне садржине, исти укључили у
свој аскетски систем, давши му подвижничку употребну функцију. Ова листа грехова била је
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с небеса анђеле свргло и учинило их ђаволима. Ако неко овоме не супротстави
смирење она [тј. гордост] га нагони да брзо плане, да псује, да се хвали, да хули и не
слуша, да завиди, убија и свако друго зло чини. [Други је] среброљубље које, ако
нема молитве, доводи до губитка наде у Бога и до полагања наде у богатство коме
човек почиње да служи и да му се, као идолу, клања те постаје немилостив, лишен
љубави, завидљив, крадљивац, лажов, лукавац, плашљив, убица, лихвар и починилац
свих зала. [Трећи је] блуд, тј. поседовање неутољиве жеље за телесним нечистотама.
Ако против њега не буде целомудрености, човек губи страх Божији и стид пред
људима, и слаб бива у вери, ум му се помрачује, па почиње да очајава и да своје
време проводи у играма, смејању, и пијанству завидећи, убијајући и свакојака зла
чинећи. [Четврта је] завист, тј. завидети туђем добру. Ако јој се не супротстави жеља
за добрим, онда човек почиње да зло говори о другоме, да хули, да осуђује другога и
да чини лукавства и преваре, да сведочи лажно, да убија и свакојака зла да чини.
[Пето је] стомакоугађање72, односно преједање и опијање. Уколико се човек против
овога не бори умереношћу, одн. не уздржава се, почиње да махнита и занемарује
Бога, да хулно и срамно говори и погано псује, да очајава, да је склон убијању и
блуду и свакоме злу. [Шесто је] злопамћење, тј. гајити против кога зло у срцу своме.
Уколико се овоме не супротстави благосрдачним праштањем, тада човек почиње да
се љути, да зло говори, да не прашта кривицу, да убија и да се свети и свакојако зло
да чини. [Седмо је] униније73, тј. лењост за вршење дела Божијих и за своје спасење.
Ако се овоме не супротстави ревношћу, човеку се срце хлади, попушта у вери и у
повезана са седам планета (а тада се веровало да постоји само седам планета: Сунце, Месец,
Меркур, Венера, Марс, Јупитер и Сатурн) и ваздушним демонима који су их настањивали.
Смисао ове листе грехова није био да послуже у покајно-исповедне, него у подвижничке сврхе
како би се, помоћу њих, подвижници успешније борили против демонских претњи са којима су
суочени. Тек ће папа Григорије Велики одвести овај концепт у покајничком правцу. (M. W.
Bloomfield, The Origin of the Concept of the Seven Cardinal Sins, The Harvard Theological Review,
Vol. 34, No. 2, 1941, 121-128).
72 Да би изразио један од седам смртних грехова – грч. γαστριµαργία, лат. gula =
стомакоугађање, Кирило овде користи термин
– сложеницу од израза
,
утроба и
 (рус) – бесан, зверски, јаростан. Други писац – преписивач који је радио за
манастир Крку исти је термин превео синтагмом
(Крка, Рс. № 54, 1770/80, л. 3a),
Миклошић у свом речнику Lexicon paleoslovenico-graeco-latinum (2 Neudruck der ausgabe Wien
1862-65, Scientia Verlag Aalen 1977) као синониме наводи изразе
(helluatio γαστριµαργία), али се овде наводи и израз ἀσωτία, који означава и разврат, али и облапорност,
и
, односно
сластољубивост, врсту неконтролисаног живота),
са следећим варијантама: m.
и adj.
(γαστρίµαργος,
gulosus). Треба напоменути да се у савременом књижевном језику све богатство ових израза
свело на један – и то погрешан термин, којим се неуспешно замењује – преводи древна реч
γαστριµαργία. То је појам благоутробије.
је словенски еквивалент грчком термину
ἡ εὐσπλαγχνία. Он у својој основи има реч σπλήν (енгл. spleen), односно лимфоцитни орган
смештен у левом горњем делу трбуха – слезину, који је у древној Грчкој сматран идиоматским
еквивалентом срца, те је дословни превод речи ἡ εὐσπλαγχνία могао бити благосрдачан,
добросрдачан. Не треба посебно говорити да је стари словенски израз
управо
означавао слезину, а не утробу у данашњем смислу речи, која је изражавана речју
. Речник
српско-хрватског књижевног и народног језика САНУ 1, Београд 1959, благоутробије на
првом месту дефинише као робовање трбуху, односно стомаку, а тек потом, и то као
застарело, као милост, односно доброту. Сам појам
у својој изворној употреби
означава искључиво и само нешто позитивно и нема никакво пејоративно значење. (видети: 1
Пет 3, 8; Васкрсни тропар 8. гласа и сл.)
73 Безвољност.
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сопственом делању и на туђа дела само гледа и зла чини.
Учитељ пита: Који су греси противни Духу Светоме?
Ђак одговара: Има их три: претерано уздање у милосрђе Божије без добрих
дела, губити наду у Божију милост, говорити супротно од познате истине.
Учитељ пита: Који греси траже од Бога освету на земљи?
Ђак одговара: Има их четири. То су: самовољно убиство, содомски грех,
угњетавање удовица и сиромаха и закидање најамнику заслужене награде.
Учитељ пита: Ко се туђем греху придружује?
Ђак одговара: Који некоме да пример, који [некога] или научи, [или]
превари да сагреши, као и онај који своје синове, или оне којима управља, пушта да
греше.
Учитељ пита: Зашто се неки греси зову смртни, а неки обични?
Ђак одговара: Зато што су смртни греси под срџбом Божијом и одводе
човека у вечну муку. А обичан грех, иако ни он није драг Богу, не удаљава човека од
благодати Божије.
Учитељ пита: Какве муке доносе греси?
Ђак одговара: То зависи од самога греха. Колики је грех у човеку, толику и
муку доноси докле год је у њему.
Учитељ пита: Докле је у човеку грех?
Ђак одговара: Докле год га се не одрекне и не покаје се због њега, [док се]
не исповеди и са скрушеним срцем прихвати због њега покору телесну и душевну.
Учитељ пита: Ако човек умре у стању смртнога греха, да ли се може од
њега икада ослободити?
Ђак одговара: Сам не може. Јер после смрти, немајући тело, сама душа не
може да се покаје и исповеди и до страшнога суда у власти Бога стоји и под милошћу
је његовом. Многи се ослобађају мука молитвама Светих Божијих и
умилостивљењем коју им доносе живи на земљи, светим литугијама, милостињом и
помињањем у молитвама.
Учитељ пита: Како се треба светитељима молити и како их поштовати?
Ђак одговара: Као оне који много могу [да помогну], заслужне и верне наше
заступнике пред Богом и помоћнике, а изнад свега [треба молити и поштовати]
Пресвету Богородицу, Анђела чувара и Крсно име.
Учитељ пита: Да ли нас светитељи чују и да ли знају када им се молимо?
Ђак одговара: Чују и знају добро захваљујући откровењу благодати Божије
која им је изобилно дата као и светим анђелима.
Учитељ пита: Како треба поштовати свете мошти и иконе?74
Ђак одговара: Пошто су светитељи за живота били изобилне ризнице
Светога Духа, после њихове смрти благодат Светога Духа и сила остаје у њиховим
моштима, како у целини, тако и у појединим честицама, све до страшнога суда. Исто
као и са светим дрветом Крста Христовог или са неким светим местима – [остају]
дејствујуће, неразрушене, мирисне и чудотворне утврђујући православну веру и
уверавајући нас у светост њихову. Тако и иконе истих светитеља, на којима је
написано њихово име, имају од светости њихове благодат и многе бивају чудотворне,
мироточиве, благомирисне са којима наш ум успоставља однос љубави и созерцава
истог светитеља и топлу му молитву узноси Тако је и Син икона Очева (Кол. 1,15) и
телом душевним и душом Божијом.
74 Ова група тема: заступништво Светитеља, Иконе, Мошти, Часни Крст указују на једну нову
конфесионално-полемичку димензију у односу на ону која је доминирала овим делом. То је
сада антипротестантска полемика, коју је Живковић највероватније читао код Стефана
Јаворског у његовом делу Камен вере, које се управо бави овом проблематиком.
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Учитељ пита: Како греси доспевају у човека?
Ђак одговара: Кроз пет телесних чула [а то су]: гледање, слушање,
мирисање, пипање и окушање. Намера им је господар. И кроз пет душевних: ум,
разум, мишљење, маштање и осећање. Савест им је господар.
Учитељ пита: На чему се темељи хришћанско савршенство?
Ђак одговара: На четири природне јеванђељске врлине: Мудрост – која је
права истина, богобојажљива, љубазна и весела; Правда – која не гледа на лице и на
мито, него свакоме исправно и одлучно говори и чини и саветује; Целомудреност –
која се у свему држи умерености сагледавајући [сопствену] савест и богоугодна дела;
Храброст – која је сила и постојаност у исповедању свете православне вере до смрти
подносећи тврдим умом и срцем свако искушење, гоњење и мучење за љубав Божију
и за ближњега.
И који све ово зна и верује и све извршава православни је хришћанин и
истинити наследник живота вечнога. Амин. По завршетку певају: Достојно је..., и
молитву ову Богородици75.
1. Богородице Дјево, радуј се, благодатна Маријо, јер си телом зачела Сина
Божијег (Лк 1,27-31);
2. Радуј се, јер си Га у утроби понела (Лк 11,279);
3. Радуј се, јер си Га родила (Лк 2,7);
4. Радуј се, јер си Га грудима хранила (Лк 11,27);
5. Радуј се, јер су се Њему мудраци поклонили (Мт 2,1-12);
6. Радуј се, јер си Христа у храм после четрдесет дана принела и у руке
старца Симеона предала (Лк 2,22-40);
7. Радуј се, јер си Христа у храму после три дана пронашла (Лк 2,42-50);
8. Радуј се, јер Христос васкрсе из мртвих (Мк 16,9) и узнесе се на небо (Мк
16,19);
9. Радуј се, јер си се и ти сама на небо телесно вазнела;76
10. Радуј се, јер ти девственошћу ангела и славом свих Светих пребиваш;
11. Радуј се, јер су теби сви небески житељи послушни;
12. Радуј се, јер ти све што пожелиш можеш да измолиш од Сина твога,
нашега Христа Бога;
13. Радуј се, јер си ти мати понижених који теби прибегавају;
14. Радуј се, јер си се удостојила да седнеш близу Пресвете Тројице;
15. Радуј се, јер твоја радост никада неће престати;
16. Радуј се, Благодатна, Господ је с тобом и са нама. Амин.
И певају на глас осми: Благословен јеси, Христе Боже наш... (тропар
празника Силаска Пресветог Духа)
Запис на крају текста:
Кратки Катихизис православног исповедања католичанске вере ради лакшег
учења деце и необразованих, једноставним језиком састављен од Кирила Живковића,
јеромонаха хиландарског, у Венецији 1757. године. Написах [га] ја, грешни
Димитрије Медић, ученик господина Кирила Живковића, јеромонаха хиландарског, у
Скрадину 1757. године.

75 Ово је, у ствари, проширена, разрађена, молитва – химна Богородице Дјево, написана у
форми икоса акатиста.
76 Симеон Метафраст, Слово које спомиње догађаје из узвишеног рођења и одгова Пресвете
Владичице наше Богородице...,78; Монах Епифаније, Слово о житију Пресвете Богородице и о
времену њеном, 98; в. у: Димитрије Г. Цамис, Теомиторикон – Похвале Богоматери, том I,
Жича 2006.
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Vladimir Vukašinović
THE CATHECHISIS OF KIRILO ZIVKOVIC KRKA PC
This papers' theme is Catechism of Bishop of Pakrac - Kirilo Zivkovic. It begins
with the general history of this genre, and continues with bio-bibliographic analysis of
Bishop Kirilo and his work. In this paper author shows that Catechism KRKA (Рс № 47) is
one of the youngest preserved momuments, belonging to the classical patristic,
hesychastical hagiorite tradition. It arised during the period when this tradition was largely
abandoned by the authors' contemporaries. The translation of Bishop Kirilo's work that is
published here, together with historical and theological comments on his formative
elements, confirmes convincingly this position.
Key words: Cathechisis, hesychasm, Saint Sava, The Krka Monastery, The
Sacraments, The Church commandments.
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РЕЛИГИЈА И НЕУРОФИЛОЗОФИЈА: ОСВРТ НА ЦЕРЕБРАЛНУ
КОСМОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ АНТЕ МАТКОВИЋА
Апстракт: Аутор у овоме раду разматра могућност плодотворног дијалога
између религије и неурофилозофије, анализира доминантне теме у религиозној
филозофији Анте Матковића и сумира његово учење као церебралну космологију и
антропологију. Истиче се супротност у Матковићевој космогонији и његовом учењу
о еволуцији са ставовима модерних апологета атеизма, попут Ричарда Докинса. На
послетку, аутор закључује да је религиозна неурофилозофија Анте Матковића
инспиративна за нова промишљања неких традиционалних, разумом неразрешивих, а
умом само наслутивих, филозофско-егзистенцијалних дилема.
Кључне речи: неурофилозофија, антропологија.
Може ли се омеђити место сусрета високо позитивистички усмерених
неуронаука са подручјем духовности, онакве каквом је разумева религија и онај део
филозофије који се ослободио наслеђа традиционалних или савремених
материјалистичких концепција? Иако се преко овог питања прећутно прелазило од
стране многих неуронаучника и теолога, у последње време инициране су и неке
жустрије полемике, а многи су ставови достигли, такорећи, непомирљиву
поларизацију. Циљ овога рада јесте потенцирање значаја религијсконеурофилозофског дијалога, нарочито у времену садашњем, као и осврт на допринос
хрватског неурохирурга и неурофилозофа, др Анте Матковића, управо једном
оваквом дискурсу.
За почетак, пођимо од самог одређења религије. Општи је консензус да се
ради о темељној одредници људскога бића, која се ипак може сагледавати строго
позитивистички, али и субјективистички, као и са аспекта дубљег, онтолошког
значења. Вуко Павићевић (1980) каже да је религија друштвена и индивидуалнопсихолошка чињеница, сачињена од више или мање проширеног веровања у
„онострано“ биће или силу, које је праћено посебним религијским осећањима и
представљено особитим религијским симболима. И док је религија неоспорно
друштвени феномен и саставни део културе, који се у својој комплексности
(колективна веровања, емоције и ритуали) јавља и изван појединца, дотле се, каже
Штефица Бахтијаревић (1988), религиозност изражава искључиво субјективно, као
индивидуални, лични аспект религијског феномена. Религиозност, као психолошка
категорија, подразумева специфичне и појединцу својствене облике веровања,
мишљења, осећања и тенденција реаговања, које се све јављају као систем
1 ambrosius@sezampro.rs
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унутрашњих трајних диспозиција, манифестованих како у сфери вербалног, тако и у
домену невербалног понашања верника. Међутим, сем оваквих, постоји сијасет
другачијих одређења религије и религиозности, која се удаљавају од јасно
позитивистичких оквира. Тако Фридрих Шлајермахер (Schleiermacher F., 1970),
крајње субјективистички, говори о религији као о неком тајанственом,
пантеистичком осећању јединства са бесконачном целином стварности, осећању
потпуне зависности и откривању бесконачног у коначноме. И Мигел де Унамуно
(1967) вели да свако одређује религију пре онако како је осећа у себи, него што то
чини осврћући се на друге. Дубље значење религији свакако придаје Хегел, у чијем
виђењу би се она могла троструко одредити: као однос духа према апсолутном духу,
као самосвест апсолутног духа и као знање Божанског духа о себи посредством
коначног духа (према Spranger E., 1974). Александар Мењ (2005) је још концизнији –
религија је преламање Бића у свести људи. Али, каже овај аутор, док материјализам
своди Биће на неразумну природу, религиозна свест у његовој основи види сакривену
Божанску суштину, а себе схвата као одговор на испољавање ове суштине.
Пошто смо бацили поглед на неке покушаје дефинисања религије, омеђимо
сада значење појма неурофилозофија. Википедија (слободна интернет
енциклопедија) неурофилозофију схвата као интердисциплинарно поље истраживања
у коме се сустичу неуронауке и филозофија. Ова хибридна област подразумева два
издвојена аспекта: први је решавање проблема филозофије ума преко емпиријских
података, добијених захваљујући достигнућима неуронаука, док је други
појашњавање резултата до којих долазе неуронауке преко концептуалног оквира и
метода филозофије науке (види http://en.wikipedia.org/wiki/Neurophilosophy).
Савремени, светски познати неурофилозофи и филозофи неуронаука јесу свакако:
Патриша и Пол Черчланд, Дениел Денет, Дејвид Чалмерс, Валери Хардкестл,
Вилијам Бехтел, Џорџ Нортоф и многи други. Из пера поменутих аутора изашла су
дела која третирају разне аспекте модерне неурофилозофије (Churchland P. S., 1986,
2002; Churchland P., 1979; Chalmers D., 1996; Bechtel W., Mandik P., Mundale J. and
Stufflebeam R. S., 2001; Northoff G., 2004; Henrik W., 2001).
И док савремена неурофилозофија експлицитно не мора да дотиче
фундаментална религијска питања у њиховом изворном значењу, ове две области
духа су се, ипак, нашле једна уз другу у филозофском опусу др Анте Матковића,
хрватског неурохирурга, али, истовремено, и филозофско-религиозног мислиоца. Ко
је, заправо, био овај, по многима контроверзни човек?
Анто Матковић рођен је у Новом Селу код Босанског Брода 7. новембра
1943. године, где је завршио Основну школу. Реалну гимназију је матурирао 1963.
године у Славонском Броду, а исте је године уписао Медицински факултет у Загребу,
на коме је дипломирао 1969. године. Обавезни лекарски стаж обавио је у загребачким
клиникама, потом одлази на одслужење војног рока, да би, по повратку из војске,
постао лекар-секундарац на дечјем, а касније интерном одељењу Медицинског
центра у Глини. Специјализацију из неурохирургије започиње 1972. године у
Средишњем институту за туморе и сличне болести. 1977. године полаже
специјалистички испит и постаје неурохирург. Усавршавао се у неурохируршким
центрима Беча, Минхена и Хановера. Први у тадашњој Југославији уводи неке од
веома сложених оперативних процедура. Магистар медицинских наука постаје 1977,
а докторску дисертацију брани 1980. године. Написао је већи број научних и
стручних радова, а са професором Јеличићем и први хрватски уџбеник
неурохирургије. Био је члан више струковних медицинских и, посебно –
неурохируршких асоцијација. Учествовао је у стварању нове хрватске државе и
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руководио је бившом Војном болницом у Загребу током рата на просторима ексЈугославије. Др Фрањо Туђман одликовао га је 1995. године Редом Данице Хрватске
с ликом Катарине Зринске. Касније долази до политичког разилажења између др
Матковића и хрватског председника Туђмана. На др Матковића покушан је и атентат.
Сагорео у својим борбама, у много чему разочаран стварношћу нове Хрватске. Др
Анто Матковић умире 28. септембра 2001. године (Броз Р, 2002).
Томислав Мишир (2004) га је описао следећим речима:
„Био је ђак-путник из Новог Села у Славонски Брод, којега је киша квасила и
вјетрови прозебљивали на аутобуским постајама, послије студент-сиромах помаган од
својих родитеља и браће, идеалист загледан у неке далеке обзоре своје и хрватске
будућности, затим млади лијечник у Глини, специјализант неурокирургије, у
међувремену муж, отац, сањар, пјесник, филозоф, добротвор, шерет, загребачки
специјалист и знанственик, доктор знаности, гастарбајтер, шеф одјела, писац првог
уџбеника из неурокирургије на хрватском језику, један од судионика стварања Хрватске
у повјесном сусрету на Пљешивици, први равнатељ бивше Војне болнице, конфликтмајстор новохрватских моћника и стријелац својих аутоголова, независни кандидат на
изборима, поново развлаштен до разине шефа одјела, промашена мета професионалног
атентатора, псовач, галамџија и искрени вјерник у архаичног Бога, увијек наглашавајући
своје сељачко подријетло, јуначког, епског, гусларског менталитета, инатљив човјек са
стотину живота, умро је када је почео у идеале своје сумњати“.
Са филозофским стваралаштвом Анте Матковића можемо се упознати у
његовој постхумно објављеној књизи Тајна спознајног круга: свијет, живот, мозак
(2004), мада је нека филозофска и теолошка питања претходно дотакао у поглављу О
морфологији, физиологији и филозофији људског мозга првог хрватског уџбеника
неурохирургије (1988). У предговору свог постхумно објављеног дела Анто говори о
својим филозофским побудама и поводу да их реализује кроз писање књиге у којој,
на себи својствен начин, покушава да промисли исконска и вечна питања:
„Прве биљешке, које ће се с временом накупљати и обликовати свежњић
ових питања о исправности пута очовјечења мојих сувременика, настале су с
прољећем године 1978. Тада сам прихватио одржати неколико семинара малим
скупинама бруцоша Медицинског факултета у Загребу. Бијах увјерен да им је
сврховитије поставити и рашчланити неколико питања опћеживотног значаја, неголи
их отпратити с неколико готових чињеница из медицинске технологије или моје уже
струке, које и тако имају ограничену и помодну, привремену вриједност, па готово и
нису никаква корисна упоришта студенту почетнику. И данас сам увјерен у
исправност моје одлуке. (...) Видљиво је, дакле, моје тражење нити питања
опћељудског у појединачном, оног зјапа у припоју у којему се сучељавају вјетрови
повјесних духовних зријења, рекло би се тражење је то битка људскога бића. Бројна
су питања над човјеком: што сам или какво је то биће човјек? одакле свијет и човјек у
њему? је ли човјек смислени еволуцијски самотвор или одраз нечије стваралачке
мисли? који је смисао човјекова опстојања? колико је исправно питање о
смислености? што радити ако сам само смртно биће? постоји ли духовна бесмртност
и што чинити ако постоји? је ли морално добро и зло једнако физички корисно,
односно штетно? постоји ли, што је то и гдје лежи коначна људска нада? физички
(генетски) програмиран на посве одређено вријеме трајања, необновљив и
непоновљив, чиме, како и до које се мјере могу самоодређивати? Распон упита овиме
никако није коначан“2.
2 А. Матковић, Прослов. У: Тајна спознајнога круга: свијет- живот- мозак. Матица Хрватска,
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Најдубљи мотив за филозофирањем изгледа да је, ипак, др Матковићу дошао
из властитих искуствених спознаја егзистенцијалног парадокса, што бављење
медицинском струком са собом доноси:
„Можда ове моје тлапње не би ни било да није једнога ожиљка сјећања:
прије десетак година бијаше у једнога 30-годишњег човјека, радника и оца младе
обитељи, физичког горостаса, установљен неизљечив тумор базалних можданих
ганглија; солидарношћу судругова у творници послан је на лијечење у Енглеску, али
се без побољшања вратио у Загреб и неко вријеме боравио у соби 124, до прозора
лијево, у Институту за туморе. Већ је био слијеп и поремећена ритма сна и будности.
Дању је понајчешће спавао, а ноћу био будан – када би знао громко запјевати: кулу
градим а камена нема, мајко моја под земљу се спремам. Чинило се да чујеш личкога
курјака, или јаук вјетрушина у босанским горама, или фијук сјеверца у Посављу. А
кад тамо – оно запомаже избезумљен, несретан човјек. Сучељен са усудом,
пријевремено и неповратно“3.
Суштину учења др Анте Матковића означио бих термином церебрална
космологија и антропологија. Церебрална – јер је фокус његовог интересовања
људски мозак у свој његовој сложености, не само као пука анатомско-физиолошка
датост, већ, превасходно, као носилац оних својстава духа која, с једне стране,
свакога појединца чине непоновљивим суштаством, а, са друге, омогућују да
наслутимо, у ставу филозофског чуђења – порекло, смисао и циљ читавог
универзума. Космологију овде не разумевам као научну теорију о изградњи свемира
засновану на темељима атомистике и, уопште – модерне физике, већ је посматрам
као филозофско разматрање о постанку, нарави и сврси васељене (Филиповић М,
1983). Матковићева антропологија је филозофска, а не нека специјална (биолошка
или културна, на пример). А задатак филозофске антропологије, према ставу
Вујадина Јокића (1989), јесте да прилази човеку са фундаментално-универзалних
полазишта у покушају (настојању) да осветли есенцијалност људскога бића као
посебног бића у космосу. Овај приступ треба да се ослања на целокупну филозофску
мисао и целокупно људско искуство и, у тој целокупности, човек се мора узети као
резултат онто-, био- и психогенезе, као резултат слободног развоја и формирања
људских могућности, а све са циљем да се испуни највиши људски задатак, који се
огледа у непрестаном настојању да се све више буде човек.
Церебрализација антропологије експлицитно је изражена већ у уџбенику
неурохирургије (Матковић А., Јеличић И., 1988), где Анто пише:
„Класично узевши, мозак је орган као и сваки други, те се попут осталих
дјелова уклапа у цјелину људског тијела. Нама се, међутим, чини исправнијом
обратна тврдња: људско је тијело слика и прилика живчаног сустава, оно га
информира о свему и извршује његове наредбе. Људско је биће само по церебралним
квалитетама оно што сматрамо човјеком. Стога је можда необично, али допустиво
тврдити да људски мозак заправо посједује своје морфолошко окружење – људско
тијело – с помоћу којега изражава, уздржава и промиче властите могућности у
времену и простору“4.
Даље, Матковић (op. cit.), полазећи од познате мисли Имануела Канта, како
две ствари испуњавају душу увек новим и све већим удивљењем и
Загреб 2004, 14-15.
3 А. Матковић, Прослов. У: Тајна спознајнога круга: свијет- живот- мозак. Матица Хрватска,
Загреб 2004, 15-16.
4 А. Матковић, И. Јеличић, Неурокирургија. Графички завод Хрватске, Загреб 1988.
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страхопоштовањем, што се више и истрајније размишљање бави њима – звездано
небо нада мном и морални закон у мени, уводи категорију окружења по себи и
окружења по мери од којих се састоји, иначе биполарни универзум:
„Окружење је по себи изванвременски свијет, околиш којим и у којему
опстојимо, од овоземаљских близина до непојмљивих космичких пространстава.
Окружење по себи искључује живи свијет, биосферу, оно је чињеница о чијим
прапочелима и законитостима увијек изнова размишљамо. Окружење по себи у
основи је простор (бесконачност), напет садржајем твари и тварних сила (материје и
енергије), у безвремену. То је Кантово звијездано небо нада мном.
Окружење по мјери сукладно је поунутривању окружења по себи, а покрива
га функцијски појам биогенезе. Жива твар (...) посједује двије властите каквоће које
не постоје у окружењу по себи. То су вријеме и ред збивања. Вријеме је квалитета
забиљежене информације коју проноси живот као феноменолошка посебитност, да
би освјештењем кроз људски мозак сам себе схватио и експлицирао, подвргавајући
при том сву своју дјелатност временским критеријумима. Ред збивања (кантовски и
социолошки: морал) хередитарно је сажето и прослијеђено информацијско знање
биогенетске, филогенетске и онтогенетске јединке (укључујући и човјека) о
законитостима окружења по себи. Тај ред збивања исконом је оног другог – тако
пријепорног – предмета филозофова удивљења и страхопоштовања“5.
Читава еволуција космоса и живота у њему усмерена је ка побићавању
небитка (тиче се живога света уопште) и обожењу (постајању дела битка, тиче се
само човека), при чему је битак Бог сâм. О томе Матковић (2004) говори на следећи
начин:
„Не-битак је дакле упориште животне активности.
Битак је сам (вјечни) живот, темељна му је каквоћа вријеме.
Гледе тога битак нема поларних стања крајности, које има не-битак (...);
битак није био нити ће бити. Битак јест. (Лијеп опис поимања битка налази се у
хебрејском промицању Јахвине вертикале; Јахве-Бог говори: Ја сам који јесам!) (...)
Еквилибриј пак живих бића у биосфери и неживом околишу такав је да жива
бића само посвједочују временитост или битак (трајањем, пробавом околиша,
множењем), па жива бића нису носитељима, него само показатељима битка, она
усклађеним реагирањем на околиш постоје у њему без свијести о постојању, биосфера
је дакле (с изузећем човјека) само по мјери битка или побићени небитак. Потекао из
истих тварних окружења и на исти начин, човјек је с појавом свјесности о себи или с
појавом упита над јаством (човјек-судбина) остао као биогенетски изданак побићеним
небитком (човјек-биће), али је истодобно постао сам дјелом битка (теленцефалични
или човјек-битак). У жаришту властитог ограниченог вјека трајања, слободним
асоцијацијама информација или препознавањем истости са околишем (градбене
морфогенезе), човјек односи сјећење до далеких прошлости појаве живота. То је
раздобље неизмјерно, успореди ли се с појединачним трајањем живота, а пројекција
овог раздобља из неизмјерне прошлости, у жаришту људскога вјека као у каквом
биконкавном зрцалу, расипље се у смјеру бескрајне будућности, те људска особа има
дојам бесмртности, уз бистру свијест о пролазности свега једном насталог. Једнаку, ако
не већу улогу има рефлексија творбене биогенезе (данашњим рјечником пут од прагена
до гена и људског генома, пут еволуције информацијско-функцијских склопова или,
насупрот тварном, функцијски непрекидан низ развоја живота до укључиво човјека),
5 А. Матковић, Мозак и његов човјек: филозофија људскога мозга. У: Тајна спознајнога круга:
свијет -живот-мозак. Матица Хрватска, Загреб 2004, 139-140.

181

односно осјећај Божјега јества у својем јаству. Знајући за времените претежитности,
које именује прошлошћу и будућношћу и разумски им, не сагледавајући краја и знајући
за властити ограничени вијек трајања, човјек ипак осјећа и зна у сваком трену свог
људског опстојања властиту бесмртност и тако се понаша“6.
За Матковића је еволуција усаглашавање грађе са смисленим и циљу
вођеним информационим програмом побићавања не-битка, никако супротно –
исхођење бића из небића, како тврде апологете модерног атеизма, попут Ричарда
Докинса. С тим у вези др Матковић (op. cit.) пише:
„Није исправно и у поларној је протимби здраву разуму свака тврдња по
којој увјети или потребе околиша (силазак с дрвета, борба с великим животињама и
тисуће сличних поимања из подручја рада, дјелатности) стоје у узрочној повезаности
с развитком човјека у смислу да је због тих потреба потакнут развитак. Моје је
мишљење посве обратно: еволуирање информатичке централе на свим разинама
укључиво прачовјека или предљуде онај је слијед догађаја који су омогућили све
наведене и наводљиве радње и обличја дјелатности у околишу. Посве је друга ствар,
што држим потребним рећи, да о том слиједу збивања не знам пуно, али да се
вјеројатно ступњевито преносио путем генома (DNA). О томе се зна понешто
морфолошки и функцијски, али не толико да би се приступало неоснованим
закључцима, баратајући са DNA као са духом светим“7.
Потпуно супротну филозофску позицију заступа већ поменути Докинс (2007),
који полази од констатације да је заиста већ вековима један од највећих изазова за
људски интелект настојање да се објасни како у свемиру настају сложене, такорећи
невероватне и „плански“ створене структуре. Човек је, природно, у искушењу да
закључи да се иза привида испланираности сложених структура крије доказ плана, па
самим тим и планера, интелигентног творца – Бога. Искушење је замка, вели Докинс, јер
хипотеза о творцу са планом одмах провоцира још крупнију дилему – откуда творац.
Тако западамо у апсурд да статистичку невероватност мисаоно превазилазимо
постулирањем нечега што је још невероватније. Или у стилу: невероватно је да сам
овако чудесно сложен ништа више до продукт еволуције, али је још мање вероватно да
постоји нестворени беспочетни и бесмртни Бог, који стваралачки управља еволуцијом.
Дарвин и његови следбеници, наставља Докинс, показали су како су жива бића, са
својом спектакуларно малом статистичком вероватноћом, лагано и поступно еволуирала
од једноставних организама, а ови од неживе твари. Идеја о испланираности само је
илузија и ништа више. Екстраполација еволуционог концепта са живих бића на
универзум у целини водиће у будућности разради свеобухватне теорије о мултикосмосу
(еволуцији макрофизичких система) као бази једне нове космологије. Другим речима,
ако се биосфера развија без хипотетичког творца, зашто то не би чинио свеколики
неживи свет и читаве васељене. Према томе, скоро је извесно да Бог не постоји,
закључује Докинс, у маниру ултрамодерног свештеника нове сцијентистичке религије.
Сматрам да је најзначајнији антрополошки допринос др Анте Матковића
његово учење о нивоима људске спознаје. Према његовом мишљењу, наиме,
складност соматско-церебралних функција испољава се на три нивоа душевног и
духовног живота (Матковић А., Јеличић И, 1988; Матковић А, 2004):
Први ниво обухватају делатности независне од воље, које се често називају
анималним у човеку. Средиште ових функција налази се у филогенетски старијим
6 А. Матковић, Биогенеза или појава времена. У: Тајна спознајнога круга: свијет-животмозак. Матица Хрватска, Загреб 2004, 76-80.
7 А. Матковић, Биогенеза или појава времена. У: Тајна спознајнога круга: свијет-животмозак. Матица Хрватска, Загреб 2004, 62.
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структурама централног нервног система, а примери ове врсте активности били би:
тражење хране, напад или бекство, размножавање, стање сна и будности и томе слично.
Други ниво чине делатности зависне од воље. Оне се исказују кроз логички,
металогички и паралогички аспект. Пример логичког аспекта јесте математичко и,
уопште, научно мишљење, металогичког – филозофија, тј. способност проналажења
и схватања закона који имају општу вредност или ваљаност у безброј појединачних
случајева, а паралогичког – способност осећања општих правила складности појавног
света, које свој врхунац налази у уметничком стваралаштву или личној естетичности
као потенцији акцептирања лепог.
Трећи ниво представљају способности које могу мењати вољу појединца.
Први облик кроз који се оне исказују јесте способност моралног живљења, односно
улагања трајног напора да се постигне склад између спољашње реалности и
унутрашњег, емоционално шаржираног и идиосинкратички осмишљеног
субјективног света, којим се јаство потврђује свакодневно, а што обично и називамо
душевним животом појединца. Или, како каже сам Матковић (2004): „Љубав, на
којој се темељи живљење душевности (душе) и склад са душевношћу других особа
или уљудба као радост творбене чинидбе; то је осјећај склада себе-битка са себебићем и препознавање битка у човјеку-бићу уопће, или радост побићавања битка
творбеним чинидбама свемогућим начинима гледе стања у небитку, понајпре
укључиво објективну стварност или међуљудске односе. Једну од најљепших
рашчламби о томе дао је Ерих Фром, а повјесно неуспоредивим животним примјером
љубави свједочио Исус из Назарета“8.
Други облик јесте духовни живот, као највиши домет склопа непоновљиве
соматско-онтогенетске јединичности и универзалне церебралне свеобухватности.
Кроз духовност јаство се потврђује вером у властиту неисказивост (individuum est
ineffabile) и поистовећује са васељенском хармонијом, редом и смислом. Вера је
сигурност у препознавању јества битка (Бога) у појединачном јаству (човеку) и
вољни одговор на спознају припадности Битку по битку у себи. Као таква, вера може
мењати вољу појединца у смеру каквоће човека-битка (обожење: позитивно
одговарајући на препознатост Бога у себи, и сами постајемо богови по благодати).
Дакле, нивои људске спознаје јесу: (1) вегетативно-анимални, (2) научнологички, (3) филозофски или мудросно-умствени, (4) естетско-уметнички, (5)
душевно-морални и (6) духовно-верујући.
Човек је донекле слободан да избором спознајних нивоа властитог
егзистирања одређује степен своје (не)људскости (Матковић А., Јеличић И, 1988;
Матковић А, 2004):
„С обзиром на те три основне разине, односно шест ступњева очовјечења у
непоновљивости особнога трајања, свакому је на вољу – између фатализма и
животнога оптимизма – изабрати који му драго од животних путова. Како год учини,
одредит ће властиту судбину. Све остало ваља сматрати мање-више небитним
друштвеним играма. Љествица, дакле, почиње законитошћу нагонскога, наставља се
логичком расудбом, промишљањем субјекта и свијета, доживљајем љепоте и
живљења по његовим потицајима, ћудоређем, а завршава поистовјећивањем јаства с
универзумом“9.
8 А. Матковић, Спознајне разине или слојевита вишезначност динамике истинитости. У:
Тајна спознајнога круга: свијет-живот- мозак. Матица Хрватска, Загреб 2004, 114.
9 А. Матковић, Мозак и његов човјек: филозофија људскога мозга. У: Тајна спознајнога круга:
свијет-живот- мозак. Матица Хрватска, Загреб 2004, 141.
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И заиста, људи нису једнаки. Уцеловљен човек је троделне природе:
земаљске или анималне, људске или ововременске и Божанске или
трансценденталне. Предуслов одговорног понашања појединца јесте сазнање о
поседовању спознајних нивоа. Доминантно риненцефални, односно поживинчени
људи склони су насиљу. Осећај кривице слабо је код њих изражен. Примитивније
појме категорију временитости (у смеру градбене морфогенезе), због чега их често
обузима страх од пролазности и брисања заувек, распадом телесности. Ако пођемо од
опаске Клива Стејплса Луиса (Lewis K. S., 1984), који каже да у нама постоје две
нарави које се такмиче са људскошћу, а то су животињски и ђаволски его, при чему
је други много опаснији, можемо бити готово сигурни да поживинчен интелигентан
човек може ширити зло око себе подједнако чинећи како телесне (блуд, крађа,
незаситост јелом, пићем и свим другим уживањима), тако и духовне (охолост, злоба,
злостављање, понижавање, клеветање, грамзивост, похлепа и слично) грехе.
Теленцефаличне особе, насупрот овима, сложеније и слободније схватају
временитост (смером творбене биогенезе), због чега су рационалније и склоније
приклањању добру, захваљујући спознаји о припадности свога битка-душе вечноме
Битку непроменљивог трајања. Великомождани човек осећа се узвишено и душевно
бесмртно у односу над материјом која је, иако физички неуништива, ипак пролазна,
нестална и променљива. Теленцефалична особа не негира нужни део животињске
природе у себи, али у коначности циљ својега постојања смешта у трансценденталну
димензију реалности, чиме превазилази, истина не без тешкоћа, ограничености како
животињског, тако и ђаволског ега.
Комплексност природе човека условљава постојање страха као иманентне
егзистенцијалне категорије. Освешћење властите антиномичне природе рађа страх и
у овоме лежи, сматра Анто Матковић (2004), симболика источног (исходећег) греха:
„По тварном упоришту у себи или градбеној морфогенези, човјек-биће
припада (и понаша се) сукладно стањима не-битка, што је подлогом препознавања
истости или истином о истинитостима, дакле искуственом знању. По битку у себи
или творбеној биогенези човјек-битак понаша се (и припада) битку, свјесним
остваривањем свога јаства као јества битка, свјестан да је творбена чинидба знаком и
показатељем његове крајње припадности битку (Богу).
(...) Овако гледајући симболику стилизираног страха у источном гријеху,
имам дојам да је с појавом свијести, а тако и могућности вољног дјеловања, човјек
човјеку постао далеко већом опасношћу, него што је била и остала свеколика
опасност од других бића у биосфери, с којим је (на првој спознајној разини)
еквилибриран био и остао. (...) Крајња последица тога прастраха настала
очовјечењем никако није вјера, него уљудба или морал, односно прихваћен кодекс
понашања (моралне иначице) промјенљив и несталан, наличје којега је међуљудско
понашање с опрезом или невјерицом (сјеном страха). (...) Закључно би се могло рећи
да је страх свијест о тињајућој риненцефалној разорности, коју посједује сваки
човјек, а која је привремено договорно стављена изван упорабе“.10
Деловање по души и духовности јесте љубав. Оквири тога деловања опстају
само у јединству морала, а никако не у његовој партикуларности. Биогенетско сећање
и филогенетско памћење записани су у можданој структури човека, на начин да је
овај оспособљен за љубав, за могућност схватања (препознавања) битка у себи и
деловања по њему. Степен слободе људскога бића расте са нивоима његове спознајне
10 А. Матковић, Страх и вјера или два успоредна, међусобно неовисна потицаја за опстанак.
У: Тајна спознајнога круга: свијет-живот-мозак. Матица Хрватска, Загреб 2004, 123.
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моћи и на последњем од њих достиже кулминацију, због чега овакво устројство
(комплексност) његове природе заправо и јесте биолошка подлога наде у властиту
неуништивост.
На послетку, крах људског бића у слому властитих илузија води, сматра
Матковић (op. cit.), болести, самодеструкцији и другим видовима негирања себе на
нивоу градбене морфогенезе. Докле ће то ићи – до психосоматске болести,
онкогенезе, лудила или физичког самоубиства – одлучује случај и/или усуд. Код
неких људи овај процес иде спорије, код других брже. Али и за једне и за друге
карактеристично је то да су они опредметили само поједине аспекте свога бића,
порекли јество битка у сопственом јаству, једном речју – покушали да убију Бога у
себи и коначно убили себе. Све ово, у свом стилу, објашњава др Анто Матковић
следећим речима:
„Раст, развој и нестајање појединца вјеројатно се одвија исључиво на разини
градбене морфогенезе или тварнога не-битка. На тим динамичким размеђама
проматрам и болест, укључивши и болест несналажења равног безизлазју, која може
завршити самоубојством. Као опћи механизам стања безизлазја, могли бисмо узети
изградњу јаства изван властите особности или на вањским упориштима.
Дио људи временом схвати кобност блудње у илузијама и може на том путу
безвољно даље наставити, што већина и чини, јер је за сваки други избор касно.
Закашњели избор не односи се на немогућност живљења у склопу цивилизацијских,
културних и иних навада просјечна човјека, који је увјек могућ. Међутим,
онемогућује га сјета над свим безначајним неучињеним дјелима, потискиваним и
нијеканим, како би се све посветило једном једином циљу: његовању једне каквоће
(обично тјелесне) или једне идеје (обично идеологије) да се надмаши и порази све
око себе. Баш онако риненцефално, као горила или Орангутан, а има доста сличности
и са павијанима.
Дио припадника наше популације, који је одабрао живјети извана и на
начин извана, његовањем једне каквоће постаје прије или послије свјестан раскола с
властитим јаством или самопораза тамо гдје се усмјерила илузија тражења
самопоштовања. Најчешћи предоблик колапса таква назора познат је под
менеџерском болешћу. Врло дубоки расцјеп битка и бића у човјеку, свјешћу о тому,
може покренути мождане снаге на уништење тјела падом, или нестанком контроле
равнотеже, или чак циљаним разарањем цјелине преко онкогенезе у ткиву с
најкраћим вјеком трајања. То називам самоубојством раком“11.
У закључку овога рада не усуђујем се да оцењујем степен оригиналности др
Анте Матковића као филозофског мислиоца. Међутим, верујем да у целој овој причи
о мозгу и његовом човеку, космосу и Богу има неке оригиналности, или, барем,
оригиналне синтезе. Но, свакако сам убеђен да ће др Матковић инспиративно
деловати на нас да себи постављамо нова питања на темељу његових увида. Мени,
као психопатологу, спонтано су се наметнула нека. Не наводе ли његова
размишљања на то да, сем маркантнијих одступања у сфери когнитивног, конативног
и енергијског, у крајњој линији грубо понашајног функционисања човека, у
психопатолошки оквир треба да уврстимо и алтерације које се тичу естетске, етичке
и духовне димензије људске егзистенције, а за које се класична психопатологија, због
њихове сложености и условљености многобројним факторима, није до сада толико
интересовала (Голубовић Г., 2008)? Можемо ли психопатолошке синдроме и
11 А. Матковић, Самоубојство раком или крах бића у слому илузија. У: Тајна спознајнога
круга: свијет-живот-мозак. Матица Хрватска, Загреб 2004, 106.
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менталне болести боље сагледавати у контексту дисхармоније свих, само неких или
појединих нивоа спознаје, онако како их је др Матковић одредио? Да ли је то људски
мозак у потенцији програмиран да уништи тело човека који се сувише удаљио од
вечнога Битка и своје сопствене људскости? Није ли Анто савременим речником
повезао грех и (психо)соматску болест? Указује ли све ово и на неке путеве излаза из
антиномичног стања, нарочито модерног човека? Које су шире социјалне
импликације риненцефализације (поживинчења) појединаца, група, друштава и
читаве културе у којој живимо? Да ли је технолошки напредак довољан да заузда
риненцефалну деструктивност савременог западног човека, или је чак, напротив, на
неки начин, и распирује? Може ли друштво уопште пронаћи модалитет
самоорганизовања који ће смањити егзистенцијални расцеп у човеку и помоћи му да
се уздигне до теленцефаличног достојанства? Зашто је неким припадницима наше
врсте, у првом реду ментално ретардиранима и тешко церебрално хендикепиранима,
a priori онемогућена пуна егзистенција, која укључује све спознајне нивое, закључно
са духовним? И тако редом – питањима и чуђењима се не може назрети крај. Управо
у томе сам и препознао величину Анте Матковића, контроверзног човека,
неурофилозофа, који нипошто није бежао од религије, због чега сам у овоме раду
само дотакао неке од његових идеја, намерно не желећи да зађем дубље у вртлоге
Антиних мисли. Можда ће нам будућност показати да ли у дијалогу религије и
неурофилозофије можемо одгонетнути још неку од данас нерешених загонетки, које
тако снажно притискају наш филозофски ум. Анто Матковић је то, заиста, искрено и
доследно покушавао.
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Goran Z. Golubović
RELIGION AND NEUROPHILOSOPHY: A REVIEW ON THE CEREBRAL
COSMOLOGY AND ANTHROPOLOGY OF ANTE MATKOVIC
The author examines the possibility of a fruitful dialogue between religion and
neurophysiology, analyzes predominant themes in religious philosophy of Ante Matković
and sums up his theories as cerebral cosmology and antropology. Matković’s cosmogony
and his theory of evolution is juxtaposed to the opinion of contemporary atheism apologists
such as Richard Dawkins. At the and, the author concludes that the religious
neurophysiology of Ante Matković inspires thinking over some traditional, existential
philosophy dilemmas, those insoluble by reason and just hinted by mind.
Key words: neurophilosophy, anthropology.
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LA FIGURA DI S. PIETRO L’ATHONITA NEI TESTI LITURGICI
Abstract: Storicamente „il primo anacoreta”, il simbolo del modello eremitico
della vita monastica sul Monte Athos, è san Pietro l’Athonita, che visse intorno all’anno
800 nell’odierna regione di Kausokalybia. Negli anni 30-40 del IX secolo nasce il testo più
antico a lui dedicato. Il testo è un canone per il mattutino del 22 giugno, composto da san
Giuseppe l’Innografo; tuttavia già nel corso dell’XI secolo il culto di Pietro l’Athonita è
stato abbinato al culto di sant’Onofrio l'Eremita (12 giugno). Il canone di Giuseppe
testimonia che il culto di un eremita di nome Pietro, vissuto all’Athos a cavallo dei secoli
ottavo e nono, si è diffuso nella penisola e nelle aree limitrofe fino a raggiungere
Tessalonica. Le copie greche più antiche dell’ufficio sono della fine del X e della fine del
XII secolo; la traduzione slava è testimoniata per la prima volta, forse, nel 1459.
Lo scritto più importante dedicato al santo è la Vita di Pietro l’Athonita. Il suo
autore è un monaco athonita di nome Nicola. L’opera risale agli anni 70 del X secolo.
Dato il suo carattere narrativo, la Vita rimane solo parzialmente legata al testo
innografico di Giuseppe.
Nel testo si racconta come la Vergine in una apparizione davanti il Pietro ribadisca
i Suoi diritti sull’Athos, ricordando la Sua prima visita in quel luogo subito dopo l’Ascensione
di Gesù, quando aveva preso possesso di questo “giardino”. La profezia inclusa nella Vita di
Pietro ha influenzato la popolarità del suo culto, che è cresciuto soprattutto dalla fine del XIII
secolo con i fondamentali cambiamenti della spiritualità athonita.
Probabilmente nella seconda metà del XV secolo sull’Athos uno ieromonaco serbo
compose in slavo-ecclesiastico di redazione serba un ufficio dedicato a san Pietro per il 12
giugno. La nuova composizione segue la prassi gerosolimitana, perciò ha un piccolo e un
grande vespro, un ampio mattutino con un canone al santo, che contiene un acrostico nei
tropari (un CANTO a PIETRO ATHONITA) e il nome dell’autore nelle strofe mariane:
GENNADIE. L’opera si è conservata in un unico manoscritto del Monastero di Chilandar,
il n. 463. L’ufficiatura di Gennadio è una testimonianza del rifiorire del culto del “capo di
quel deserto” all’epoca della rinascita esicasta.
Parole chiave: Monte Athos, san Pietro l'Athonita. Vergine Maria, innografia
bizantina e slava, Giuseppe il Siculo, Gennadije.
Sugli inizi della vita monastica sul Monte Athos, fino al secolo IX, sappiamo
veramente poco. Sembra che a partire dal VII secolo la penisola non fosse più abitata e che
i centri abitati, con alcuni tempi pagani e paleocristiani, fossero andati in rovina. Dopo le
conquiste arabe di Palestina, Siria e Egitto nel VII secolo, gli anacoreti cristiani si
spostarono verso l’occidente e con il consenso degli imperatori (per es. di Costantino IV
Pogonato) organizzarono degli eremi anche nella penisola athonita.
1 anaumow@poczta.onet.pl
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Nella tradizione monastica, prima orale, poi anche scritta (Pátria Athonensia,
Narrazione del miracolo dell’icona Kariótissa, Narrazione dei padri aghioriti uccisi dai
latinofroni, Vita di Giovanni Koukouzelis), soprattutto dal XVI secolo, si parla di
fondazioni monastiche fatte dagli imperatori Costantino il Grande2 e Teodosio I, Leone il
Saggio, Romano I, Pulcheria ed altri. Uno storico greco – Kriton Chryssochoidis –
sottolinea, che questi testi “tendono a presentare la storia di questo luogo nella massima
estensione cronologica possibile e ornarla di miracoli. Intessono così una trama storica che,
nonostante le lacune, è continua e si muove con una sua logica. […] Così l’Athos come
Santa montagna esiste prima dei suoi asceti e il destino dei suoi monasteri è segnato prima
ancora della loro fondazione.” 3
Storicamente „il primo anacoreta”, il simbolo del modello eremitico della vita
monastica sulla Santa Montagna è S. Pietro l’Athonita, che visse intorno all’anno 800
nell’odierna regione di Kausokalybia. Nella tradizione troviamo un altro nome – Esichio il
Presbitero (slav. Исихий Хоривит), dal monastero di Batos sul Sinai, che per il suo nome –
“il nome del silenzio” - è stato considerato come precursore anche degli esicasti athoniti;
questa tuttavia sembra una tradizione recente, legata principalmente al Monastero di
Vatopedi.4
È invece cosa certa che già agli inizi del IX secolo sull’Athos esisteva una
comunità anacoretica; i suoi rappresentanti parteciparono nell’843 alle celebrazioni per la
restaurazione del culto delle icone sotto l’imperatrice Teodora. Verso la fine del IX secolo
gli asceti sono trattati come un insieme di monaci con personalità giuridica.5
Proprio negli anni 30-40 dello stesso secolo nasce il testo più antico dedicato ad un
monaco eremita di nome Pietro, di cui si dice che sia vissuto per “molti anni” sul Monte
Athos, lì morto, manifestato dopo un certo tempo e venerato per le guarigioni e l’emissione
di myron dal suo corpo. Il testo è un canone per il mattutino, composto da S. Giuseppe
l’Innografo, detto anche il Siculo6 (816- 886), sicuramente dopo che, fuggito insieme con
tanti monaci italo-greci dalla Sicilia, si fu stabilito a Tessalonica o Costantinopoli, verso
l'831. Il famoso innografo tra le numerose opere, tra le quali anche l’ufficio dedicato a S.
Benedetto, ha scritto per il 22 giugno un canone con la rubrica: “Il nostro santo padre Pietro
del Monte Athos”7. S. Giuseppe ha scritto anche una kathisma e tre stichirà per il vespro,
completando così l’ufficio secondo le norme liturgiche di allora. Oltre a questi inni,
2 Secondo la tradizione athonita, Costantino fondò tre monasteri, diede all’Athos il nome di ‘paradiso
della Madre di Dio’ e ordinò che la montagna fosse chiamata da tutti santa.
3 K. Chryssochoidis, Dall’eremo al cenobio: storia e tradizioni dalle origini del monachesimo
attonita, in: Atanasio e il monachesimo al Monte Athos. Atti del XII Convegno ecumenico
internazionale di spiritualità ortodossa sezione bizantina, Bose, 12-14 settembre 2004, a cura di S.
Chialà e L. Cremaschi, Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano 2005, p. 29-45.
4 Vedere per es. <http://days.pravoslavie.ru/Life/life1661.htm>.
5 Altre informazioni sull’Athos del IX secolo sono offerte dalla Vita di S. Eutimio di Peristerai e dalla
Vita di S. Biagio di Amorium, i quali hanno visitato la penisola; cfr. Chryssochoidis, Dall’eremo al
cenobio..., p. 28-31.
6 C. Emereau, Hymnographi byzantini, “Echos d’Orient”23/1924, p. 276-282; E. Theodorou,
Rapporti e contatti greco-italiani su questioni liturgiche intorno al IX secolo, in: La chiesa greca in
Italia dall’VIII al XVI secolo. Atti del Convegno storico interecclesiale (Bari, 30 apr.-4 magg. 1969),
Padova 1973, I, 258-259; I. Dujčev, Riflessi della religiosità italo-greca nel mondo slavo ortodosso,
in: La chiesa greca, I, 199; A. Fytrakis, L’opera innografica di Giuseppe il Siculo (giudizi e
osservazioni), in: La chiesa greca…, II, 523-551; E. C. N. Triantafyllou, Monaci greci dell’Italia
meridionale rifugiati a Patrasso nel IX secolo, in: La chiesa greca…III, 1085-1094.
7 Alle origini dell’Athos: Nicola della Santa Montagna La Vita di Pietro l’Athonita. Introduzione,
traduzione e note a cura di A. Rigo, Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano 1999, p. 6-7.
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nell’ufficio troviamo un tropario, un contacio ed un inno cantato a “Gloria”; è difficile dire
se anch'essi appartengano a S. Giuseppe. Il canone, testimoniato insieme con i quattro
stichirà dalla fine del X secolo, contiene l’acrostico: Allon se Petron eikotōs sevō, makar,
Iōsēf.8 Nei codici più antichi l’ufficio dedicato esclusivamente a Pietro è per il 22 giugno;
tuttavia già nel corso dell’XI secolo il suo culto è stato abbinato al culto di S. Onofrio
l'Eremita (12 giugno). Si deve dire che anche molti inni dedicati a S. Onofrio, specie lì dove
non viene usato il nome del santo, durante la celebrazione potevano essere recepiti come
riguardanti S. Pietro. Questo mostra ancora una volta lo stretto legame tra la prassi
monastica del deserto egiziano e quella del giardino dell’Athos…
Ecco il contenuto degli stichirà e dei singoli inni (tropari) dell’ufficio di S.
Giuseppe:9
Kathisma:10 Pietro ha sepolto le passioni con la mortificazione del corpo e dopo la
morte fisica ha ottenuto la vita eterna.
Stichira 1: Portando lo stesso nome dell’apostolo Pietro, l’Athonita lo ha seguito
anche nella fede ardente.
Stichira 2: Con le virtù mostrate è diventato dimora dello Spirito Santo, da cui ha
ricevuto lo splendore e così risplendeva come luce seconda.
Stichira 3: Per molti anni non era conosciuto da nessuno, poi fu rivelato dai
miracoli, il myron e la luce splendente, mostrando la grazia dello Spirito Santo.
Ode I.
1. In questo giorno la Chiesa festeggia la memoria del nuovo Pietro che illumina i
pensieri dei fedeli.
2. Ha purificato la vista inferiore dal fango delle passioni; grazie a ciò poteva
contemplare la bellezza sublime di Cristo.
3. È stato illuminato con la luce della Trinita divina, che non conosce tramonto,
diventando un recipiente dei doni divini.
Ode III11
1. Sulla terra ha mortificato le membra, grazie agli insegnamenti ha fatto vivere
l’anima, e ha guadagnato la vita eterna e la luce.
2. Con la sua vita buona è diventato parte dei celesti cori angelici e ha contemplato
nell'esichia (gr. hesychía, slav. bezmólvije) la bellezza (gr. kállos, slav. dobrotà) divina.
3. Nascosto sulle montagne, lontano degli uomini e pieno di gioia, ha elevato la
sua mente alla bellezza celeste.
Ode IV
1. Dimorando nelle montagne e nelle grotte e aspirando all’elevazione divina, ha
inaridito le sorgenti delle passioni.
2. Ha parato con lo scudo della fede tutte le frecce dei demoni.
3. Ha combattuto il perfido serpente e l’ha reso ridicolo.
Ode V
1. Salendo sul monte delle virtù, come Mosè ha contemplato Dio, cioè l’ha visto
secondo le sue facoltà, ed è stato illuminato e glorificato.
2. Liberato da ogni passione, si è rivestito dell’impassibilità come di un mantello.
8 D. Papachryssanthou, L’office ancien de saint Pièrre l’Athonite, „Analecta Bollandiana” 88 (1970),
pp. 27-41.
9 Seguo il testo pubblicato da D. Papachryssanthou (L’office ancien …, p. 34-41) e la presentazione di
A. Rigo (Alle origini…, p. 6-7).
10 Nell’ufficio nuovo questo inno è messo dopo la terza ode.
11 Il canone dedicato al Pietro, come la grande parte dei canoni bizantini, non ha la II. ode.
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3. La sua reliquia, nascosta per molti anni, si è manifestata per la nostra salvezza,
effettuando guarigioni e effondendo l’olio della grazia.
Ode VI
1. Ha umiliato tutta la potenza dell’Avversario ed è salito a Cristo con la corona
del vincitore.
2. Ha seguito l’apostolo Pietro come la roccia della fede.
3. Ha salvato la fede e ha vinto la corona.
Ode VII
1. Come santo monaco, ha preso sulle sue spalle la croce ed ha bruciato le
passioni.
2. Dopo molti anni, la provvidenza divina ha permesso che il tesoro nascosto fosse
scoperto e potesse intercedere per la salvezza dei peccatori.
3. L’olio che sgorga dalle sue reliquie meraviglia i testimoni e caccia le turpi
passioni.
4. I suoi sforzi e le sue pene sono gridati dal deserto disabitato e dalle forre dove
ha condotto una vita angelica.12
Ode VIII
1.Ha scelto la povertà volontaria, l’afflizione perseverante e la mitezza e ha così
avuto in eredità la terra dei miti.
2.Ha calmato le passioni e si è addormentato nel sonno dei giusti.
3. Ha combattuto il freddo demonico con il calore dell’anima ed è stato illuminato
con lo splendore dell’apátheia.13
4.Ha abitato il monte Athos come Elia il Carmelo. Ha ricercato Dio nell'esichia ed
è stato ritenuto degno di contemplarlo.
Ode IX
1. Con l’aiuto di Cristo ha vinto gli assalti dei demoni.
2. Come l’ulivo nella casa del Signore è la bellezza dei monaci e il capo degli
esicasti.
3. La sua vita è stata un profumo davanti Dio, è rimasto vivo dopo la morte,
emanando il myron miracoloso e profumato, che effonde profumo sui fedeli.
4.Egli è adesso un interlocutore dei martiri, degli apostoli e degli angeli e prega
per noi.
Testi che fanno parte dell’ufficio e che non si trovano nei manoscritti più antichi:
Tropario: Ha lasciato il mondo, ha preso la croce, è arrivato al Monte Athos come
aveva fatto Elia, ha trascorso la vita in digiuno, pregando, vegliando, chiedendo a Dio pietà
e l’intercessione della Vergine Maria.
Contacio: Dopo aver abbandonato la gente ha vissuto nelle grotte pieno di amore e
di desiderio di Dio, e perciò ha ricevuto la corona.
Ikos: Nascosto dalle distrazioni mondane ha vissuto come un uccello solitario,
servendo Dio, da cui ha ricevuto la grazia, che lo fa splendere come sole.
Kathisma 2: Portando lo stesso nome di S. Pietro Apostolo, si presenta come lode
degli asceti, gloria dei santi monaci, colonna celeste, fiore dell’Athos.

12 Questo tropario, presente nei manoscritti greci antichi non si trova nelle edizioni slave. La ricerca
testologica approfondita della traduzione dell’ufficio porterà a conclusioni più certe.
13 Vedi M. Toti, Aspetti storico-religiosi del metodo di orazione esicasta, Japadre Editore: L’Aquila
Roma 2006 [Quaderni di Studi e Materiali di Storia delle Religioni, Nuova Serie nº 4], p. 18-19.
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La semplice struttura dell’ufficio, di tipo studita, mostra che S. Pietro l’Athonita è
un santo minore, onorato a livello locale. Dal canone di S. Giuseppe l’Innografo possiamo
trarre alcune conclusioni riguardo la storia dell'Athos. Lì Pietro vive come eremita per
“molti anni”, combatte con le proprie debolezze umane e lotta contro gli assalti dei demoni.
Dopo la sua morte il corpo fu nascosto ancora per “molti anni”. Le reliquie sono state
ritrovate miracolosamente, da esse sgorga l’olio (myron) ed esse effettuano guarigioni. Il
canone di Giuseppe testimonia che il culto di un eremita di nome Pietro, vissuto all’Athos a
cavallo dei secoli ottavo e nono, si è diffuso nella penisola e nelle aree limitrofe fino a
raggiungere Tessalonica. Le copie greche più antiche dell’ufficio sono della fine del X e
della fine del XII secolo; la traduzione slava è testimoniata per la prima volta, forse, nel
145914.
Esiste anche un canone per il 5 o 6 giugno, dedicato a un monaco di nome Pietro,
anch'esso composto nella seconda metà del IX secolo da un autore sconosciuto di nome
Arsenio, che nell’acrostico definisce il santo “roccia dei monaci”. Secondo Antonio Rigo,
“l’opera di Arsenio sembra essere un filone periferico della tradizione, privo di influenza
nelle generazioni e nei secoli successivi”. Il canone ci presenta il santo come austero
eremita, che “ha combattuto contro i demoni ed è vissuto nel deserto, imitando Elia e
Giovanni il Battista. «Negli ultimi tempi» Dio ha fatto ritrovare le sue reliquie che sono
state deposte in una chiesa a lui dedicata, dove operano molti miracoli e guarigioni. Là ora
occorrono folle di pellegrini, monaci e secolari, e la Grecia intera fa memoria del santo”15.
Le informazioni che ci offre il canone di Arsenio non cambiano l’immagine proposta da S.
Giuseppe il Siculo.
Lo scritto più importante dedicato al santo è la Vita di Pietro l’Athonita. Il suo
autore è un monaco athonita di nome Nicola.16 L’opera risale agli anni 70 del X secolo.
Dato il suo carattere narrativo, la Vita rimane solo parzialmente legata al testo innografico
di Giuseppe. Essa si divide in tre parti:
I. Il soldato (scholarios) Pietro, partecipando a una campagna contro gli arabi,
viene fatto prigioniero ed è imprigionato a Samarra (la capitale degli Abbasidi dall’836
all'889). Dal carcere supplica s. Nicola e fa voto di indossare l’abito monastico. S. Nicola,
assieme a Simeone il giusto, lo libera ed egli va a Roma, dove è accolto dal papa (anche lui
istruito da s. Nicola) e diventa monaco.
II. A Roma s’imbarca su una nave e raggiunge il Monte Athos, dove rimane,
seguendo la volontà della Vergine. Dopo 53 anni d’ascesi è scoperto per caso da un
cacciatore, che ritorna l’anno seguente sul monte, e trova Pietro già morto. Il cacciatore,
con il fratello e due monaci che lo accompagnavano, carica la reliquia su una nave. Grazie
all’intervento divino, l’imbarcazione si arresta dinanzi al monastero di Clemente
(Klèmentos, dal 980 georgiano). Il corpo del santo è dapprima trasportato in quel convento,
poi nella chiesa di Karyès.
III. I due monaci, però, trafugano il corpo e lo portano al villaggio di Phokomis (o
Photokomis, Phokomos, Phokais) in Tracia. I prodigi operati dalle reliquie richiamano
14 Alcuni inni, però senza il canone, si trovano nel meneo Z-42 di Grande Lavra dalla metà del XIV
sec.; M. Matejic, D. Bogdanovic, Slavic Codices of the Great Lavra Monastery. A Description,
CIBAL, Sofia 1989, 414, 424.
15 Alle origini…, p. 9-10
16 K. Lake, The Early Days of Monasticism on Mount Athos, Oxford 1909, p. 18-39; D.
Papachryssanthou, La vie ancien de saint Pièrre l’Athonite. Date, composition et valeur historique,
“Analecta Bollandiana” 92 (1974), 52-54; Alle origini dell’Athos, op. cit. Oggi ormai nessuno lega
l’autore della Vita di S. Pietro con Nicola il Sinaita, autore della Vita di S. Onofrio (BHG 1381,
1381a) e nemmeno con Nicola Kataskepenos.
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molti fedeli. Il vescovo della città organizza la traslazione delle reliquie in una chiesa vicina
al vescovado, che diventa meta di pellegrinaggi.17
Si può vedere che la Vita è una combinazione di almeno due tradizioni, legate
ciascuna a un santo di nome Pietro. Il periodo athonita nella Vita è basato sul canone di
Giuseppe l’Innografo, che risulta tuttavia qui molto più elaborato, utilizzando il registro
stilistico tradizionale per le biografie dei santi monaci. Nelle descrizioni si riconosce il tipo
dell’eremita nudo: “con una barba folta, con i capelli che scendevano sino alle pudende,
con il resto del corpo completamente nudo e privo di qualsiasi indumento”, “in tanti anni
non vide figura umana, non ebbe altro cibo se non la manna, non veste, non riparo, non le
cose di cui ha bisogno il genere umano, ma ebbe soltanto il cielo come tetto e amò la terra
come giaciglio, bruciato dal calore, raggelato dal vento e dalla neve”.18
Nella Vita di Pietro si sottolinea la protezione della Madre di Dio, menzionata
anche nel canone di Giuseppe. È la Vergine a indicargli la Santa Montagna come il luogo
propizio per l’ascesi, ed è sempre Lei ad apparirgli alla fine delle sue lotte. È interessante il
fatto che il santo ripeta una invocazione mariana, testimoniando l’esistenza di una
“preghiera della Madre di Dio” a fianco della più celebre Preghiera di Gesù. Ordinando a
Pietro di rimanere sull’Athos – “che su Sua richiesta ha ricevuto in eredità da Suo figlio e
Dio” - la Theotokos pronuncia le famose parole della Sua “dichiarazione athonita”:
Là quelli che abbandoneranno i turbamenti mondani e abbracceranno le cose
spirituali, secondo le loro forze, e invocheranno il mio nome in verità, fede e disposizione
d’animo, trascorreranno la vita presente nell’assenza di preoccupazioni e guadagneranno la
futura per mezzo di opere gradite a Dio. Questo monte mi dà grande diletto e il mio spirito
su di lui si rallegra: so infatti con certezza che verrà un tempo in cui sarà colmo di monaci
da un capo all’altro e, se essi seguiranno i comandamenti salvifici, la misericordia del mio
figlio e Dio non si allontanerà da loro. E li diffonderò nel meridione e nel settentrione del
monte, e l’avranno in possesso da mare a mare, e renderò rinomato il loro nome in ogni
contrada sotto il sole e proteggerò quelli che persisteranno in questo monte. 19
Come vediamo, la Vergine afferma i suoi diritti sull’Athos, ricorda l’episodio della
Sua venuta qui subito dopo l’Ascensione di Gesù, quando ha preso in possesso questo
“giardino”. Sappiamo che le parole della profezia hanno fino a oggi una fortuna
straordinaria e il rapporto tra il Monte Santo e la Madre di Dio è unico e speciale. La
profezia inclusa nella Vita di Pietro ha influenzato la popolarità del suo culto, che è
cresciuto soprattutto dalla fine del XIII secolo con i fondamentali cambiamenti della
spiritualità athonita.
Probabilmente nella seconda metà del XV secolo un ieromonaco serbo, che era
domestikos (ossia dirigente del coro) in uno dei monasteri athoniti (forse Grande Lavra, se
non Iviron o Chilandar), compose in slavo-ecclesiastico di redazione serba un ufficio
dedicato a s. Pietro per il 12 giugno. La nuova composizione segue la prassi gerosolimitana
(della Lavra di s. Sabba), perciò ha il piccolo e il grande vespro, l’ampio mattutino con un
canone al santo, che contiene un acrostico nei tropari: un CANTO a PIETRO ATHONITA
e il nome dell’autore nelle strofe Mariane: GENNADIE.20

17 Alle origini…, p. 12-18.
18 Alle origini..., p. 17.
19 Alle origini..., p. 64.
20 Genadije Svetogorac, Služba svetom Petru Atonskom. Ed. Đ. Trifunović, Bagdala, Kruševac 1995:
edizione del testo serbo-slavoecclesiastico (p. 73-92), la traduzione in serbo (p. 95-115) e le fotografie
delle pagine 1r, 6r, 8r, 9v del manoscritto. Il piccolo vespro contiene 7, ed il grande 12 stichirà, il
mattutino ha nel canone 26 tropari e 7 altri inni.
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L’opera si è conservata in un unico manoscritto del Monastero di Chilandar, il n.
463, una raccolta di testi diversi, in gran parte importantissimi per la storia della letteratura
slavo-ecclesiastica.21 La miscellanea contiene – oltre la nostra ufficiatura (f. 1-16) – altri
due testi dedicati a s. Pietro – la Vita (maior) scritta da Nicola e copiata (o addirittura
tradotta in slavo-ecclesiastico) da Gennadio (f. 38-69, con una crittografia che contiene il
suo nome) e una Vita brevis (sinassario, prologo), probabilmente composta dallo stesso
domestico serbo (f. 33-37)22. Tra l’ufficio e le Vite nel XVI secolo furono aggiunti dei fogli,
contenenti l’ufficio dedicato al s. Atanasio Athonita (f. 17-32), e così il ciclo petrino ha
perso la sua continuità nel manoscritto.
La Vita brevis scritta da Gennadio ci offre, nella parte iniziale, delle notizie
insolite. Il futuro santo sarebbe un georgiano, vissuto al tempo dell’imperatore Basilio I
(867-886), figlio del re Varzabakui23, nato per grazia divina con il nome scelto da Dio; da
giovane avrebbe imparato la scrittura georgiana, e all’età di 12 anni sarebbe stato mandato a
Costantinopoli come ostaggio – garante di pace, dove avrebbe imparato la lingua e la
letteratura greca; tornato in Iberia, Pietro con un amico di nome Giovanni sarebbe fuggito
in Terra Santa; lì ritracciato, sarebbe stato rimandato al padre e nominato dall’imperatore e
dal re capo militare – scholarios. Si racconta poi, come nella Vita di Nicola, la prigionia,
l’aiuto di s. Nicola e di s. Simeone, la liberazione, i voti monastici davanti al papa di Roma,
il viaggio all’Athos, la vita eremitica sotto la protezione della Madonna e la morte dopo i 53
anni. La fine del sinassario è di nuovo diversa: il corpo del santo non sarebbe stato
trafugato, ma sarebbe rimasto sul posto dove è festeggiato ogni anno dai suoi seguaci.
L’ufficiatura di Gennadio è una testimonianza del rifiorire del culto del “capo di
quel deserto” all’epoca della rinascita esicasta.24 Un gruppo di monaci decisero di
(ri)costruire la chiesa sopra la grotta del santo, sicuri che le sue spoglie si trovassero là. Il
santo è riportato come il modello per la vita monastica (l’ascesi, la lotta contro i demoni,
l’aiuto della Theotokos e dei santi, la luce del Monte Tabor, ecc.). I monaci, tra i quali
anche Gennadio, ornarono la chiesetta e diedero inizio alla celebrazione festiva annuale.
Nell’ufficio di Gennadio troviamo tutti i motivi della prima parte della Vita di
Nicola, in riferimento alla seconda si parla solamente dell’arrivo all’Athos voluto dalla
Theotokos e della vita trascorsa lì fino alla morte, senza nessun accenno alle traslazioni del
corpo. Come novità, corrispondente alla trama narrativa del sinassario, troviamo espressioni
sulla vita gloriosa e splendente, volontariamente respinta dal figlio del re, il quale fin da
bambino aveva sentito la chiamata di Dio.

21 D. Bogdanović, Каtalog ćirilskih rukopisa manastira Hilandara, Beograd 1978, nr. 463, p. 178.
22 Genadije Svetogorac, Služba…, la traduzione serba a pag. 119-123 e le fotografie delle pag. 34v,
36r e 37r del manoscritto.Solo una ricerca sulla tradizione georgiana può rispondere alla domanda se
questa opera sia stata scritta in slavo o tradotta dal georgiano.
23 Il nome del padre di Pietro si può collegare con il gran duca di Klarjeti (‘eristavteristavi’)
Varazbakur (678-705).
24 Le parti del manoscritto con le opere petrine provengono dagli anni settanta (l’ufficiatura e Vita
maior) e ottanta (Vita brevis) del XV secolo, però non sono autografi di Gennadio. Si può pensare,
che le opere appaiono in slavo almeno nella prima metà del secolo. In alcuni inni si parla del pericolo
turco e delle lotte contro questi invasori, perciò si dovrebbero datare prima della caduta di
Costantinopoli e di Smederevo. Nel canone (IX.1) si chiede il dono dell’unanimità delle Chiese, cosa
che potrebbe rimandare al periodo attorno all’unione ferraro-fiorentina. La basilica di s. Pietro è
chiamata ‘la famosissima chiesa dei santi apostoli’ e il papa è ‘prvosvetitelj’ (Sommo pontefice).
Anche il nome monastico (forse uguale al nome di battesimo) è stato scelto in onore di s. Pietro
l’Apostolo.
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Le due opere conservate in slavo-ecclesiastico, e trascurate dagli bizantinisti,
arricchiscono l’immagine del Santo e della Santa Montagna nel XV secolo e devono essere
studiate molto approfonditamente.
Il ruolo e il destino della Santa Montagna protetta dalla Vergine diventa un
elemento costitutivo nell’insegnamento dell’esicasmo e la gloria dell’Athos si diffonde in
tutti i paesi ortodossi, e insieme ad essa anche il culto liturgico del „padre degli esicasti”,
Pietro, con il suo modello egiziano Onofrio, e spesso insieme con loro anche il „padre dei
cenobiti”, Atanasio.
La seconda domenica dopo la Pentecoste la Chiesa ortodossa festeggia, tra l’altro,
la sinassi dei padri athoniti. L’ufficio per la festa è stato composto dal s. Nicodemo
l’Aghiorita (+1809, memoria 1 luglio) e la composizione è stata tradotta in slavoecclesiastico e stampata nel 1900. L’ufficio consiste nel piccolo (10 inni) e nel grande (16
inni) vespro e nel mattutino (con due canoni). I canoni nominano (in ordine alfabetico) i
principali santi athoniti, e nella ode ottava, il secondo tropario del primo canone è dedicato
a Pietro. Egli è qui chiamato “il primo esicasta sull’Athos”, vissuto come angelo, vincitore
dei demoni, nudo, pieno di doni dello Spirito Santo, e tutto ciò grazie alle preghiere della
Theotokos. Negli inni dedicati a Maria tante volte si ricorda la Sua profezia sulla grandezza
e l’importanza spirituale della Santa Montagna.
Anche nei tempi moderni sono stati composti due uffici – uno dello ieromonaco
Dionisio della skiti athonita di Haghia Anna, dedicato a Pietro, e l’altro del monaco
Gerasimos Mikraghiannanitis (che portava il titolo ufficiale di innografo della Grande
Chiesa di Cristo), dedicato a Onofrio e Pietro assieme.25
La figura e il culto di s. Pietro l’Athonita è un simbolo del monachesimo
ortodosso, sempre uguale e nello stesso tempo dinamico dagli inizi fino ai nostri giorni.

25 Alle origini..., p. 39-42.
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Александар Наумов
ЛИК СВЕТОГ ПЕТРА АТОНСКОГ У ЛИТУРГИЧКИМ ТЕКСТОВИМА
Први историјски познат светогорски отшелник јесте преп. Петар Атонски,
који је живео крајем 8. и почетком 9. века у Кавсокаливији. Тридесетих и
четрдесетих година 9. столећа преп. Јосиф Песнописац написао је Јутарњи канон (а
можда и неке друге делове службе) за дан 22. јун, али је брзо његов празник спојен са
слављењем преп. Онуфрија Великог 12. јуна. Песнопенија преп. Јосифа сведоче да се
култ атоског отшелника именом Петар ширио у северној Грчкој. Најстарији грчки
преписи службе потичу с краја 10. века, а препис словенског превода канона је из
1459, мада се друга песнопенија налазе у старијим рукописима.
Најважније дело посвећено преп. Петру јесте његово Житије, из
седамдесетих година 10. века, чији је аутор монах Никола, који делимично користи
Канон Јосифа. У тексту који спаја најмање две разне традиције говори се о
појављивању Пресвете Богородице, која наређује Петру да се подвизава на Светој
Гори и која му прича целу историју свог првог боравка на Атосу и предсказује велику
будућност за тај свој свети врт.
Култ преп. Петра баш у вези са тим Богородичним пророчанством добија
нову снагу у 13. столећу, са развитком нове светогорске духовности.
Вероватно у другој половини 15 века, али можда и раније, Србин,
светогорски доместик Генадије, сачинио је нову службу преп. Петру на дан 12. јуна,
са акростихом (Хил. 463). То је поредни знак раста култа првог отшелника у
исихастичким срединама.
И у новом времену имамо две грчке службе, једна од јеромонаха Дионисија
из скита Свете Ане, а друга, Петра и Онуфрија, од монаха Герасима из скита Мале
Свете Ане, удостојеног звања песнописац Велике Христове Цркве.
Кључне речи: Света Гора, монаштво, преп. Петар Атонски, преп. Јосиф
Песнописац, доместик Генадије.
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Даница Петровић1
Музиколошки институт САНУ, Београд – Србија

ЦРКВЕНИ МУЗИЧАРИ – ДУХОВНИЦИ И УМЕТНИЦИ
Апстракт: Чињеница како значајно место припада црквеним музичарима у
европској музичкој историји већ готово два миленијума навела нас је на
истраживања њихове појаве и значаја у српској култури. Предвидели смо троделну
студију посвећену овом проблему, с тим што ће у овој првој бити обрађени извори о
збивањима у средњовековној Србији, све до пада Деспотовине (1459).
Кључне речи: црквено појање, црквени музичар, српско појање, византијски
музичари, српска православна Црква, неумска писменост, најстарији српски
музичари.
Подстакнути значајем који су црквени музичари имали у развоју европске
музичке културе почев од средњег века до данас, покушаћемо, на основу
расположивих историјских извора, да реконструишемо промене положаја црквених
музичара у различитим епохама развоја српске Цркве и друштва. Поћи ћемо од
прилика у средњовековној Србији. Намера нам је да исту тему пратимо и у епохи
османлијске власти на Балкану, потом међу Србима и другим православним
народима избеглим са Балкана у Хабзбуршку монархију и, најзад, у новијој српској
држави, кроз све њене модалитете током 19. и 20. века. Овај прилог објављујемо као
први део замишљене трилогије, посвећен приликама у средњовековној Србији. Иако
по многим овде предвиђеним питањима постоје значајне сличности, али и разлике
међу народима Балкана, определили смо се за прилике међу Србима и у Србији, јер
нам је изворни материјал доступан, па нису била потребна допунска истраживања,
која остављамо млађим генерацијама.
I
Црквени појци и музичари у средњовековној Србији
Постоје значајне и разноврсне студије о црквеним појцима (chanters) у
ранохришћанској и средњовековној традицији, латинској на западу2, и грчкој у
Византији3. Најпотпунију студију која се односи на представе црквених музичара у
касновизантијском и словенском црквеном сликарству објавио је Нил Моран пре
1 mdmjpet@eunet.rs
2 Edward Foley, The Cantor in Historical Perspective, у: Ritual Music: Studies in Liturgical
Musicology, Beltsville, MD: Pastoral Press 1995, 65–87.
3 Egon Wellesz, A History of Byzantine Music and Hymnography, 2nd ed., Oxford, 1963; Dimitri
Conomos, ‘Early Christian and Byzantine music: history and performance’, Monachos.net 2003;
Александар Лингас, Византийская империя. Церковное пение, Православнаая енциклопедия,
Том VIII, Москва 2004, 350–359.
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готово четврт века4. О цариградским музичарима у поствизантијском периоду писао
је пре готово четири деценије Христос Г. Патринелис5. Није нам познато да ли је ова
тема шире разматрана у руској музикологији, посебно када је у питању средњи век,
али постоје драгоцене студије које се односе на место црквених музичара у руској
православној Цркви XVII–XIX века6.
Значај црквених музичара, пре свега појаца, као непосредних учесника у
богослужењу, истицан је још у јеврејској пракси7. Сличан однос преузеле су и
хришћанске заједнице, посебно када су литургијски обреди, химнографија, па и сами
напеви постајали све сложенији. Појци–псалти помињу се у светоотачкој литератури
и у одлукама васељенских сабора. Истиче се њихово место у црквеној хијерархији и
у богослужењу.
Појац (ψάλτης, ψάλλοντος) се више пута наводи у опису богослужења у
Антиохијској патријаршији крајем IV века (Апостолска правила), у оквиру црквене
јерархије или у самом литургијском следу када „после ђакона појац каже“, или када
„епископ прима или благосиља“, а долазе му редом: „свештеници, ђакони,
ипођакони, чтеци, појци и аскете; онда жене, прво ђаконице, девице, удовице, онда
деца, па сви присутни људи“8. Истим редоследом служашче, међу којима су и појци
(ψάλτας), помињао је и Псеудо-Игњатије Антиохијски још на прелазу из I у II век, а
потом и Кирил Јерусалимски половином IV века9.
Према Источноромејском закону, црквени појци сматрани су делом ниже
јерархије и потпадали су под иста правила као чтеци и архонти. Они су остајали
изван олтара, а било им је дозвољено да се жене после увођења у чин, што није било
допуштено вишој јерархији10. Сав клир, укључујући и појце, морао је да поштује
време поста (правило 69)11.
Црквеним појцима се на сличан начин баве и Канони Сабора у Лаодикеји
(касни IV век), по којима: a. „у Цркви не може појати нико осим каноничког појца
(κανονικὣν ψαλτὣν), који се попне на амвон и пева из пергаментног предлошка
(διφθέρας), правило 15; б. „ни чтец ни појац не треба да носе орар–столу (ὠράριον) и
тако да читају или поју“, правило 17; в. „свештенички ред од јереја до ђакона, а и они
из црквеног реда – ипођакони, чтеци, појци, егзорцисти, вратари и ред аскета – не
треба да улазе у кафане, да се коцкају и опијају“, правило 2412.
4 Neil K. Moran, Singers in Late Byzantine and Slavonic Paintings, Leiden 1986.
5 Christos G. Patrinelis, Protopsaltae, Lampadarii, and Domestikoi of the Great Church during the
post – Byzantine Period (1453–1821), Studies in Eastern Chant, ed. M. Velimirović, vol. 3, London,
1973, 141–170.
6 Иванъ А. Гарднеръ, Богослужебное пѣніе Русской православной церкви, томъ 1, томъ 2,
Jordanville, New York 1978, 1982. За новији период и деловање Царске капеле види: Vladimir
Morosan, Choral Performance in Pre-Revolutionary Russia, Ann Arbor Michigan 1986; Русская
духовная музyка в документах и материалах, вол. I, Москва 1998; вол. II, књ. 1, Москва 2002;
вол. II, књ. 2, Москва 2004.
7 Edward Foley, нав. дело.
8 James McKinon, Music in Early Christian Literature, Cambridge University Press 1987, 109 (no.
235).
9 Нав. дело, 19, 109 (бр. 23, 234).
10 Сабор у Халкидону, правило 14, Patrologia Graeca 137, 532; види: Neil K. Moran, Singers in
Late Byzantine and Slavonic Paintings, Leiden, 1986, 14. Према коментарима из 12. века, ово
правило је постало излишно, пошто су тада појци углавном били евнуси.
11 Апостолска правила, правило 69, види: Neil K. Moran, нав. дело, 14.
12 James McKinon, нав. дело, 118 (бр. 255, 257, 258).
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Познати дневник монахиње Етерије, у којем је описан једнонедељни ток
богослужења у цркви у Јерусалиму у раном V веку, већ је класично дело за
упознавање раних облика хришћанског богослужења13. И у овом спису се помињу
појци који у храм долазе са лаицима и свештенством и у сваком дневном
богослужењу певају псалме и химне. Она чак истиче велику групу дечака, који на
прозбе ђакона одговарају „Господи помилуј“, и то веома гласно. Занимљиво је да
Исидор Пелусијски († око 435) дозвољава женама певање псалама14. У Александрији
су чтеци и појци постављани, без обзира на то да ли су били катихумени (припремају
се за крштење) или верни, док су у свим другим црквама само верни прихватани за
овакву службу15. Појци су одлазили са свештеницима у кућне посете16, а има их и
међу мученицима17.
Када је реч о квалитету појања, истиче се, пре свега, начин извођења,
посебно потреба да се што потпуније изрази духовни карактер песама. Св. Јероним,
рођен у Далмацији (A.D. 341–420), у својим коментарима на Посланицу Ефешанима
св. Апостола Павла (3.5) истиче да „треба да певамо тако што ћемо произносити
мелодију и молити Бога више духом, него гласом“18. Канон (75) Шестог васељенског
сабора (A.D. 680–681) прописује онима који долазе у цркве ради појања „да не
употребљавају гласове непримерене и не принуђују природу на крике, нити да
избирају нешто што је неодговарајуће и несвојствено Цркви, него са највећом
скрушеношћу да приносе песме тајновидцу Богу“19.
Снажењем Византије као државе, а самим тим и Константинопоља као
царског града и патријаршијског седишта, створени су услови за даљи развој
литургике, химнографије, па и музике која је све то пратила, не само у оквиру
богослужења, већ и приликом многобројних свечаности и церемонија на којима су
учествовали и црквени и државни великодостојници. Већ у Јустинијаново време
Велика црква у Константинопољу имала је двадесет четири појца (по 12 у десној и
левој певници), два доместика, шеснаест псалта, два лаосинакта и четири
канонарха20. Константинопољ је имао значајан универзитет који се развијао на
темељима античких знања, али и Патријаршијску школу, која се старала о теолошким
студијама, припремању свештенства, па и о основном општем школовању21. Школа
13 Peregrinatio Aetheriae ad Loca Sancta – Хаџилук Етерије у Света места, види: Л. Мирковић,
Хеортологија или историјски развитак и богослужење празника Православне источне цркве,
Београд 1961, 89–292. Новији превод Етеријиног текста на енглески са коментарима, види:
Creeds, Councils and Controversies. Documents Illustrating the History of the Church AD 332–461,
Ed. by J. Stevenson, London 2000, 258–260; James McKinon, нав. дело, 111–117.
14 James McKinon, нав. дело, 61 (бр. 121).
15 Нав. дело, 101 (бр. 217).
16 Нав. дело, 141 (бр. 319).
17 Појац и чтец Маркијан мученички је пострадао у Константинопољу око A.D. 350; James
McKinon, нав. дело, 103 (бр. 220). Види: Владика Николај Охридски, Охридски пролог, Глас
цркве, Шабац 2001, Св. мученик Маркијан (25. октобар), 779.
18 Patrologia Latina, ХХVI, 528–9, према James McKinon, нав. дело, 144 (бр. 333).
19 Протојереј–ставрофор др Радомир В. Поповић, Васељенски сабори – одабрана документа,
Београд 2007, 303.
20 Cf. Egon Wellesz, Music in Ceremonies, in: A History of Myzantine Music and Hymnography,
Oxford 1949 (2nd ed. 1963), 87–106.
21 R. Browning, The Patriarchal School at Constantinople in the 12th Century, Byzantion, XXXII,
1962, 167–202 (175); Упор. The Oxford History of Byzantium, ed. Cyril Mango, Oxford University
Press 2002; превод на српском, Предрага Марковића и Маше Марковић, објављен код Дерете,
Београд 2004.
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је постојала још у V веку, а можда и у доба цара Константина. Учитеље који нису
били теолози плаћала је држава. У једном опису цариградске цркве Светих Апостола
из XII века читамо да је ту постојала школа под патронатом Патријарха, као део
Патријаршијске школе, у којој је млађа група учила граматику, основе музике и
основе аритметике, док је старија група учила реторику, философију, медицину и
вишу математику22. Занимљиво је да манастири на истоку нису развијали
универзитетске центре, а подучавање цивила одвијало се само на елементарном
нивоу. Не треба заборавити да је и св. Василије Велики подучавање мирјанске деце у
манастирима сматрао неподобним и није га подржавао. Манастири су ипак примали,
„обично дечаке“, а неки старији монах их је подучавао у разумевању и учењу
напамет текстова Псалама, црквених служби и делова Новог завета23.
Прихватајући хришћанство, а у оквиру тога и културне тековине византијске
цивилизације, Јужни Словени нису могли да пресликају прилике у великој Царевини,
нити да по некаквом аутоматизму усвоје све што је у Царевини било створено.
Далеко на периферији усвојили су оно што им је било доступно и што је одговарало
друштву у којем су живели и које су развијали. Према мишљењу Сајмона Френклина,
то „превођење“ и „преношење“ једног сложеног културног модела значило је и
губитак и добитак. Превођењем богословских и литургијских књига на словенски
језик, стварани су донекле измењени облици византијске уметности, прилагођени
словенском језику и словенском разумевању одређених садржаја у датом тренутку24.
То се, свакако, у великој мери односило и на музику, пре свега на црквено појање,
које је у непосредној пракси прилагођавано словенским преводима литургијских
песама, а понегде је вероватно и укључивало старе словенске мелодијске обрасце. У
најстаријим сачуваним словенским литургијским рукописима, писаним глагољицом у
XI веку (Psalterium Sinaiticum, Euchologium Sinaiticum)25, налазе се називи многих
литургијских песама, као и ознаке гласова писане по грчком начину (са
обележавањем четири аутентична и четири плагална гласа). У XII веку гласови су
обележавани и континуирано од I до VIII, што ће постати искључива словенска
пракса од друге половине XIII века26. Непостојање музичких–неумских записа
литургијских песама са словенским текстом практично до краја XIV века
карактеристично је за подручје Балкана27.
22 R. Browning, нав. дело, 177.
23 Peter Charanis, The Monk as An Element of Byzantine Society, Dumbarton Oaks Papers, XXV,
1971, 61–84; Cyril Mango, Byzantium. The Empire of the New Rome, London 1985, paperback ed.
2005, 148.
24 Simon Franklin, Reception of Byzantine Culture by the Slavs, in: The 17th International Byzantine
Congress, Major Papers, Dumbarton Oaks/Georgtown University, Washington D.C., August 3–8,
1986, 383–397 (385).
25 Psalterium Sinaiticum, Facsimile edition, ed. M. Altbauer, Skopje 1971; Euchologium Sinaiticum,
straoslovenski glagoljski spomenik, ed. R. Nahtigal, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, knj.
I, Facsimil, Ljubljana 1941; knj. II, Texts in Cyrillic with commentaries, Ljubljana 1942.
26 Види: Danica Petrović, Obeležavanje glasova u najstarijim slovenskim liturgijskim rukopisima, у:
Osmoglasnik u muzičkoj tradiciji Južnih Slovena, Muzikološki institut SANU, Posebna izdanja, knj.
16/I, Beograd 1982, 65–76.
27 Подсећамо на чињеницу да је Кијевска Русија примила хришћанство крајем Х века, а непун
век касније већ је имала свој први неумски рукопис, данас познат као Типографски устав.
Види: Типографски устав. Устав с Кондакарем писан крајем XI и почетком XII века, објављен
у редакцији Бориса А. Успенског: том I, факсимил рукописа (постоји и у електронској форми
на CD–у); том II, Критичко издање текста са коментарима С. В. Петрова и В. С. Голышенка;
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Колико и како се у средњовековној Србији размишљало о црквеној музици,
тешко је сазнати. У Студеничком типику Свети Сава прописује монасима да редовно
певају службе: часове, јутрење, литургију, вечерње и повечерје, као и свеноћно
бденије. Он такође саветује да Господње и Богородичине празнике треба
прослављати на свечанији начин, и то не само у смислу појања и свечаности (сјаја),
већ чак и у храни“28. У збиркама канонских и грађанских правних норми налазе се и
упозорења појцима како треба, или како не треба појати. Синтагмат, врста правне
енциклопедије, који је саставио солунски монах Матија Властар почетком XIV века,
на српскословенски је преведен већ у доба цара Душана29. Овај спис садржи
одабрана правила васељенских сабора, чини се допуњена примедбама везаним за
време настанка списа, која упозоравају појце на неприкладна извођења богослужбене
музике. У српском преводу рукописа кроз 75. правило Шестог васељенског сабора
поручује се појцима: „Молештимь се вь црькви и поюштимь, не бес'чин'ны гласы
повелѣваеть, нь вь сьврьшен'нѣ срьдци образѣ сьпретан'нѣ и умнїимь вьнимани
молитвы творити и пѣтїа, имыже тогда вьноутрьшнимь образомь и вьнѣшнимь
видомь Божїю милость о сьгрѣшеныхь привлѣшти. Благоговѣини бо, рече
лествичьскаіа книга, творите сыны Ізраилієевєы; ни же ломлїєнїе и бес'чиніє οудесы
творити, и излиш'нοую пѣнїи пьстротοу, рек'ше различиіє и пѣснеи теререканиїе
(τερετίσµασιν), іаже пировникомь паче и игрьцемь прикладна суть, не же црькви
Божїи“30. Раније поменуто 75. правило VI васељенског сабора31 овде је проширено и
усмерено против сувремене појачке праксе (ХIV век), када су увођене „кратиме“,
дуги музички одсеци у којима се појало без текста, на неодређене слогове те–ре–ре–
ре. Овакво појање Матија Властар осуђује, назива га τερετίσµασιν – терерикање и
пореди га са играма и забавама које не доликују дому Божијем!
За сада није познато колики је корпус светоотачких богословских текстова, у
којима се помиње музика, био преведен на старословенски језик. У описима
ћирилских рукописа, насталих у нашим скрипторијама, налазе се многобројни
зборници текстова сасвим различитог садржаја. У опису једног српског ћирилског
зборника из XIV века, данас у Националној библиотеци у Паризу (MS Slave 8),
наводи се текст Симеона Новог Богослова о томе „како подобаѣть пѣти“32. Било би
занимљиво видети има ли још сличних текстова у средњовековним ћирилским
зборницима. Претпостављамо да би се ширим систематским истраживањима оваквих
рукописа могло открити какве су још поуке о произношењу црквеног појања читали
наши преци у XIV и XV веку.
Када су у питању црквени музичари, који су прихватали грчке напеве,
изводили их и прилагођавали словенском језику и културно далеко неразвијенијој
средини, поставља се питање како, на основу којих извора можемо ишчитати
чињенице о њиховом животу и раду. Ограничићемо се на епоху Немањића, време
Том III, Студије, Москва 2006.
28 Студенички типик, цароставник манастира Студенице, уред. Т. Јовановић, Београд 1994,
37, 69.
29 Матије Властара синтагмат. Азбучни зборник византијских црквених и државних закона и
правила. Словенски превод времена Душанова, издао Стојан Новаковић, Зборник за историју,
језик и књижевност српског народа, СКА, I одељење, књ. ІV, Београд 1907.
30 Упор. Синтагмат Матије Властара, види: С. Станојевић, нав. дело, 312–313.
31 Види напомену бр. 18 у овом раду.
32 Упор. Томислав Јовановић, Инвентар српских ћирилских рукописа Народне библиотеке у
Паризу, Археографски прилози 3, Београд 1981, 200–331 (306).
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стварања самосталне српске Цркве (1219) и њеног развоја све до пада Цариграда
(1453) и Смедерева (1459), чиме је за неколико будућих векова утврђена Отоманска
власт на Балкану, а црквени живот православних заустављен на очувању наслеђеног.
Упркос сасвим ограниченог интересовања за музичку писменост у
средњовековној Србији, о црквеној музици и литургијској пракси сазнајемо из житија
светих Срба, као и из химнографских творенија домаћих аутора, почев од Светог Саве у
XIII, до Пајсија Јањевца и Кипријана Рачанина у XVII и XVIII веку33. Химнографи, иако
можда нису обављали функцију црквених појаца, могу се сматрати људима са значајним
појачким искуством, јер су они своје текстове морали да прилагоде одликама појединих
гласова, који су у то време већ свакако имали утврђену мелодијску структуру. Извори су
нам била и манастирска правила – Типици34, као и записи у литургијским рукописима,
који дају упутства појцима на који начин се одређене песме изводе на богослужењу35. Ту
је и црквена архитектура, која је пажљиво пратила промене у богослужењу и
прилагођавала облик храма потребама свештенослужитеља и појаца36. Изванредна
акустика средњовековних цркава, прилагођена једногласном појању, можда је једино
непосредно сведочанство о томе каквим су звуцима на богослужењима били окружени
житељи средњовековне Србије.
Треба имати на уму да наша знања о црквеним музичарима у средњовековној
Србији у овом тренутку одређују веома ограничени извори. Покушаћемо, ипак, да на
основу доступних извора, одговоримо на питања везана за положај, функцију,
личност и „творенија“ црквених музичара који су деловали у немањићкој Србији и
Деспотовини од XII до краја XV века:
• богослужења и обреди у којима су појци учествовали;
• химнографи (песмопевци, светопевци) и црквени појци;
• друштвени положај црквених музичара;
• музичка писменост и „творенија“ првих српских композитора.
Богослужења и обреди у којима су појци учествовали
На основу манастирских типика, сазнајемо не само у каквој су организацији
живели монаси у појединим манастирима, већ и како су испуњавали литургичка правила
33 Упор. Ђорђе Трифуновић, Стара српска црквена поезија; Димитрије Богдановић,
Византијски књижевни канон у српским службама средњег века, у: О Србљаку. Студије,
Српска књижевна задруга, Београд 1970, 9–125. Чак је крајем ХХ века хиландарски проигуман
Хризостом (Столић), данас епископ жички, по старим музичко–поетским правилима саставио
службу чудотворној икони Богородице у манастиру Велика Ремета, која је недавно објављена:
Служба Пресветој Богородици у част и спомен чудотворне јој иконе Великореметске,
приредио Димитрија Стефановића, Манастир Велика Ремета 2010.
34 Прве српске типике саставио је Свети Сава: Карејски, Студеничк и Хиландарски. Изузетно
значајан је потом Никодимов типик из ХIV века. Упор. данашња издања: Карејски типик
Светога Саве [факсимил], уред. Д. Медаковић, Д. Богдановић, Београд 1985; Студенички
типик, цароставник манастира Студенице, уред. Т. Јовановић, књ. 1 [факсимил], Београд
1992; књ. 2 [транскрипција и превод], Београд 1994; Свети Сава, Сабрани списи, уред. Д.
Богдановић, Београд 1986; Типик архиепископа Никодима, књ. 1, [факсимил рукописа
изгорелог за време Другог светског рата]; књ. 2, [текст Типика који је транскрибовао Лазар
Мирковић], Београд 2004.
35 D. Stefanović, Some Aspects of the Form and Expression of Serbian Medieval Chant, Musica
Antiqua Europae Orientalis, vol. I, Bydgoszcz 1969, 73–75; D. Petrović, Stara srpska muzika u svetlu
današnjih istraživanja, у: Muzičke večeri u Donatu.Zbornik radova, Zagreb–Zadar 1983, 119–131
(120).
36 Види: Војислав Кораћ и Марица Шупут, Архитектура византијског света, Београд 2005.
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и како су обављали свакодневна и празнична богослужења. Прве типике, манастирска и
богослужбена правила превео је са грчког на стари српски црквени језик Свети Сава,
према узорима из Цариграда и са Свете Горе: Карејски (1199), Хиландарски (1199),
Студенички типик (1208)37. Иако се већ у поменутим типицима осећа утицај
јерусалимских правила, кроз Типик архиепископа српског Никодима (1317–1326)
јерусалимско манастирско богослужење шире је спроведено у српској Цркви38.
У Житијима светих краљева и архиепископа српских помињу се редовна
богослужења (јутрење, вечерње, навечерје, литургија или Божанствена служба,
уобичајена служба; свеноћно бденије – ноћна бдења, свеноћна молба, свеноћно
стајање; обноћна молитва; црквена служба) и обреди (сахране, надгробна појања,
освећење цркве, процесије) на којима су учествовали, па и појали, многи црквени
великодостојници, монаси, али и лаици. У житијима се помињу и типови појања
зависно од обреда (општа појања, песме, богохвална песма, анђеоска песма, дневна и
ноћна пјенија, јутарња пјенија; песме о покоју, надгробна пјенија, обично пјеније,
хвалебна славословља), различите врсте црквених песама (псалми, канони, стихире,
„богохвалне“ стихире светоме, духовне песме, Божанствено славословље, велико
славословље; тропар светога, похвала св. Симеону, песме за помен, песме о покоју;
трисвета песма – Трисагион, параклиси – молебни), па и помојви везани за појачку
вештину (појати, отпевати, мусикијски, музика, песмопевац и светопевац (аутор
певаних текстова)39. Термини „песмопевац“ и „светопевац“ у Житијима краља
Стефана Уроша I и краља Стефана Уроша III Дечанског односе се на ауторе певаних
текстова, а не на актуелне појце40. Претпостављамо да појци нису помињани као
посебна скупина, с обзиром на чињеницу да је већина описаних обреда везана за
манастире, у којима су сви монаси били потенцијални учесници у појању. Могуће је
да у том времену статус црквеног појца још увек није био утврђен у црквеној
организацији и хијерархији, јер смо Чин постављања чтеца и појца за сада нашли
тек у рукописним требницима и служабницима XV–XVII века.
Изузетно сликовит опис једног црквеног обреда, али и историјског догађаја у
немањићкој епохи, представља опис сахране српске краљице Јелене Анжујске (8.
фебруара 1314), мајке краљева Драгутина и Милутина, из пера њеног савременика,
архиепископа Данила. Када је Краљица преминула, у њен дом у Брњацима (Косово)
похитали су епископ бањски Данило „са осталом браћом епископима, архимандритима
и игуманима и целим сабором отачаства њезина“41. Још са самртног одра краљица
37 Прибислав Симић, Значај богослужбених одредби Хиландарског и Карејског типика, у:
Осам векова Хиландара. Историја, духовни живот, књижевност, уметност и архитектура
(октобар 1998), САНУ, Научни скупови књ. XCV, Одељење историјских наука, књ. 27, Београд
2000, 187–192.
38 Типик архиепископа Никодима, књ. 1, Факсимил; књ. 2, Транскрипција текста Л. Мирковић,
Београд 2004.
39 Наведене податке сакупила је и обрадила Маријана Кокановић, Спомени о музици у српским
средњовековним житијима, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, 24–25,
Нови Сад, 1999, 145–163.
40 Види: Животи краљева и архиепископа српских од архиепископа Данила II, превео др Лазар
Мирковић, СКЗ коло XXXVII, бр. 257, Београд 1935, 10, 146.
41 Архиепископ Данило, Живот краљице Јелене, у: Животи краљева и архиепископа српских
од архиепископа Данила II, превео др Лазар Мирковић, СКЗ коло XXXVII, бр. 257, Београд
1935, 66–67–68.
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Јелена је поручила: „Оци свети, све што знате од обичнога пјенија, почевши запојте
Господу“. Но, када су служашчи увидели да краљица умире, „почеше надгробна
пјенија“. По великој хладноћи и невремену „свеосвећени епископи, скупивши тело
блажене госпође Јелене и појући песме надгробне“, понели су њено тело према гробном
месту у њеној задужбини, манастиру Градац. У веома живописној слици сахране
краљице Јелене, коју је оставио архиепископ Данило II (Пећки), помиње се на сахрани
присуство „архиепископа кир Саве“ и нарицање једног од краљичиних синова, краља
Милутина. Било је ту мноштво епископа и игумана који су „псалмима и Божаственим
песмама, уз пратњу целога освећенога сабора и царског синклита, са осталим
велможама и бољарима и целога народа њезина отачаства, тело ове христољубиве
Краљице до гроба допратили“42. Када је три године после смрти отворен гроб блажене
Јелене и у њему откривено њено тело „као у роси умешано светим миром, цело
непропадљиво“, епископ Павле је са игуманом и братијом манастира поново учинио
„свеноћна пјенија и велика славословља“. Очигледно је да су сви црквени
великодостојници – епископи, архимандрити и игумани – били спремни за појање
„обичног“ и „надгробног“ пјенија, а пратили су их велможе, бољари и „народ њезина
отачаства“.
Овде је била у питању сахрана краљевског ранга, и то једне посебно
поштоване и вољене краљице. Извори којима располажемо, нажалост, не помињу
збивања у парохијским црквама. Занимљиво је, међутим, да традиционално српско
појање на опелу и помену и данас изненађује својом ведрином, готово радошћу, а
посебну „боју“ има појање у женским монашким заједницама43.
Химнографи (песмопевци, светопевци) и црквени појци
Поред појаца који су имали одређен положај и функцију у богослужбеном
животу сваке цркве, зналцима појања могу се на одређен начин сматрати и
химнографи, црквени песници. Њихова су поетска дела увек стварана у одређеном
жанру, у једном од унапред одабраних гласова осмогласника и у жанром одређеном
типу појања. Овакав стваралачки поступак подразумевао је добро познавање појања,
односно музичке структуре сваког од осам гласова, као и различитих типова напева у
оквиру сваког гласа (стихирарски – самогласан, подобан, тропарски, антифони). Међу
химнографима који су, почев од Светог Саве (XII–XIII век), па до Пајсија Јањевца и
Кипријана Рачанина у XVII/XVIII веку, писали службе у част светих које је
канонизовала српска Црква, било је високих јерараха – архиепископа (Сава, Данило II
Пећки), патријараха (Данило III Бањски, Јефрем), епископа (Марко, епископ пећки,
Григорије Цамблак, митрополит Кијева), али и учених монаха (Теодосије Хиландарац,
Зограф Лонгин, Пајсије Јањевац, Кипријан Рачанин), као и оних учених, а непознатих
монаха из манастира Милешева, Раваница, Крушедол, Девич, Купиново, Шишатовац44.
У том низу средњовековних књижевних стваралаца – химнописаца – само је Димитрије
Кантакузин, трговац из Новог Брда, био мирјанин. Црквена јерархија, свештенство и
42 Нав. дело, 69–71.
43 У Фоноархиву Музиколошког института САНУ, Београд, поседујемо занимљиве снимке
песама на помену и опелу, које су 70–тих година прошлог века снимали др Димитрије
Стефановић и тада асистент Даница Петровић у манастирима Наупара, Велуће, Жича, Никоље,
Раваница.
44 Види: Србљак. Службе–Канони–Акатисти, уред. Д. Богдановић, С. Петковић, Ђ.
Трифуновић, књ. 1, 2, 3, Српска књижевна задруга, Београд 1970.
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монаштво, иако нису били у прилици да обављају функцију црквених појаца, морали су
да на одређеном нивоу владају црквеним појањем, као и богослужбеним правилима.
Монаси су свакако подучавани у манастирским заједницама, поједини и на Светој
Гори, док је подучавање лаика отворено питање.
Широко прихваћена усмена традиција није увек погодовала ширењу
писмености, како опште, тако и музичке. И начин литургијског певања када чтец
(канонарх) чита део текста, а појци тај текст понављају у певаној форми, представља
начин како да се савлада проблем малог броја одговарајућих литургијских књига, или
можда недовољан број писмених појаца. Према сведочанствима у житијима, поједини
млади Немањићи добијали су религиозно образовање и показивали су изразиту ревност
у духовном животу (Растко, потоњи св. Сава; Стефан, потоњи Стефан Дечански). Ипак,
само у Житију краља Стефана Драгутина читамо да он као „богољубазни младић
учаше да поје Господу“45. Љубав за црквено појање и црквене књиге, стечена још у
младости у жупи Будимљи (Беране, Црна Гора), довела је и архиепископа Јевстатија I
(1279–1286) до вишег учења и духовног напредовања46. То значи да је, поред младих
принчева, подучавање у црквеним књигама, па и у појању, могла да добије и друга
заинтересована младеж, претпостављамо ипак из виђенијих кућа.
Реформа цркве је још почетком XIII утицала на повећање потреба за
књигама. Прописано је било да сваки свештеник мора од књига да поседује „апостол,
евангелије, литургију, триод, номоканон, псалтир, октоих и господским празником
службу и чтенија на поученије људем“47. То значи да је, поред литургијских књига
потребних за богослужење, морао да има и поучне књиге за пастирски рад, али и
Номоканон48, црквено–грађански правни зборник. Хришћанско поучавање постало је
преокупација цркве и свештенства. У манастире јесу примани и неписмени
искушеници, међутим, доласком у манастир, они су прихватали обавезу да уче.
Учили су од старијих и спремнијих, свако према сопственим могућностима, кроз
свакодневни рад и молитву. Све до XIV века писменост је и најнижим сталежима
отварала пут до свештеничког чина и вишег друштвеног статуса49. Момчило
Спремић сматра да се просветни рад одвијао углавном изван манастира, као што је то
било и у Византији, а обављали су га плаћени учитељи које понекад називају и
„магистрима“50. Сима Ћирковић, међутим, пише да се у средњовековној Србији
могло учити и код свештеника и код монаха, па и код приватних учитеља
световњака, а помињу се чак и писмене монахиње51.
45 Види: Житије краља Стефана Драгутина, у: Животи краљева и архиепископа српских од
Данила II, СКЗ, Београд 1935, 13. Упор. Маријана Кокановић, Спомени о музици у српским
средњовековним житијима, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, 24–25,
Нови Сад 1999, 153.
46 Сима Ћирковић, Писменост и образовање у Србији (XIII–XV века), у: Работници, војници,
духовници. Друштва средњовековног Балкана, Београд 1997, 410.
47 V. Jagić, Sitna kanonička građa, Starine JAZU 5, 1873, 137.
48 Номоканон – Законоправило Светог Саве, црквено–грађански правни зборник; српски
превод са грчког сачињен је почетком XIII века под надзором Св. Саве. Види: Д. Богдановић,
Крмчија светога Саве, у: Сава Немањић – Свети Сава. Историја и предање, САНУ, научни
скупови књ. VII, Председништво књ. 1, Београд, 1979, 91–98; Миодраг М. Петровић, О
Законоправилу или Номоканону Светога Саве. Расправе, Београд, 1990; Исти, уред.
Законоправило или Номоканон светога Саве – Иловички препис 1262. година, Горњи
Милановац 1991.
49 Сима Ћирковић, Православна црква у средњовековној српској држави, у: Споменица о 750–
годишњици аутокефалности Српске цркве, Београд 1969, 46–47.
50 Момчило Спремић, Деспот Ђурђе Бранковић и његово доба, Београд, 1994, 761.
51 Сима Ћирковић, Писменост и образовање у Србији (XIII–XV века), у: Работници, војници,
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Нема података да су Срби одлазили на школовање у Цариград52. Чини се да
је најзначајнија тачка додира са Византијом до XIV века била углавном Света Гора.
Много присније везе успостављене су у време краља Милутина, па и цара Душана, а
нарочито у време Деспотовине. То је Србима донело многа нова сазнања. У једном
српском тексту из тог времена кроз појам философија тумаче се главне научне
дисциплине: философија се дели на видитељноје–теоријско, а то је теологија,
физика, математика, и на делатељноје–практично, а то су економија, политика,
етика, астрономија и музика53. У доба деспота Стефана Лазаревића Пећка
патријаршија је, по угледу на Цариградску, имала неку врсту више школе, у којој је
учио и Константин Философ, Бугарин пореклом, један од најугледнијих ученика
поменуте школе54. За сада не знамо ко су били други полазници у тој школи, али је
свакако новина да су, између осталог, могли да добију поуке и о музици.
Сложеност црквеног календара и свакодневних служби, значајне промене у
богослужењима које су настајале преласком са Цариградског на Јерусалимски Типик,
захтевали су од појаца познавање типика, способност да се вешто служе различитим
литургијским књигама, као и да по наученим моделима „кроје“ напеве према
утврђеним гласовима и типовима напева. То је подразумевало писмене и добро
обучене и чтеце и појце. Отворено је питање: да ли их је увек било довољно?
Друштвени положај црквених музичара
Према извештају првог посланства цара Михаила VIII, упућеног краљу
Урошу I, у вези са истина неуспелим склапањем брачног уговора будућег краља
Милутина, живот на српском двору је 1266. године био „скроман и јадан“. Са друге
стране, и српског краља је непријатно изненадила раскош посланикове пратње и
присуство евнуха у окружењу византијске принцезе55. Тридесетак година касније,
када Теодор Метохит поново долази у Србију, сада као посланик Андроника II, у
другој брачној мисији, ради брака краља Милутина са принцезом Симонидом (1299),
слика двора била је потпуно другачија, а раскош на двору „сасвим је византијска“.56
За време владавине краља Стефана Уроша I, у Србији још увек није било
византијских служби и достојанстава. Дијак и логотет јављају се као дворски писари
тек у време краља Стефана Уроша III Дечанског (1321–1331)57.
Какав је био положај појаца у хијерархији српске Цркве, није сасвим јасно. У
литургијским рукописима помиње се пѣваць (појац) или пѣвцы (појци); неретко се
наводе и ликы, као група појаца. Чини се, да су по узору на прилике у Византији,
појци и код нас, истина тек у XV веку, постали један од најнижих, али ипак
обавезујућих делова хијерархије српске Цркве. У рукописним требницима,
духовници. Друштва средњовековног Балкана, Београд 1997, 414.
52 Нав. дело, 410
53 Нав. дело, 407.
54 Константин Философ је остао у Србији; живео је и радио на двору деспота Стефана
Лазаревића. Види: Димитрије Богдановић, Историја старе српске књижевности, Београд
1980, 214–218; Ђорђе Трифуновић, Стара српска књижевност, Београд 1995, 249–250.
55 Цитирано према Димитрије Оболенски, Византијски комонвелт, Београд 1996, 300;
оригинал: Dimitri Obolensky, Byzantine Commonwealth: Eastern Europe 500 – 1453, 1st published
1971.
56 Димитрије Оболенски, нав. дело, 300–302.
57 Сима Ћирковић, Писменост и образовање у Србији (XIII–XV века), у: Работници, војници,
духовници. Друштва средњовековног Балкана, Београд 1997, 427–428.
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служабницима и архијерским чиновницима XV–XVII века налазимо „Чинь бываємы
на поставлєнїе чьтца и пѣвца“ или „Уставь поставлєнїа чьтца и пѣвца“58. Чин је,
према извору из XV века, обављао архијереј, пострижењем власи, читањем молитава,
облачењем појца у посебно „одјејаније“, а на крају се „пѣвцоу же велить пѣти и
гл[агол]еть прокимень“59. У рукопису из XVII века чин почиње текстом 46. псалма,
много је сложенији, а помињу се и књиге – Апостол и Псалтир – које појац добија у
руке60. Требници су били највише коришћени у градским срединама, мада је један од
наших рукописа писан у манастиру Хиландару. Иако су сви монаси морали да
савладају основе појања, чини се да је појац уведен у чин имао посебан статус, а
вероватно и другачије обавезе. Чињеница да је чин постављања појаца обављао
архијереј, довољно говори о значају који је ова служба добила и у српској Цркви.
Јачање значаја црквених појаца и у Цркви и у друштву огледа се у њиховом
све учесталијем представљању на фрескама и на рукописним минијатурама. У
грчким изворима ликовне представе појаца и доместика присутне су од краја XIII
века. Наши манастири у којима су осликане сцене са црквеним музичарима – појци,
доместици – углавном су из XIV века61. Појце (ψσάλτης) видимо осликане као
појединце протопсалте (προτοψάλτης), на амвону, али и у групи, као лик – хор.
Доместик (δοµέστικος), руководилац групе појаца, најчешће је представљен како
певачима показује кретање мелодије – „χειρονοµία“. Испред хорова су често
представљени и канонарси (κανονάρχης) – чтеци са отвореном књигом у руци, из које
читају делове текстова, које појци потом певају по утврђеним или на лицу места
искројеним мелодијама. У одећи појаца посебно место припада карактеристичној
шареној капи у облику папирног чамца – скиадион (σκιάδιον), или белој капи у облику
кошнице – скараникон (σκαραάνικον). Појци су били и посебно веома свечано, па и
раскошно обучени, у неку врсту широких огртача (σϕικτοΰрιον) са отвореним
широким рукавима. У групама појаца било је и оних без капа, док су доместици
редовно били у посебним огртачама и са карактеристичним капама на глави.
Нису сви грчки термини везани за појце и људе задужене за појање у цркви
од рановизантијског до поствизантијског времена (псалт, протопсалт, доместик,
архон, примикериос, лампадариос) ушли у јужнословенске литургијске рукописе.
Дилеме око њихове функције и хронологије још увек су актуелне62. Термин појац
58 За сада смо нашли неколико рукописа XV–XVII века: Београд, Народна библиотека Србије,
Рс 374, Служабник и Архијерејски чиновник, крај XV века, а део крај XVII века, лл. 66а–67б;
Рс 640, око 1688. и 1705, писали су га Рачани, л. 20; Патријаршијска библиотека, Рс 70, л. 26б;
Манастир Хиландар, Рс 167, прва четвртина XV века, л. 146.
59 Београд, Народна библиотека Србије, Рс 374, Служабник и Архијерејски чиновник, крај XV
века, а део крај XVII века, лл. 66а–67б.
60 Београд, Народна библиотека Србије, Рс 640, око 1688. и 1705, писали су га Рачани, лл. 20а–
22а.
61 Воздвиженије Часног Крста (Старо Нагоричане, Дечани), Извор премудрости (Лесново,
Поганово), Сцена смрти у Житију св. Николе (Грачаница, Старо Нагоричане, Марков
манастир, Бољевац, Богородица Љевишка, Богородичина црква у Пећкој Патријаршији), или
Псалти на гробу патријарха Јоаникија (Пећка патријаршија), Акатист Богородици (Дечани,
Матејче, Марков манастир, бугарски „Томићев псалтир“), Божићна стихира (Жича),
Псаламски стихови „Всјакоје диханије“ – Пс.148–150 (Лесново, Кучевиште) и Полијелеј (за
разлику од осталих осликаних Псалтира, бугарски „Томићев“ и српски „Минхески псалтир“
садрже илустрације 134. псалма); Покров Богородице (у поствизантијским изворима). Види:
Neil K. Moran, Singers in late Bzyantine and Slavonic Painting, Leiden 1986, 134.
62 Neil K. Moran, нав. дело, 18–20.
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(пѣвець, грч. ψάλτης) налази се већ у Синајском евхологиону, старословенском
глагољском рукопису из XI века, док се у Синтагмату Матије Властара из ХIV
века у прилогу о црквеним достојанствима и службама од музичара наводе: Чьтьць
же офїкїи: два деместика обѣю ликγ и два лаωсинахта; протоψл'ть63. То указује на
сложеност богослужења и на жељу да се, барем у катедралним црквама и приликом
посебно значајних служби, богослужбена музика повери већем броју извођача, уз
које ће појати угледан солиста (протопсалт) и чији ће руководилац бити
професионалан хоровођа (доместик). Са продором музичке писмености и појавом
првих српских композитора, створени су услови да и византијску титулу „маистора“
добије један српски музичар.
Музичка писменост и дела првих српских композитора
До непосредних веза српске Цркве са грчком црквеном праксом дошло је
посебно у време цара Душана. Када је цар Душан освојио митрополијски град Зихну,
Грк Раул из Зихне постао је први „доместик Србије“64. Потом је продор Османлија
на територију Византије и балканских држава проузроковао миграције
најобразованијег дела византијског становништва преко Србије на запад. Долазак
угледних Византинаца у Србију подстакле су и брачне везе деспота Ђурђа
Бранковића са Ирином Кантакузин и Лазара Бранковића са Јеленом Палеолог65. У
Србију су све чешће долазили угледни византијски музичари, а доношени су и грчки
неумски рукописи. Митрополит Смедерева, кир Атанасије, купио је музички
рукопис, који је 1431. године саставио и касновизантијским неумама исписао Давид
Редестинос, монах светогорског манастира Пантократора. Рукопис садржи и две
песме на српскословенском језику66. У српској деспотовини боравила су и двојица
познатих цариградских музичара: Јоаким, монах харсијанитског манастира67, и
чувени композитор Мануил Хрисафис, лампадарије цркве Свете Софије68.
Низ композиција монаха Јоакима, више причасних песама и стихира у
различитим гласовима, сачувано је у седам данас познатих неумских рукописа.
Рукописи су из XV века, четири су светогорска (налазе се у библиотекама
63 У крушедолском рукопису, уз текст Синтагмата Матије Властара, налази се прилог „ω
церковных властель їако же ветхоіє имать преданїе“, упор. Матије Властара синтагмат.
Азбучни зборник византијских црквених и државних закона и правила. Словенски превод из
времена Душанова, издао Стојан Новаковић, Зборник за историју, језик и књижевност српског
народа, СКА, I одељење, књ. ІV, Београд 1907, LXXXVI–LXXXVII.
64 Види: Стара српска музика. Примери црквених песама из XV века, ед. Димитрије
Стефановић, Музиколошки институт САНУ, Посебна издања, књ. 15/I, Београд 1975; Марија
Јанковић, Епископије и Митрополије Српске цркве у средњем веку, Историјски институт,
Београд 1985.
65 Божидар Ферјанчић, Византинци у Србији прве половине ХV века, Зборник радова
Византолошког института, ХХVΙ, 1987, 173–215.
66 Андрија Јаковиљевић, Давид Редестинос и Јован Кукузељ у српскословенским преводима,
Зборник радова Византолошког института, XII, Београд 1970, 179–191.
67 Милош Велимировић, IΩΑΚΕΙΜ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΣIΑΝΙΤΟΥ ΚΑI ∆ΟΜΕΣΤΙΚΟΣ
ΣΕΡΒΙΑΣ, Зборник радова Византолошког института, књ. VIΙΙ/2, Београд 1964, 451–458.
68 Види: The Treatise of Manuel Chrysaphes, The Lampadarios: On the Theory of the Art of
Chanting and on Certain Erroneous Views That Some Hold About it (Mount Athos, Iviron Monastery
MS 1120, July 1458), Text, Translation and Commentary by Dimitri E. Conomos, Corpus Scriptorum
De Re Musica, Band II, Ősterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1985, 19–26.
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светогорских манастира Ивирон, Ватопед, Констамонит), а три се налазе у
Националној библиотеци у Атини69. Један од ових рукописа преписао је доместик
Матеј у манастиру Св. Јована Претече близу Сера. Све су песме на грчком језику, а
само поједини записи подсећају да је њихов аутор, монах Јоаким, био „доместик
Србије“ (Ἰωακείµ µοναχὸς τοῦ Χαρσιανίτου καὶ δοµέστικος Σερβίας). Јоаким је вероватно
припадао служби дворских духовника – „Royal Clergy“. Милош Велимировић сматра
да је он, после пада Цариграда, отишао на Крит, потом у Јерусалим, а био је и на
Метеорима. У Србију је морао доћи пре пада Смедерева, јер шта би у Србији под
Турцима значила позиција доместика Србије?70 Нажалост, за сада нам нису ближе
познате дужности које је могао или требало да обавља „доместик Србије“. Други,
овде поменути византијски музичар, славни Мануил Хрисафис (XV век), аутор је
једне Кратиме, мелизматичне песме без текста, за коју, из записа у рукопису
манастира Преображење на Метеорима, сазнајемо да је писана у Србији („Κὺρ
Μανουήλ Χρυσάφη ὅπερ ἐποιήθη ἐν Σερβία πάνυ καλόν“)71.
Са грчким црквеним музичарима – доместицима, у Србију су доспели и
неумски рукописи, па на одређен начин и музичка писменост. Тројица црквених
музичара, који су живели и радили претежно у XV веку, стављали су, поред својих
имена, одредницу Србин. Њихове композиције најчешће су исписиване двојезично,
на српскословенском и грчком језику. Од ове тројице музичара, један је свакако био
лаик – Никола Србин, али о његовом животу баш ништа није познато. Доместик кир
Стефан Србин могао је бити и лаик и свештенослужитељ72. Претпоставља се да је
живео на двору Ђурђа Бранковића, али за то нема убедљивих доказа. Само је Исаија
Србин познат као јеромонах, који је живео и радио у манастиру Матејче код
Куманова (данас БЈР Македонија)73. У манастирском Поменику74 он је уписан са
титулом „майстор“75. Исаија је у овом манастиру свакако присно сарађивао са
познатим књижевником Димитријем Кантакузином и дијаком Владиславом
Граматиком, који је преписао већ помињани Синтагмат Матије Властара76.
69 Упор. Димитрије Стефановић, Музички рукописи из ХIV и ХV века од значаја за историју
српског појања, у: Стара српска музика. Примери црквених песама из ХV века, Музиколошки
институт САНУ, Посебна издања, књ. 15/I, Београд 1975, 17–33.
70 Милош Велимировић, IΩΑΚΕΙΜ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΣIΑΝΙΤΟΥ ΚΑI ∆ΟΜΕΣΤΙΚΟΣ
ΣΕΡΒΙΑΣ, Зборник радова Византолошког института, књ. VIΙΙ/2, Београд 1964, 451–458.
71 N. A. Veis, TA HEIROGRAFA TΩN METEΩRΩN, Atina 1967.
72 Титула “kyr” означава висок друштвени статус, а носила су је и свештена лица и лаици, чак
и генерали; види: Michael Angold, Church and Byzantium under Comneni 1081–1261, Cambridge
University Press, 1995, 199; Mark C. Bartusis, The Late Byzantine Army: Arms and Society 1204–
1453, Middle Ages Series, University of Pennsylvania Press, 1992, 165; Paul Magdalino, The Empire
of Manuel I Komnenos 1143–1180, Cambridge University Press 1993, 501–09. Ове податке
љубазно нам је ставио на увид јереј мр Василије Вранић.
73 Димитрије Стефановић, Музички рукописи ХIV и ХV века од значаја за историју српског
појања, у: Стара српска музика. Примери црквених песама из ХV века, Музиколошки институт
САНУ, Посебна издања, књ. 15/I, Београд 1975, 17–33.
74 Водичнички поменик, XV–XVI век, види: Архив Српске академије наука и уметности,
Београд, Рс 32; види: С. Новаковић, Српски поменици XV–XVIII века, Гласник Српског ученог
друштва, XLII, Београд 1875, 19.
75 О овој титули у Византији види: A. Kazhdan, A.C. Cutles, D.E. Conomos, „Maistor“, у: The
Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 2, Oxford University Press 1991, 1269.
76 Види: Даница Петровић, Црквени појци и писари у доба Српске деспотовине, Српска
академија наука и уметности, научни скупови, књ. (у штампи).
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Изгорели рукопис Народне библиотеке у Београду (Рс 93, XV век), у којем су
била исписана творенија доместика кир Стефана Србина на српскословенском и
грчком језику, садржала је на почетку и Пападику – тумачење касновизантијских
неумских знакова77, што је свакако био значајан покушај у ширењу музичке
писмености међу црквеним музичарима у Србији.
Дела доместика кир Стефана, Николе, а посебно јеромонаха Исаије,
представљају музички сложена творенија. У том низу посебно се издвајају широко
развијени, музички веома упечатљиви напеви две песме из Литургије пређеосвећених
дарова кир Стефана Србина: „Ниња сили“, пева се уместо Херувимске песме (II
плагални глас) и причасна песма „Вакусите и видите“ (I глас). По обиму, особеној
архитектонској конструкцији целине и мелодијској напетости, издваја се Српски
полијелеј јеромонаха Исаије Србина (πολϋέλεος σέρυϊκος, ποίµα ϊεροµονάχου йσαϊγ του
σέρυου), на стихове 134. и 135. псалма (II глас). Обимна Исаијина композиција, у којој
се напеви постепено проширују, а мелодије се после свака четири стиха развијају до
невероватно мелизматичних нумера на крају Полијелеја, и данас је веома захтевна, па
и технички недостижна за многе извођаче. Потребни су изразити гласовни квалитети,
одлична концентрација и смисао за извођење изузетно обимне, а по структури
сложене композиције дугог трајања. Претпостављамо да је у манастиру Матејче,
поред јеромонаха Исаије, било још даровитих појаца који су, поред њега, могли да
учествују у извођењу ове, по структури и мелодици, изузетно захтевне композиције.
О високим дометима Исаијиног музичког умећа, поред представљеног
Полијелеја, сведочи и музичка антологија коју је саставио и исписао у двојезичном
грчко–српском неумском рукопису78. У Антологију је унео низ својих композиција,
али и дела двојице познатих Срба – кир Стефана и Николе Србина.
Нажалост, биле су то ако не последње године, онда свакако последње
генерације духовника, интелектуалаца, књижевника, писара, па и музичара и
црквених појаца, чија је будућност запретена падом Цариграда (1453), а убрзо потом
и српске Деспотовине (1459). Епоха отоманске власти на Балкану није остављала
много простора за ширење хришћанске културе и просвете, па ни за деловање
црквених музичара. Тек ће новија историја српске Цркве и друштва у XVIII, а
посебно током XIX века, отоворити потпуно нове просторе за литургијске, музичке и
педагошке активности црквених музичара.

77 Димитрије Стефановић, Црквенословенски превод приручника византијске неумске
нотације у рукопису 311 манастира Хиландара, Хиландарски зборник, 2, Београд 1971, 113–
130.
78 Атина, Национална библиотека, Рс 928, ХV век.
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Danica Petrović
CHURCH MUSICIANS- SPIRITUAL GUIDES AND ARTISTS
This topic Church Musicians – Spiritual Fathers and Artists has been conceived as
the title of a three-part study which would explore the position of church musicians both in
the liturgical life of the Serbian Orthodox church and in the cultural and religious life of the
Serbs through various historical periods. This first part of this study will deal with the role
of the church musicians in the Medieval Serbia.
The sources used for this study were monastic Typica, liturgical manuscripts, lives
of Serbian saints, hymnographic works of Serbian composer from the 13th to the 18th
centuries, representations of church musicians (chanters and domestikoi) on the frescoes
and icons, first bilingual neumatic manuscripts in Greek and Church Slavonic languages
and the works of the first musicians which put a qualifier ‘the Serb’ next to their names
(14th-15th centuries).
Not enough work has been done on the MSS text compilations which were
circulated in medieval Serbia. It is therefore difficult to say how much theoretical
information about the church chant would have been available to the people, or whether
texts such as Symeon the New Theologian’s text/sermon on good practice in church chant
would have been widely known. It is interesting that Syntagma Canonum – a sort of
encyclopaedia of canon law, compiled by Matthew Blastares, a monk from Thessaloniki
and translated into Serbian Church Slavonic in mid-14th century – warned chanters not to
use ‘undisciplined vociferations (τερετίσµασιν)’, the fashionable very melismatic way of
singing.
The development of Serbian medieval state, the growth of cities in the 15th century
and the influence of the byzantine intellectuals created the environment which led to the
appearance of three talented and musically literate Serbian composers. Their elaborate
compositions are a testimony to the fact that they were surrounded by other musicians –
artists who were accomplished enough to be able to perform this complex music, but also
by the spiritual and secular elite which could understand and enjoy it.
Key words: church singing, church musicians, Serbian church singing, Byzantine
musicians, Serbian Orthodox Church, neuma, the oldest Serbian musicians.
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О НАЗИВИМА ПРОСТОРИЈА КОЈЕ ПОСЕЋУЈЕ ЛИТИЈА НА
ДАН ИЗНОШЕЊА ЧАСНОГА КРСТА ПРЕМА
СРПСКОСЛОВЕНСКИМ БОГОСЛУЖБЕНИМ
ТИПИЦИМА XIV ВЕКА
Апстракт: У раду се разматра серија средњовековних назива просторија
које се помињу у српским рукописима Јерусалимскога типика у вези са литијом,
приликом изношења Часнога крста, 1. августа.
Кључне речи: историјска лексикологија, српскословенски језик, изношење
Часнога крста, Јерусалимски типик, Никодимов типик, Романов типик.
Празник изношења Часнога крста обележава се 1. августа по јулијанском
календару. У прво време био је везан за царски двор и цркву Свете Софије у
Цариграду2, да би се потом знатно проширио у XII и XIII веку са ширењем
Јерусалимскога типика3. Иако се сврстава у мале празнике4, његов значај међу
крсним празницима долази одмах после Уздизања Часнога крста, Крстовдана5, који
се обележава 14. септембра. Празник има претпразништво и службу комбиновану са
службом Макавејима, а оданије му се врши истога дана на вечерњу6.
По цариградским улицама крст је ношен због честих августовских болести
ради освећења места и одвраћања болести. Крст је 31. јула полаган на часну трапезу
Велике цркве7, а потом су од 1. до 14. августа чињене литије с крсним ходом по
1 Viktor.Savic@isj.sanu.ac.rs
* Рад је настао у оквиру пројекта Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника
црквенословенског језика српске редакције, који финансира Министарство за науку и
технолошки развој Републике Србије.
2 Архіепископъ Сергій, Полный мΟсяцесловъ Востока, томъ II, Святой Востокъ, Изданіе
второе исправленное и много дополненное, Владиміръ 1901, 295–296.
3 Нав. дело, 296.
4 Означава се трима црвеним тачкама у полукругу (tVÐpJkoÍnx, sIÍestq U×staÍvx, Москва: Издательский
Совет Русской Православной Церкви, 2002, Pn=z; уп. Лазар Мирковић, Хеортологија или
историјски развитак и богослужење празника Православне источне цркве, Београд: Свети
архијерејски синод СПЦ, 1961, стр. 11 и фусн. 4).
5 Протојереј-ставрофор др Радомир Милошевић, Православна еортологија, Смедерево: Храм
Светог апостола Луке, 2004, 190.
6 Нав. дело, 190.
7 Најважнији делови Часнога крста пренети су из Јерусалима у Цариград за време цара
Ираклија (прва половина VII века). Ова изузетна реликвија држана је извесно време у Светој
Софији, али је касније пренета на трајно чување у једну од цркава царскога двора (Лазар
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целом граду и народ му се клањао, након чега је враћан у ризницу. Тај обичај је
спојен са другим цариградским обичајем да се у дворској цркви освећује вода свакога
првога дана у месецу (са два изузетка), па је тако настао овај празник свечаног
изношења крста и освећења воде.8
Био је то, по предању, прави Часни крст, крст сачињен из делова крста на
коме је распет Исус Христос. Врло рано, након проналажења овога крста, његове
мање честице, а понекад и већи делови, раздељени су по хришћанском свету и
чувани су у посебним реликвијарима – ставротекама, или су уграђивани у нарочите
крстове9. Часних крстова, у метонимијском смислу речи, било је, дакле, више.
Симеон Немања је имао један делић Часнога крста, који је пред смрт послао сину
Стефану10. Тај крст се данас, по свему судећи, чува у Студеници11, док је честице
овога крста Стефан својевремено поклонио Жичи12. Часни крст знатних димензија
налази се од средњега века у манастиру Хиландару13. Постоји још примерака крстова
са честицом Часнога дрвета и у другим српским светињама, на пример у манастиру
Дечанима14.
Када се у најранијим српским богослужбеним типицима помене Часни крст у
вези са празником његова изношења, верујемо да се збиља у пракси могло радити о
крсту са честицом Часнога крста. Нису, наиме, сви манастири имали свој типик ни у
Византији, а свакако не ни у српској земљи. Српски манастири су се у
дисциплинским питањима углавном владали у 15
складу са ктиторским типиком
најугледнијег овдашњега манастира – Студенице . Јерусалимско богослужење у
својој пуноћи уведено је првим преводом богослужбеног типика, који је извршио
архиепископ Никодим 1317–1318. године (рукопис типика је из 1318–1319. године)16.
Мирковић, Хеортологија, 65–66).
8 Вид. Архіепископъ Сергій, Полный мΟсяцесловъ Востока, 294–295.
9 Лазар Мирковић, Хеортологија, 66.
10 Лазар Мирковић, нав. дело, 66–67.
11 Бојан Миљковић, Хиландарски Часни крст и стара манастирска ставротека, Зборник
радова Византолошког института, XXXVIII, Београд 1999–2000, 291–292.
12 Бранислав Тодић, Иконографска истраживања жичких фресака XIII века, Саопштења,
XXII–XXIII, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе СР Србије, 1990–1991,
30.
13 Бојан Миљковић, нав. дело, 292–293. Теодосије у своме Житију св. Саве приповеда да је
овај крст св. Сава добио на повратку са свога првога путовања у Свету земљу од цара Калојана
Ватаца (никејскога цара Јована III Ватаца): carq ... svetago /e CqstnQimq krqsta dryvomq i mo[tmi
svetQihq i sve[tennQmi wde/dami i sqsoudQ crqkovnQmi i mnogQmi razliCnQmi poCqstmi wdarwvavq
(Теодосије Хиландарац, Живот светога Саве, издање Ђуре Даничића приредио и предговор
написао Ђорђе Трифуновић, Београд 1973, 171), 1229. године. Тај крст је св. Сава даровао
Хиландару (Бојан Миљковић, нав. дело, 289; Сава Хиландарац, Историја манастира
Хиландара. Успомена на седамстогодишњицу оснивања, приредио и поговор написао
Томислав Јовановић, Београд: Народна библиотека Србије, 1997, 30).
14 Лазар Мирковић, Хеортологија, 67.
15 У њима је, дакле, важио Студенички типик светога Саве, који би ктитори својим
оснивачким актом допуњавали или донекле мењали (С. Троицки, Ктиторско право у
Византији и Немањићкој Србији, Глас СКА, CLXVIII, Други разред, 86, Београд 1935, 105–
106).
16 У нашој науци је, наравно, позната и чињеница да су се елементи јерусалимскога обреда
почели уводити у српску Цркву још током XIII века, пре свега захваљујући настојањима св.
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Тако су богослужбени типик у првом времену могле добити најпре најзначајније
цркве и манастири, од којих17 су неке и стварно поседовале драгоцену реликвију која
није само лежала у ризници .
Освећење земље и ваздуха из наведене цариградске литије18 истакнуто је,
али унутар манастира и на нешто другачији начин, и у српским рукописима
Јерусалимскога типика. У томе су они, наравно, сагласни са својим грчким
обрасцима у којима се таква пракса и развила. Литија се креће унутар манастира и
освећује стамбене и економске објекте обитељи – манастирско домаћинство.
Протојереј Михаил Лисицин указао је на подударности између овакве литије унутар
манастира према Дечанском типику (из породице српских рукописа Јерусалимскога
типика) са обиласком монашких ћелија са Часним крстом на Крстопоклону недељу у
Типику патријарха Алексија I19, из породице Студитскога типика: vx s{=nou} rizou
oblyCetq sA0 st=lq0 tako/e i diAko(n)0 ]/e paramonarq0 po imx sx inymi mnihX0 ieryovi nesou{}
kr(s)tx na glavy0 diakonou /e prydi kadA{}0 i prydx obyma Edinoi svy{i gorA{ii
prydxidou{i0 ohodAtq keli] brati] po}{e0 kr(s)tovi tvoEmou po(k)0 i proCA(A)0 ti tako
vxzvra{q[e sA polaga}tq CqstqnXi kr(s)tx vx sxsoudy svoEmq 620. У српским рукописима се
на одговарајућем месту начин прослављања овога празника доводио у везу са трећом
недељом Великога поста, тзв. Крстопоклоном недељом. У Повести о чудотворним
иконама из манастира Хиландара, преписаној руском редакцијом у XVI веку21,
помињу се све прилике када се крст износи у Хиландару22. Нарочито је за нас
занимљив опис крснога хода са литијним иконама, када се посећују економски
објекти у манастиру: „Егда /.../ поидут тΟ чудотворныа иконы, носимы инокы /.../ по
служебным храмом, в пекарню, и в магерию, и в погреб, гдΟ вина стоат. И по иным
храмом служебным, идΟже муку трясут, и по житницам, идΟже жита дрΟжат (sic), и в
дохию идΟже масло и мед, и воск, и рыбу, и сол, и всякои запас ставят“23.
Саве (вид. Рад. М. Грујић, Палестински утицаји на св. Саву при реформисању монашког
живота и богослужбених односа у Србији, [у:] Светосавски зборник, књ. 1, Расправе, Посебна
издања СКА, књ. CXIV, Друштвени и историјски списи, књ. 47, Београд 1936, 277–312,
Прибислав Симић, Рад Светог Саве на осавремењивању богослужења у Српској цркви, [у:]
Свети Сава. Споменица поводом осамстогодишњице рођења 1175–1975, у Београду: Свети
архијерејски синод СПЦ, 1977, 181–205).
17 Сава Хиландарац саопштава драгоцен податак да је у Хиландару мањи комад Часнога крста
могао бити изношен из манастирскога круга ради освећења водице (према: Бојан Миљковић,
нав. дело, 288–289; вид. Сава Хиландарац, Историја манастира Хиландара, 109).
18 Јеромонах Хризостом Столић Хиландарац, Православни светачник. [Месецослов светих],
II, Београд: „Каленић“ 1989, 596.
19 Прот. М. Лисицын, Первоначальный славяно-русский типикон. Историко-литургическое
исследование, Москва 2005, 326.
20 Види: А. М. Пентковский, Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси,
Москва: Издателство Московской Патриархии, 2001, 243. Нисмо прилагођавали овај сегмент
текста нашим издавачким правилима, него смо га пренели из постојећег издања; изоставили
смо само обележја границе између редова.
21 Зборник из Хлудовљеве збирке, ГИМ, бр. 147.
22 А. А. Турилов, Рассказы о чудотворных иконах монастыря Хиландар в русской записи XVI
века, [у:] Чудотворная икона в Византии и древней Руси, редактор-составитель А. М. Лидов,
Москва: МАРТИС, 1996, 524.
23 А. А. Турилов, нав. дело, 515. Уп. кратко набрајање неких од објеката у манастиру
Хиландару у опису В. Г. Барскога из 1744. године: „Ту и кухня, или поварня, съ главою,
лΟпозданна наподобіе церквы. Таможде и ключня, || и полата, и пекарня, и гостинница, зимная
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*
У значајном „Опису литургијских рукописа”, који је саставио Алексеј
Афанасјевич Дмитријевски24, помиње се прослављање нашега празника, али он није
у свим рукописима развијен или подједанко заступљен. Дмитријевски у своме
издању опширније доноси само неколицину примера на основу којих можемо
пратити грчку паралелу дела текста који нас занима.
Најстарији грчки рукопис, из кога је целовито представљен чин изношења
Часнога крста, налази се на Синају, бр. 1097, писан је 1214. године и припада кругу
синајске редакције25. Сачуван је и његов стотинак година млађи препис: Синај, бр.
1101, настао 1311. године26. Дмитријевски је још, готово у целини, пренео дату
примедбу из два млађа рукописа: Ивирон, бр. 76 (362), XV век, и Јерусалимска
патријаршија, бр. 311, XVI век.
Иван Данилович Мансветов је у књизи коју је посветио црквеном типику27
донео такође један мањи извод из оваквога текста на основу рукописа из Синодалне
збирке, № 381, XIII век. Њему у знатној мери, али колико можемо пратити само на
датоме месту, у редоследу и називу просторија, одговара стање у типику који је
штампан у Венецији 1545. године. Тај штампани типик, за разлику од претходнога,
садржи и Маркове главе.
Синај 1097
∆ε! ε"δ#ναι, $τι µετ' τ(ν συµπλήρωσιν το4 5ρ6ρου
ποιο4µεν τ(ν προσκ8νησιν τ:ν τιµ;ων κα= >γ;ων ||
ξ8λων, κατ' τ(ν τBξιν τCς γE κυριακCς τ:ν νηστει:ν.
Μετ' δH τ(ν IπJλυσιν δι#ρχεται L τ;µιος σταυρMς µετ'
λιτCς περ= τ' NντMς τCς µονCς, Oγουν ε"ς τM Pγουµενε!ον,
τ(ν τρBπεζαν, τM κελλBριον, ε"ς τM Rρε!ον, τ(ν
Iπο6Sκην* κα= Nν πUσι το!ς κελλ;οις** τ:ν Iδελφ:ν,
εWτα, XποστρεφJντων Pµ:ν, γ;νεται IπJλυσις. Yν δH τZ
λειτουργ;[ >γιBζεται τM \δωρ κα= µεταλαµβBνοµεν Nξ
α^το4. Μετ' δH τ(ν IπJλυσιν το4 _σπερινο4
Iποκοµ;ζεται πBλιν τM τ;µιον ξ8λον Nν τZ 6Sκ` α^το4
(АлексΟи Дмитріевскій, нав. дело, бр. DXXII
[заправо CXXII], 416–417). ≈ Синај 1101 ~ Ивирон 76
(362) (нав. дело, бр. LXVII, стр. 262), Јерусалим 311
(нав. дело, бр. XDVIII, стр. 357).
* ε"ς τM ο"νοχε!ον Ивирон 76 (362), Јерусалим 311.
** Nν πBσαις τα!ς κελλ;αις Ивирон 76 (362).

Синод 381
µετ' δε τ(ν IπJλυσιν (т. е. 5ρ6ρου)
διερχ#ται L τ;µιος σταυρMς µετ' λιτCς περ=
τ' NντMς τCς µονCς· dγουν ε"ς τM
Pγουµ#νειον ε"ς τM ο"νJχειον ε"ς τ(ν
τραπ#ζαν· ε"ς τM κελλBριον ε"ς τe Rρε!ον
κα= Nν πUσι το!ς κελλ;οις τ:ν Iδελφ:ν (И.
Мансветовъ,
Церковный
уставъ
(типикъ), 213).
Вен 1545
ΕWτα δι#ρχεται L τ;µιος σταυρMς µετ'
λιτCς, περ= τ' NντMς τCς µονCς. Oγουν ε"ς
τM Pγουµενε!ον.|| Ε"ς τM ο"νοχοε!ον. Κα=
ε"ς τ(ν τρBπεζαν. Ε"ς τM κελλBριον. Ε"ς τ'
Lρ;α. Κα= Nν πUσι το!ς κελλ;οις τ:ν
Iδελφ:ν. (Вен 1545, 143–144).

же и лΟтняя, и болница, и старопитателница, и прочая вся по чину, якоже въ предписанныхъ
великихъ монастирахъ“ (Второе посΟщеніе Святой А•онской Горы Василья ГригоровичаБарскаго, имъ самимъ описанное, съ 32-мя рисунками и картою Аөонской горы, подъ
редакціею Н. П. Барсукова, С.-Петербургъ: Изданіе Аөонскаго Русскаго Пантелеимонова
монастыря, 1887, 231–232; уп. за Лавру Св. Атанасија Атонскога, Ивирон и Ватопед у: Второе
посΟщеніе Святой А•онской Горы, 27–32, 133, 195).
24 АлексΟи Дмитріевскій, Описаніе литургическихъ рукописей, хранящихся въ библіотекахъ
православнаго востока, томъ III (первая половина), Τυπικά, ч. II., Петроградъ 1917.
25 За њега је, међутим, Дмитријевски истакао да 31. јула нема претпразништва крсту (Описаніе
литургическихъ рукописей, бр. DXXII [заправо CXXII], 416–417).
26 АлексΟи Дмитріевскій, нав. дело, бр. DXXIII [заправо CXXIII], стр. 419.
27 И. Мансветовъ, Церковный уставъ (типикъ), его образованіе и судьба в греческой и русской
церкви, Москва 1885.
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*
Доносимо одломак из Никодимова типика (НТ) у коме се, пре свега, излажу
конкретне радње везане за овај празник. У десном ступцу дајемо одговарајуће исечке
из других породица Јерусалимскога типика, пре свега из Романова типика (РТ),
писанога 1331. године, а затим и две другачије породичне гране, представљене са
Хил 165 и Пећ 10328.
НТ
vq .l=a. /i}lq/ s(ve)t(a)go i pravednago
Eudokuma i pryd%q&praz(dqnq)stvo C(q)st(q)nago i
/ivotvore{ago kr(q)sta. 116б //...//
m(y)s(e)cx. avgous(tq). /.../
vq .1. s(ve)tQh(q) .7. m(ou)C(e)n(i)kq makevei
i ouCitel] ih(q) Eliazara. i m(a)t(e)re ih(q)
solomoniE.
pry/de da/de ne kleplemq. prynosetq
C(q)st(q)noE dryvo wt%q& sqsoud%o&hranilnice. ]ko/e.
Es(tq) pis(a)no .d=I. sekteb(ra). 117а //...//
na l(i)t(o)u(rgii). slou/(q)ba. kr(q)stou. i
m(ou)C(e)n(i)komq.
p%o&dobaEtq /e v%y&dyti. ]ko po svrq[eni
outr'ne. ;inimq pokloneniE C(q)st(q)nomou kr(q)stou.
po Cinou .3. ned%yle&. pos(ta). po wt(q)pous(ty) /e.
wbqhodit%q&|mq (sic). C(q)st(q)nQi kr(q)stq. s
litiwm(q). vqnoutrq manastira sice. vq igoumeniw.
ou trapezou. vq hlybnicou. ou soknicou.* vq
slou/nicou. i po vsyhq keli]hq brat(i)]mq. i
povrativ[e se bQvaEtq wt(q)pous(tq). na liti /e.
wsv(e){aEmq vod%ou&. i vqkou[aEmq vsi wt(q) neE do
v(e)Cera. do veC(era) (sic).29 wdnosit' se C(q)st(q)noE
dryvo. vq sqsoud%o&hranilnicou. iErewmq. i proC(e)mq.
]ko/e Es(tq) pry/de pis(a)no. 117б ≈ ДТ, КТ,
[БТ]30.
* vq sotnicou КТ.

РТ
po wt%q&pous(ty) /e, wb'hodit(q) C(q)st(q)nQ
kr(q)stq, s l(i)tIwvq. wkolo v'noutrq monastQr]. vq
igoumeniw. vq trapez(ou). vq hlybnicou. vq
/itnicou. vq slou/nicU. i vq v'se kelliE
brat(i)]m(q).* po}{e samo||gl(a)s(q)ne. kr(q)stou.
141б–142а ≈ Шаф IX. F. 23 (9), Сев 27, СТ,
Деч 114.
* vq vse kEliE brat(i)]m(q) Шаф IX. F.
23 (9), keliE Сев 27, kElJj СТ, Деч 114.
Хил 165
i po skon'Cani di]konqs(tvq). wt%q&pous(tq).
i ishod%i&tq C(q)st(q)nQ kr(q)stq i sq
ws(ve){eniEmq. iEre} wblqCenou. i bratii
po}{iim(q). Obqhoditq vqnoutrqn]] wbityli, vq
igoumeni}. i vq trapezou. i vq kElarq vq vin'nicou
i vq Cas(o)v'nicou. i vq keliE bratiE. 120а.
Пећ 103
po wt%q&poussty (sic) /e Obhodit%q&
Cqs(tq)nQi kr(q)stq s l(i)tiE}, vsa ]/e vqnoutrq
monastQra. vq igoumenJO.* i võ inohJO.** i vq
trapezou. vq kelarq i vq /it%q&nJcU. i vq vsyh(q)
kelJahq brati]mq. 136а. ≈ НБС 649.
* võ igUmeniw НБС 649.
** vq inohIw НБС 649.

*
Опход кроз манастир (у Хил 165 'обитељ') у свим српским рукописима
почиње од 'игуменије', а завршава се ћелијама братије. Разликују се, више-мање,
називи осталих просторија. Називи унутар генетских група (нпр. породица НТ)
28 Рукописи српскословенских типика представљени су на крају овога чланка.
29 Треба: po veC(erni) (Типик архиепископа Никодима, књ. друга, српскословенски текст
разрешио Лазар Мирковић, приредио Ђорђе Трифуновић, Београд: Чигоја штампа, 2007, 117б,
фусн. 2).
30 У Бечкеречком типику (БТ) налази се оштећење управо на месту које нас занима: недостаје
један лист између 125. и 126. листа, па се тако текст прекида. Иванка Веселинов је, међутим,
својевремено утврдила да је рукопис БТ јако сродан са рукописом КТ (види: Иванка
Веселинов, Бечкеречки типик 14. века, [у:] Трагом српске прошлости, приредила проф. др
Вера Јерковић, Нови Сад: Библиотека Матице српске, 1991, 37–39), па се може претпоставити
да им је и овде текст био у великој мери подударан. У Деч 115, који се састоји од часослова и
Јерусалимскога типика, такође недостаје управо овај лист између 206. и 207 листа. Рукопис
није текстолошки проучен и за сада се не може рећи у којој групи би се налазио.

223

правилно се понављају и ту нема суштинских разлика. Овде влада готово потпуно
преклапање између породица НТ и РТ. Различити у односу на њих јесу текстови из
Хил 165 и Пећ 103, који су и међусобно другачији. Између ове две последње гране,
међутим, ако се занемаре редослед и терминолошке неподударности, влада, како нам
се чини, појмовна подударност. Исти терминолошки оквири су и у грчким типицима
(игуменија – ћелије), са начелним груписањем тих типика око Синај 1097, уз извесне
разлике, и готово потпуно подударање између Синод 311 и Вен 1545. Прве две
српске породице показују у ограниченој мери блискост са Синај 1097, а Пећ 103
потпуну подударност са Синод 311/Вен 1545 (у називима просторија и њиховом
редоследу).
Изв

НТ

РТ

Хил 165

Пећ 103

1.
2.
3.
4.
5.
6.

igoumeniw
trapeza
hlybnica
soknica
slou/nica
(vse) keliE

igoumeniw
trapeza
hlybnica
– /itnica
slou/nica
(v'se) kelliE

~ igoumeni]
trapeza
≠ kElarq
≠ vin'nica
≠ Cas(o)v'nica
~ (ø) keliE

igoumenJO
≠ inohJO
≠ trapeza
≠ kelarq
– /it%q&nJca
(vse) kelJe

ор

Схематски приказ наведених назива у српским типицима
У српским рукописима оперише се са шест посебних јединица (шесточлани
низови), са укупно једанаест различитих назива, при чему се неки понављају, не увек
на истом месту у низу. Оне лексеме које потичу из прве две породице
лексикографски су обрађене још у XIX веку. Франц Миклошич их доноси у своме
Лексикону на основу кључних текстова, РТ и НТ. Потврде које су ексцерпиране из
РТ он обележава скраћеницом typ.-chil. зато што он овај рукопис, као богослужбени
типик из Хиландара, назива Хиландарским типиком31. Проблем је што то није и
једини „Хиландарски типик“32. Изузетне потврде из НТ, које су дошле изван
историјскога предговора, он обележава скраћеницом typ.-nic.33 Тих примера нема у
Даничићеву Рјечнику из књижевних старина српских, већ их је он, по свему судећи,
уступио Миклошичу34. Иако врстан лексикограф, Миклошич није успео успешно
протумачити све наведене лексичке јединице. Оне, наиме, долазе у низу (својеврстан
попис), једна за другом, без несумњиве међусобне диференцијације (наслућује се
31 „Typicon chilandarense, cod. membr. saec. XIV. serb., olim in selo brodarq ou bosny, postea Vuk
Stef. Karadžić“ (Franz von Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Emendatum auctum,
Wien 1963, XX).
32 Назив Хиландарски типик у науци се нешто касније трајно везао за Савин Ктиторски типик
за манастир Хиландар, који у својој суштини представља превод пролога Евергетидскога
типика. Прва издања овога Типика јавила су се након објављивања Миклошичева Лексикона,
1866, 1868. године и даље. За Миклошича је Савин Типик заправо Студенички типик из
Шафарикове збирке и обележава га скраћеницом typ.-sabb.
33 Ове скраћенице нема у Миклошичеву списку скраћеница (као и више других скраћеница
које је испустио). Потврде из Никодимова предговора он је обележавао скраћеницом nicod. и
доносио их је на основу Даничићева издања у Гласнику ДСС, књ. XI (1859).
34 Разлог је у специфичности Даничићева одабира грађе у којој се преведени текстови нису
могли наћи због његова схватања појма „књижевних старина српских“.
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само да је реч о некаквим објектима), без доброга контекста за лексикографску
анализу. Њему је овде недостајао и грчки предложак, а без грчке паралеле он није
био на сигурном терену. Ове Миклошичеве одреднице касније су просто преузимане
у неким речницима, заједно са њиховим значењима, која им је он приписао. Неке од
преосталих лексема, али не све, нашле су се на други начин (из других извора) у
другим црквенословенским речницима, али и ту би се могло још понешто рећи.
Уочени лексички низови свакако заслужују да буду представљени и обрађени као
целина, са што више ослонца, колико буде могуће, на стање у грчким типицима.
igoumeniw (непроменљиво?) n., Pγουµενε!ον, τM, игуманова ћелија,
игуменарија; једном igoumeni], -iE f., Pγουµεν;α, P.
Пр. vq igoumeniw НТ (и други), РТ (и други), võ igUmeniw НБС 649, vq igoumenJO
Пећ 103 ~ vq igoumeni} Хил 165 (грч. ε"ς τM Pγουµενε!ον). Овде је јасно да је реч о
игумановој ћелији, али би се могло радити и о целој згради која се тако зове35. У
Хиландару, на пример, 'игуменарија' представља овећу зграду у чијим ћелијама су
становали игумани и проигумани, али и епитропи, библиотекари, дохијари и други
угледнији чланови братства, док су се у приземљу и подруму налазиле просторије са
економском наменом36. У једном натпису из 1652. године ова зграда се назива као и
сада: IgUmenarJa37.
trapeza, -Q f., τρBπεζα, (монашка) трпеза, трпезарија.
Пр. ou trapezou НТ (и други), РТ (и други), 165, Пећ 103 (грч. ε"ς τ(ν τρBπεζαν).
У општежитељним (киновијским) манастирима, после храма у коме се обавља
заједничка молитва, трпеза, као место заједничкога обедовања монаха, представља
најважнији елеменат оваквога монашкога уређења38. Стога је од времена формирања
киновијскога монаштва у манастирском комплексу, уз храм, увек предвиђана и
посебна просторија, намењена заједничким монашким оброцима39. Сама реч trapeza,
међутим, има неколико значења40.
q
hlyb/ /nica, -e f., вероватно пекара.
35 Још о овој лексеми уп. Виктор Савић, Грчке речи у Типику архиепископа Никодима из 1318–
1319. године, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, LXXIV, 1–4 (за 2008),
Београд 2009, 151.
36 Слободан Ненадовић, Осам векова Хиландара. Грађење и грађевине, Београд: Републички
завод за заштиту споменика културе 1997, 273.
37 Види: нав. дело, 273.
38 Филарет Гранић, Црквеноправне одредбе Хиландарског типика св. Саве о оснивању и
автономији манастира, киновитском карактеру манастирског уређења, дужностима
монаха, правним последицама монашких обета, администрацији манастирских добара и
манастирском дисциплинарном поретку, [у:] Светосавски зборник, књ. 1, Расправе, Посебна
издања СКА, књ. CXIV, Друштвени и историски списи, књ. 47, Београд 1936, 86.
39 Филарет Гранић, нав. дело, 86. „Као што је познато, сви српски манастири су
општежитељни, па је тако устројен и Хиландар. Такво уређење захтева посебан грађевински
програм, јер оно предвиђа заједничку кујну и заједничку трпезарију. Код одређивања места на
коме ће се који објекат у манастиру градити, између цркве и трпезарије постојао је увек
одређен однос. Трпезарија је грађена обично наспрам западне, северозападне или југозападне
стране цркве. Такав однос проистекао је из саме организације служења у цркви. После
богослужења, братство се задржава још мало у припрати или испред ње, док руководилац
трпезарије не јави да је у њој све постављено и да се може ући. О великим празницима,
поворка, на челу са игуманом, кога прате сви монаси, свечано улази у трпезарију“ (Слободан
Ненадовић, нав. дело, 203).
40 О тим значењима у НТ вид. Виктор Савић, нав. дело, 150.
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Пр. само vq hlybnicou НТ, РТ – други немају (не налазимо грч. паралелу,
вероватно Iρτοκοπε!ον, τM41). Из саме словенске основе ове речи (hlybqnx, το4 hρτου :
hlybx, hρτος) у начелу је јасно да назив просторије има везе са хлебом. Од савремених
српских речника само у Вукову Српском рјечнику налазимо ову реч, ваљда са
другачијим значењем од нашега: „хљеÐбница, f. (у Ц. г.): 1) гдје хљеб стоји, vide
хљебара; 2) гдје хљеба доста има, н. п. земља, brotreich, pane abundans“42. Очито је да
је реч данас са суженим ареалом. Нама се, међутим, чини да се у српским типицима
мисли на место где се хлеб заправо пече, на некакву пећницу, вероватно са додатним
одељењем где се он затим чува. Онда би овоме појму у суштини одговарала, на
пример 'хлебна фуруна', какву срећемо и данас на српском селу (фонетски лик у
северозападној Србији, из наше грађе: лẹÐбнā вуруÏна); терминолошки би хлебници,
међутим, одговарао 'хлебарник' (из наше грађе: лẹÏбāрниâк), као 'остава за хлеб'. За
Миклошича је ово „pistrix /.../. panarium, locus ubi panis servatur /.../; ber. pro
пекарня“43, а за Срезњевског само „пекарня“44, тј. наше 'пèкара'. И у савременом
рускословенском типику недвосмислено се помиње 'pekarnA' на одговарајућем месту,
нешто после 'трапезе', а пре 'житнице'45. У Повести о чудотворним иконама, видели
смо, такође се помиње „пекарня“46. Јасно је да је и у наша два превода
Јерусалимскога типика реч о месту за печење хлеба, пекари, те да се архиепископ
Никодим приликом превођења вешто послужио народном речју са истим или
приближним значењем, и то изведеницом која одговара грчкој сложеници. Дате речи
нема у Даничићеву Рјечнику.
q
sok/ /nica [соћница], -e f., житница.
Пр. ou soknicou НТ (и ДТ); vq sotnicou КТ – vq /itnicou РТ (и сви други) –
трећа и четврта грана немају (грч. ε"ς τM Rρε!ον; уп.. Lρρ;ον/$ρριον; лат. horreum47).
Ову одредницу је Миклошич дефинисао као „culina“, према typ.-nic., али без
навођења примера. Да се ипак не ради о кухињи, него о простору за складиштење
жита, види се из потпуне паралеле у РТ и његовој породици, где, само на датоме
месту, стоји разночтеније /itnica, док у остатку нема разлика између ове две
породице. 'Соћ' (m.), односно 'соће' (n.) представљао/ло је у српској земљи XIV века
основни данак48. Ова дажбина је намиривана у житу (или у новчаној
противвредности) и износила је један кабао жита, и то половину чистога, а другу
половину неотребљенога49. Тај порез је прикупљан за владара, али га је он са
41 Evangelinus Apostolides Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods,
Hildesheim – New York: Georg Olms Verlag 1975, 254.
42 Вук Стеф. Караџић, Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима,
Сабрана дела Вука Караџића, XI/1–2, Београд: Просвета 1986 [у Бечу, 1852], 1093.
43 Franz von Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, 1092.
44 И. И. Срезневский, Материалы для словаря древне-русскаго языка по письменнымъ
памятникамъ, III, Graz, 1956, 1374.
45 tVÐpJkoÍnx, sIÍestq U×staÍvx, P=K.
46 А. А. Турилов, Рассказы о чудотворных иконах, 515.
47 Evangelinus Apostolides Sophocles, Greek Lexicon, 819.
48 Милош Благојевић, Соће, [у:] Лексикон српског средњег века, приредили Сима Ћирковић,
Раде Михаљчић, Београд 1999, 683.
49 Уп. Милош Благојевић, нав. дело, 683–684. О овоме сазнајемо у 192. члану Раковачкога
преписа Душанова законика (по Новаковићевој нумерацији 198 члану): „Доходак царски, соће
[sokE] и намет и харач: Да даје сваки човек по кабао жита [kxb'lq /ita], половину чистога
[polovina ;istaa] а половину простога [polovina pryprosta], или у новцу перпер [vol] per(q)per(q)
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одређенога поседа могао преусмерити и на поједину цркву или манастир50. У
'соћници' се, дакле, прибирало жито са манастирских поседа51. Ова лексема, са
изразитим српским фонетизмом, није засведочена у Даничићеву Рјечнику.
q
/it/ /nica, -e f., житница, амбар.
Пр. vq /itnicou РТ (и сви други) – ou soknicou НТ (и други) – на
претпоследњем месту у низу vq /it%q&nJcU Пећ 103, НБС 649 (грч. ε"ς τM Rρε!ον, τ(ν
Iπο6Sκην). Као што смо напред казали, ова лексема долази у породици РТ на месту
soknica из породице НТ. У овоме случају, без двоумљења је јасно да се ради о
фонетски и семантички истоветној лексеми која се нормално употребљава и данас
(жиÐтница). Њоме је означен објекат у коме се складиштило жито52, пре свега
пшеница53. Грчке именице Iπο6Sκη и Rρε!ον још у старословенском синонимно су
превођене овом словенском речју54, а обе те речи, видели смо, јављају се и једна до
друге у грчким типицима на датоме месту. На основу једнога јеванђељскога места, на
пример, несумњиво се види да се под грчким Iπο6Sκη подразумевало место на коме
се чувала пшеница: Матеј, 3.12: ... i sxberetx p[enic\ vx /itnic\. a plyvQ sx/e/etx
wgnemx negasimXimq Маријино јеванђеље (X–XI век);55 грч. κα= συνBξει τMν σ!τον α^το4
dinar'mi]“ 70v–71r (Законик цара Стефана Душана, књ. III, Барањски, Призренски,
Шишатовачки, Раковачки, Раванички и Софијски рукопис, уредник академик Митар Пешикан
и др., Извори српског права САНУ, IV, Одељење друштвених наука САНУ, Београд 1997, 278–
279).
50 Милош Благојевић, нав. дело, 684.
51 У Хрисовуљи краља Милутина манастиру Св. Ђорђа (Горга) из 1300. године јавља се
објекат управо са оваквим називом: i pryd%q& polatomq pirgq hrqptati da Es(tq) soknica s(ve)t(a)go
gewrgi] gorga i pobydonosca vq branEhq (уп. Законски споменици српских држава средњега века,
прикупио и уредио Стојан Новаковић, у Београду: СКА, 1912, 613, XXIX; Теодор Тарановски,
Историја српског права у немањићкој држави, I део, Историја државног права, Београд 1931,
208). Превод: „И пирг Хрптати пред палатом нека буде 'соћница' Светога Ђорђа – Горга и
победоносца у биткама“.
52 Могло се у стварности радити о надземном објекту, али и о житним јамама које су биле
добро познате код свих словенских народа у средњем веку (вид. Душица Минић, Житне јаме,
[у:] Лексикон српског средњег века, приредили Сима Ћирковић, Раде Михаљчић, Београд
1999, 194). – „За смештај овршених житарица на великим газдинствима служиле су тзв. житне
јаме. Оне би се копале и градиле у земљи. [...] Потребу за изградњу оваквих јама имала су само
већа газдинства, тврђаве и градови, али не и обични земљорадници. [...] Земљорадничка
домаћинства обично су смештала своје житарице у неком делу куће у којој се становало“.
(Милош Благојевић, Земљорадња у средњовековној Србији, друго издање, Београд: Службени
лист СЦГ, 2004, 105).
53 Уп.: „жиÐто [...] У Србији, у Босни и у Херцеговини жито се зове сваки усјев од којега се
обично брашно меље и хљеб мијеси (н. п. шеница, јечам, кукуруз, овас, раж, ељда, просо,
крупник итд.); а у војводству (особито по варошима) само шеницу зову житом, у Хрватској пак
само просо (чим се онуда људи највише хране)...“ (Вук Стеф. Караџић, Српски рјечник, 239). У
средњовековним манастирским властелинствима од житарица су се, пре свега, узгајале
пшеница, овас и просо (Милош Благојевић, Земљорадња у средњовековној Србији, 2004; нпр.
за бањско властелинство, вид. стр. 156–157).
54 Види: Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков), под редакцией Р. М. Цейтлин,
Р. Вечерки и Э. Благовой, Москва, 1994, s. v. /itqnica, 219.
55 Памятникъ глаголической письменности. Маріинское четвероевангелие съ примΟчаніями и
приложеніями, трудъ И. В. Ягича, Graz 1969. Сагласно је и у Милутинову јеванђељу из 1316.
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ε"ς τ(ν Iπο6Sκην, τM δH hχυρον κατακα8σει πυρ= Iσβ#στj56. У већини српских
јеванђеља на једноме другоме месту за исту грчку реч подновљен је превод, па се на
месту старословенскога hranili{e овде опет нашла /itnica. За ову прилику нарочито
издвајамо такав резултат у изборном јеванђељу које је преписао исти онај Роман који
је писао и типик по њему назван (РТ): Лука, 12.24: sxmotrite vranx yko ne sy|tx ni
/qn|tx. ιmq/e nystx sxkrovi[ta. ni hranili[ta. i b=x pityatx |... Маријино јеванђеље –
smotrite vranqq, ]ko ne sy}tq ni /'n}tq. im'/e nys(tq) skrovi{a. ni /it'nice. i b(og)q pityEtq
E Романово јеванђеље, 162б57 (грч. κατανοSσατε τοmς κJρακας $τι ο^ σπε;ρουσιν ο^δH
6ερ;ζουσιν, οnς ο^κ oστιν ταµε!ον ο^δH Iπο6Sκη, κα= L 6εMς τρ#φει α^το8ς58).
q
slou// /nica, -e f., неизвеснога значења.
Пр. само vq slou/nicou НТ (и други), РТ (и други) – преостали типици немају (не
налазимо ни грч. паралелу). За Миклошича ова реч остаје „sensus dubius“59, а
Срезњевски у њој види ознаку за жену – 'слушкињу, слугу', на основу сасвим
другачијега примера60. Даничићев Рјечник је не садржи. Код ове именице јасно је само
најопштије значење због општости њене основе (у гл. slou/iti) и суфикса којим је
означен некакав објекат у вези с њим. Због редоследа у излагању, можемо
претпоставити да тај објекат вероватно нема везе са храном јер долази после житнице (и
других специјализованих објеката за храну), а непосредно пре монашких ћелија: он или
има везе са неким неживим предметима (као магацин или остава), или са људима –
монасима. Могла би то бити, данашњим речником казано, 'службена просторија',
просторија намењена вршиоцима најважнијих манастирских служби после игуманске,
мада није искључено ни то да је то зграда у којој они станују61. У Хиландарском типику
(ХТ), на пример, вршење најважнијих дужности у манастиру назива се 'службом', при
чему се ту не мисли на богослужење, него на организацију манастирскога живота:
slou/qba – грч. διακον;α ХТ, слово (глава) 3262. Ту је употребљен и глагол rabotati за грч.
διακον#ω63, који је још у класичном грчком значио 'служити'. Овим словенским глаголом
је, наравно, превођен већ у старословенском64.
sl(o)vo l=v o rabota}{(i)hq0 ma(na)stQrU0 na kou}/de slou/qbou i/i soutq postavleni0
ikonoma rekou0 i klisiyrha0 i paraikonoma0 i inQ<mq> mnogimq i/i drq/e manastQrskiE rabote
ХТ 30б65.
године: i sqberetq pq[enicou vq /it'nicou svo}. plyvQ /e sq/e/etq wgnEmq negasou{imq 1а. Ово
јеванђеље је по времену настанка јако блиско са НТ.
56 The Greek New Testament, Edited by Kurt Aland et al., Third Edition (Corrected), United Bible
Sosieties, Stuttgart 1988, 7.
57 Уп. скоро истоветно: smotrite p'ticq ]ko ne sy}tq ni /'n}t'. im'/e nys(tq) skrovi{a. ni /it'nice. i
b(og)q pityEtq E Милутиново јеванђеље, 124б.
58 The Greek New Testament, 265.
59 Franz von Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, s. v. slou/qnica, 860.
60 И. И. Срезневский, Материалы для словаря древне-русскаго языка, III, s. v. slU/qnica, 432.
61 У набрајању се, наиме, 'служница' налази тик испред монашких ћелија. Упадљива је, такође,
чињеница да (осим 'хлебнице'), само ова реч у низу, после 'трапезе', нема своју паралелу у
трећој и четвртој групи типика; истовремено само 'ћелар' из њихова текста нема своје паралеле
у првој и другој групи. Да ли међу њима, ипак, постоји некаква веза?
62 Уп. Ватрослав Јагић, Типик хиландарски и његов грчки извор (додатак к издању епископа
Димитрија), Споменик СКА, XXXIV, Други разред, 31, Београд 1898, 46.
63 Уп. Ватрослав Јагић, нав. дело, 46.
64 Старославянский словарь, s. v. slou/iti, 613.
65 Уп. Хиландарски типик. Рукопис CHIL AS 156, приредио Димитрије Богдановић, Београд:
Народна библиотека Србије, 1995, 41. Уочљиво је нијансирање: rabotati обављати посао
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То су, дакле, 'економ', 'еклисијарх' и 'параеконом', који, иначе, нису
споменути на датоме месту у Евергетидском типику66. Уз њих ваља, у начелу,
придодати и 'дохијара' (има га у 22. глави) и 'параеклисијарха', уз еклисијарха67.
Пошто се већина ових 'службеника'68 бави финансијским пословањем манастира,
условно бисмо ову зграду (или њен део) могли схватити и као некакву 'управу
прихода'.
У Хиландару се можда још од времена оснивања налазила и посебна зграда,
'еклисијарница', као зграда за становање еклисијарха, у чијем склопу се налази и
ћелија Симеона Немање69.
Овиме се идентификовање појма не окончава. Могла је та зграда бити и у
некаквој вези са братијом која је обављала преостале послове. У манастиру Св.
Пантократора, на пример, братство је било подељено на две категорије: на оне који
су редовно учествовали на богослужењу, οq NκκλησιαζJµενοι70, и на оне који су
обављали 'ниже' послове у пекари, башти, кухињи итд., δουλευτα;71. Грчки глагол
δουλε8ω, 'робовати, служити' такође је превођен словенским slou/iti72. У напред
поменутој повести о чудотворним хиландарским иконама73 лепо се каже да литија
посећује 'служебне храмове', то јест следеће 'помоћне зграде': пекару, 'мађерију'
(кухињу), 'погреб' (подрум), 'житницу' и 'дохију' (оставу за масло, мед, восак итд.).
Питање је, међутим, може ли се 'служница', после набрајања управо оваквих објеката,
у нашим типицима схватити као општи појам за њих: то је мало вероватно зато што
су у низ ушли само појединачни објекти.
Нама се чини најизгледнијим, ипак, да је то део зграде са ћелијама у којима
станују и служе 'црьковници'. У 13. и 27. поглављу Хиландарскога типика, у
деловима текста којих нема у Евергетидском типику, први пут се јављају
'црьковници' (crqkovnikq, L NκκλησιαστικJς), са посебним задужењима у манастиру74.
Дужност једних од њих била је да се старају о богослужењу и неким другим
пословима главне цркве. Дужност других, пак, била је та да свршавају устав појања у

(конкретније)/rabota сама та радња, посао (конкретније)/slou/qba положај намењен вршењу тих
послова (апстрактније).
66 Ватрослав Јагић, нав. дело, 46.
67 Уп. Филарет Гранић, Црквеноправне одредбе Хиландарског типика Св. Саве о настојатељу
и осталим манастирским функционарима, Богословље, год. X, свезак 2–3, Светосавски,
Београд 1935, 181–185.
68 Термин Ф. Гранића: 'манастирски функционари'.
69 Слободан Ненадовић, нав. дело, 329.
70 У овој категорији су се налазили они који су се 'окупљали у цркви', тј. они који су
'присуствовали богослужењу', што не значи да су обавезно имали свештени чин, мада је,
наравно, било и таквих.
71 Филарет Гранић, Црквеноправне одредбе Хиландарског типика св. Саве о оснивању и
автономији манастира, 96.
72 Види: Старославянский словарь, 613.
73 А. А. Турилов, Рассказы о чудотворных иконах.
74 Поред ове посебне употребе, термин crqkovnikq на првоме месту означава 'свештено лице
уопште', те зато и постоје уз 'црьковнике', за уже одређење, атрибути 'велики и мали'. Ту није
реч о данашњим 'црквењацима', који су у основи световњаци, лаици јер су 'црьковници'
клирици, свештеници (Миодраг М. Петровић, Црьковьници у српским законским споменицима,
Археографски прилози, 14, Београд 1992).
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својим ћелијама75, 'да свршавају своју службу'. Из оваквога служења, верујемо,
долази и назив 'служница'.
a i/e soutq cr(q)kovnici izbrani igoumenomq0 i/i imoutq i keliinQ oustavq drq/ati0
to da imq se daE po 0g=0 litre masla0 na godi{e0 nq da esta po 0v=0 vq kelIi sqvQCqna0 da edinymq
kanqdilomq0 sqvrq[aEta svo} slou/qbu0 da ima i svy{a sqtyCe na godi{e0 ХТ, 27. глава, 29а76.
kElarq [ћелар], -a m., κελλBριον, τM, остава за храну, подрум.
Пр. само vq kElarq Хил 165, vq kelarq Пећ 103, НБС 649 – остали немају (грч.
ε"ς τM κελλBριον). Пошто се у истим текстовима јавља и просторија за држање вина,
овде је, онда, реч о остави за храну која је у тренутној употреби.
Иста ова именица (kelarq) јавља се у НТ на другоме месту, у значењу 'човек
који се стара о храни' (nomen agentis), и тада њој одговара грчко L κελλBριος, али и L
κελλαρ;της77.
Лексема није забележена у Даничићеву Рјечнику, али у складу са његовом
нормализацијом, она би гласила: :elarq.
q
vin/ /nica [винâица], -e f., остава за вино, вински подрум, винара.
Пр. само vq vin'nicou Хил 165 – võ inohJO Пећ 103, vq inohIw НБС 649 – прве
две гране немају (грч. ε"ς τM ο"νοχοε!ον). Исти назив за винске подруме остао је поред
основнога 'виÏнара' и данас: 'виÏница'78.
q
Casov/ /nica, -e f., вероватно житница.
Пр. само vq Cas(o)v'nicou Хил 165 – остали немају (грч. вероватно ε"ς τM Rρε!ον).
Само на први поглед изгледа да је ова реч без паралеле у другим типицима. Познато је да
је грчко RρολJγιον превођено словенским Casoslovq, односно Casoslovqcq, али и као
Casovqnikq79. Грчко rρα, такође, преводи се словенском речју Casq – 'час, време, доба'80.
Како грчки придев Rρα!ος, 'оно што годишње доба са собом носи, оно што зри', долази,
као τ' Rρα!α, и у значењу 'плодови, летина'81, изгледа нам логичним да је грчко ε"ς τM
Rρε!ον преведено буквално, грађењем кованице, као у нашем случају. У томе случају,
овде неће важити тумачење Срезњевског да ова реч значи 'часовня (?)' (ни он није био
сигуран), тј. 'капела'. Нашем мишљењу у прилог иде још један чинилац: кад се у датом
одломку идентификују и одбију сви називи, ниједан од њих не односи се на некакав
амбар или житницу (ту су 'трапеза', 'ћелар' и 'виница') и као 'непокривен' грчки пар остаје
само τM Rρε!ον. Лексема не постоји у Даничићеву Рјечнику.
inohJw (непроменљиво?) n., ο"νοχοε!ον, τM, просторија у којој се 'точи вино',
заправо просторија за држање вина, винара.
75 Види: Мирјана Живојиновић, Црквењаци на Светој Гори и њихове дужности, Историјски
часопис, књ. LVI, Београд 2008, 80–81.
76 Уп. Хиландарски типик. Рукопис CHIL AS 156, приредио Димитрије Богдановић, 41.
77 Уп. Виктор Савић, нав. дело, 148.
78 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, II, Београд: САНУ, Институт за
српски језик САНУ, 1962, 632.
79 Ову реч, са данас непромењеним значењем, 'часовник', имамо посведочену и у
Хиландарском типику у 6. глави: donqdy/e pod%q&klisi]rhq Cas(o)vqnikq slQ[avq bI}{(q) 17а (вид.
Списи св. Саве, издао их Владимир Ћоровић, Дела старих српских писаца, књ. I, Зборник за
историју, језик и књижевност српског народа СКА, Прво одељење, Споменици на српском
језику, књ. XVII, Београд–Ср. Карловци 1928, 214; уп. Хиландарски типик. Рукопис CHIL AS
156, приредио Димитрије Богдановић, 14).
80 Забележени су следећи преводи: vryme, godina, godq и Casq (уп. Старославянский словарь).
81 Stjepan Senc, Grčko-hrvatski rječnik za škole, po Benseler-Kaegijevu Grčko-njemačkom rječniku,
u Zagrebu 1910, reprint 1991, 1019.
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Пр. само võ inohJO Пећ 103, vq inohIw НБС 649 – vq vin'nicou Хил 165 – прве
две групе немају (грч. ε"ς τM ο"νοχοε!ον). Овај грецизам задржао је прозрачну
фонетску структуру, којом се чува веза са матичним језиком. Иако се не преклапа
редослед треће и четврте гране српских типика, јасно је да постоји потпуно
семантичко преклапање са 'виницом' из четврте, најмлађе групе. Овде је помало и
очекивано задржавање непреведенога грецизма у првој фази, да би тек у каснијој
фази он добио свој словенски еквивалент. Ове лексеме нема код Даничића.
kEli] [ћелија], -iE f., κελλ;ον, монашка соба: ћелија.
Пр. po vsyhq keli]hq brat(i)]mq НТ (kEli]hq ДТ и КТ), vq v'se kelliE brat(i)]m(q)
РТ (и Сев 27; kEliE Шаф IX. F. 23 (9), kElJj СТ, Деч 114), vq keliE bratiE Хил 165, vq
vsyh(q) kelJahq brati]mq Пећ 103 и НБС 649 (грч. Nν πUσι το!ς κελλ;οις τ:ν Iδελφ:ν, одн.
Nν πBσαις τα!ς κελλ;αις τ:ν Iδελφ:ν). Словенски назив настао је преузимањем грчкога
деминутивнога τM κελλ;ον – 'мала соба, ћелијица' (cellula), а не основнога P κ#λλα –
'монашка соба, ћелија' (cella). Мада она то по димензијама и јесте: 'мала соба,
собица'82, та деминутивност се у нашем језику не осећа, будући да тај наставак (;ο(ν)) код нас не функционише. У типицима стоји да се обилазе 'све ћелије братије', са
изузетком Хил 165, у коме се уопштено каже: 'ћелије братије'. Лексема се код
Даничића у Рјечнику води као: :eli]83.
Наведене именице са развијеним месним значењем добијене су на два
начина: (а) од словенских језичких средстава; (б) преузимањем из грчкога. (а) За
извођење наведених именица из категорије nomina loci, искоришћен је продуктивни
прасловенски суфикс -ica, аналогно претежном стању у грчким паралелама код којих
претеже суфикс -ε!ο(ν). Именичкој основи која нема значење nomina agentis, преко
одговарајуће придевске основе, додаван је овај, проширен суфикс –ьnica (-ьn-ica)84:
hlybnica (*hlěb-ьn-ica)85, soknica (*soć-ьn-ica), /it/'/nica (*žit-ьn-ica), vin'nica (*vin-ьnica), Casov'nica (*čas-ov-ьn-ica). У прва четири случаја ради се о месту за складиштење
производа који су означени мотивном речју (уп. Rizqnica – 'ризница', vestiarium); у
случају хлеба и вина они се и праве на месту, односно при месту чувања. У вези са
'часовницом' нешто је сложенија творбена ситуација, а семантичким садржајем она се
попуњава зависећи од грчкога еквивалента, без упоришта у словенском значењском
спектру. У данашњем српском језику нема придева од именице 'час': придев 'часан'
(časьn-) није могао заживети због хомонимије са 'частан/часни' (čьstьn-), а исто важи
и за неке друге придевске облике86. Код именице slou/nica творбена основа је у
82 У првобитном Хиландару, нпр. у ћелији су становали један до два монаха и њене димензије
су износиле највише 2,0х3,0м, тј. укупно до 6м2 (Слободан Ненадовић, нав. дело, 245).
83 Ђ. Даничић, Рјечник из књижевних старина српских, III, Београд 1975, 547.
84 У стсл. је, иначе, постојало доста примера за извођење nomina loci наставком –icа, чија
основа није nomen agentis, нпр. mXtqnica (mXto), synqnica (syno), /itqnica (/itqnx). Деривација
овим суфиксом за nomina loci, када у основи није nomen agentis важи и за севернословенске
језике (Радосав Бошковић, Развитак суфикса у јужнословенској језичкој заједници, [у:]
Одабрани чланци и расправе, Посебни радови ЦАНУ, књ. 1, Титоград 1978, 136–138).
85 Нарочито о овој именици види: Радосав Бошковић, нав. дело, 150–151. Код Бошковића је
њено значење Brotkammer – 'остава за хлеб' (нав. дело, 150).
86 Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I, Zagreb: JAZU 1971, s. v. čas,
297. Па и у стсл., из неких разлога, готово да уопште нема потврде одговарајућега придева:
постоји само усамљена потврда придева Casqnx из Синајскога, еухологија (Старославянский
словарь, 777). У речницима Даничића и Срезњевског нема одговарајућега придева. Данашњи
руски језик има придев часовóй, а затим и бугарски чàсов, 'сатни'. Миклошич, међутим, доноси
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глаголу (*služ-ьn-ica : služiti; није познат одговарајући придев) и код ње се, поред
меснога, снажно осећа и агентивно значење (уп. данашње пушница: пушити, ковница:
ковни/ковати).
Приликом превођења, преузимане су постојеће српске лексеме, или су по
нужди, као што смо видели, извођене нове, у складу са распрострањеним
јужнословенским творбеним обрасцем. Није се робовало грчком моделу, него је
превођено по смислу: грчком ο"νοχοε!ον, које је добијено комбинованом творбом,
одговара српско изведено vin'nica. У случају „ковања“ часовнице, преводилац се
лоше снашао јер је имао постојећа словенска решења за којима није посегао.
У целини узев, слика о преводу наведених термина нешто је сложенија јер је
однос између домаћих – словенских и позајмљених – грчких израза приближно
једнак, чак 6: 5/6 (igoumeniw / igoumeni]), са свега једним словенизмом у предности.
Преводиоци, разуме се, нису патили од пуризма, него су превод подређивали
практичним потребама, стварним знањима и поимању света заједница којима су
припадали. Од пет грецизама, три, односно четири нормално су уклопљена у
словенски језик у коме су начелно као такви одраније постојали: trapeza и igoumeni] с
пресликавањем грчкога номинатива, који је готово подударан словенском, kElarq и
kEli], са одбијањем и словенском заменом типично грчкога свршетка. Две именице
су, међутим, задржале свој грчки фонетизам, али су на словенски начин, ћирилицом
написане (транскрибоване), само уз одбијање крајњег -ν: igoumeniw и inohIw. Тај модел
није био сасвим непознат српскословенском језику, иако су тако добијане вероватно
непроменљиве именице87. Правописно овде све функционише у складу са српском
редакцијом: ту је и крајња 'омега' иза вокалскога слова /-iw, -Iw, -Jw/, уместо ’он‘ /io/88. Појединости овога типа указују на то да посматрани преводи настају у
мешовитој словенско-грчкој средини, где овакве, делимично адаптиране речи,
„нормално“ функционишу и живе у језику. Таква средина је Света Гора, а
архиепископ Никодим, на пример, преводилац првога међу овим типицима, провео је
на њој године пре постављења на место српских архијереја. Ето једне црте којом је
био обојен његов идиолект.
У вези са неким од наведених објеката одвијају се активности појединих
манастирских служби (из категорије nomina agentis): за 'трапезу' trapezarq, 'трпезар',
грч. L τραπεζBριος ХТ, 9. и 31. глава89, НТ90; за 'хлебницу' hlybarq, 'хлебар, пекар', грч.
L IρτοποιJς ХТ, 33. глава91; за 'житницу/соћницу/часовницу' надзорник житнице,
једна врста магационера, грч. L RρειBριος (лат. horrearius), у манастиру Св.
усамљену потврду придева Casovqnx, управо онаквога какав одговара нашој изведеници, и то на
основу typ.-chil., тј. РТ. У српском постоји овај придев само у споју са бројевима, нпр.
петочасовни. Руски, такође, видели смо, има и именицу часóвня, 'капела', која у суштини стоји
у творбеној вези са нашом 'часовницом' (уп. Радосав Бошковић, нав. дело, 135–151).
87 Не треба ипак искључити ни могућност да су оне биле променљиве: да су у ген., нпр., имале
свршетак -Ja.
88 Уп. poliEliw у: Виктор Савић, нав. дело 153–154.
89 Уп. Филарет Гранић, Црквеноправне одредбе Хиландарског типика Св. Саве о
настојатељу, 187; Списи св. Саве, 213, 240; Ватрослав Јагић, нав. дело, 23, 46.
90 Виктор Савић, нав. дело, 149.
91 Уп. Филарет Гранић, нав. дело, 187; Списи св. Саве, 219; Ватрослав Јагић, нав. дело, 47.
Забележено је постојање занимања 'брашнар' и 'пекар' с почетка XX века у манастиру
Хиландару (Игуман Методије С. Миловановић, Живот у манастиру Хилендару, књ. прва,
Шабац 1908, 40).
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Пантократора92 (уп. LρριBριος93), засад без старе српске паралеле94; за 'ћелар' klouCarq
[кључар], 'подрумар, коморџија', грч. L κελλαρ;της ХТ, 33. глава95, односно kelarq, грч.
L κελλBριος НТ96; за 'виницу' 'виноточа', грч. L ο"νοχJος, према једном грчком
типику97, засад без одговарајуће старе српске потврде98.
Као што смо видели, између просторија за становање игумана и братије
низали су се називи појединих практичних објеката везаних за њихов
небогослужбени, свакодневни живот. trapeza се јавља у свим текстовима, али не увек
на истом месту. hlybnica постоји само у прве две рукописне породице. soknica јесте
ограничена на први превод, а Cas(o)v'nica хапакс ограничен само на Хил 165, али ова
два назива су (ваљда) синоними и према општем називу /itnica, који долази у свим
осталим типицима. Као што је slou/nica просторија непознате намене, ограничена на
прве две породице типика, исто тако је и kElarq ограничен на последње две породице.
vin'nica и inohIw су синоними, с тим што први објекат налазимо у Хил 165, а други у
четвртој рукописној групи.
Што се тиче распореда, међусобнога односа и величине ових објеката у
манастиру, можемо рећи оно што се намеће из логике излагања. Први и последњи
наведени објекти, као што смо видели, свуда су исти: почиње се од 'игуменије', а
завршава се ћелијама братије. Они су се овде нашли због свога значаја и смисла у
овом симболички заокруженом свечаном ходу. Посећивање осталих просторија
мотивише се, вероватно, њиховим непосредним размештајем, односно близином и
доступношћу једне у односу на другу. Ово би, разуме се, пре свега требало да важи за
онај првобитни типик у коме је настајао одређени текст, јер се само у њему огледала
жива мотивација у односу на стварно стање у датоме манастиру. Да је мотивација у
начелу била у вези са значајем објеката, трпезарија би свакако била на првоме месту,
одмах после игуменарије. То, међутим, није случај у четвртој српској рукописној
грани, где је она распоређена после винскога подрума, као и у грчким Синод 381 и
Вен 1545.
Тешко је увек са сигурношћу рећи да ли се забележени назив односи на целу
зграду или на неку овећу просторију, или какво мање одељење, које је одвојено
преградом. Овде ће нам најилустративније бити стање у манастиру Хиландару, које
се, иначе, током векова знатније мењало. Игуменарија, трпезарија и конаци за
становање братије представљали су сложене грађевине у чијим су се доњим и
подрумским деловима налазиле и економске просторије. Уз трпезарију са столом за
92 Филарет Гранић, Црквеноправне одредбе Хиландарског типика св. Саве о оснивању и
автономији манастира, 96.
93 Evangelinus Apostolides Sophocles, Greek Lexicon, 819.
94 Почетком XX века у манастиру Хиландару је постојао 'житар': „он прима неочишћену
пшеницу из магацина на пристаништу, и смешта је у магацин, који је на првом спрату
западних зграда како се уђе у манастир“ (Игуман Методије С. Миловановић, нав. дело, 39).
95 Уп. Филарет Гранић, Црквеноправне одредбе Хиландарског типика Св. Саве о
настојатељу, 187; Списи св. Саве, 230; Ватрослав Јагић, нав. дело, 47.
96 Виктор Савић, нав. дело, 148.
97 Филарет Гранић, Црквеноправне одредбе Хиландарског типика Св. Саве о настојатељу,
187.
98 Миклошич у своме Лексикону наводи усамљену потврду из једнога српскога познијег
извора: „vinotoCqcq m. pincerna misc.-serb.“ (Franz von Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graecolatinum, 64). Овде се, дакле, ради о 'пехарнику', тј. о ономе који послужује вино, о нарочитом
слузи.
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ручавање, нашле су се и друге органски везане просторије: кухиња ('мађупница'), која
је дозидана, просторија за издавање хлеба и пића, чување посуђа; у подруму
просторије за вино, дрва, скривница99. У приземљу конака за становање налазиле су
се пекаре у којима се хлеб месио и пекао, а брашно складиштило; у подрумима су,
пак, биле „масларе за маслиново уље (дохије), суваче за млевење жита, машине за
млевење соли, магацин за смештај зимнице, усољене рибе, житнице“100. У конацима,
разуме се, поред монаха у својим ћелијама, могли су бити смештани и разни
привремени станари, посетиоци и ходочасници, а у неким деловима зграде налазиле
су се и занатске радионице101. Јасно је да наше житнице, подруми и винаре нису
морали бити издвојени објекти, него су могли бити у саставу неких од оваквих
зграда. У појединости које се тичу историје архитектуре даље се, ипак, не можемо
упуштати. Наведена излагања послужила су нам да дамо оквир за размишљање о
могућем карактеру појмова коју су представљени наведеним називима. Истаћи ћемо
на овоме месту још и чињеницу која је забележена у Повести о чудотворним иконама
из манастира Хиландара: тамо се изреком за овакве објекте каже да представљају
'служебные храмы', дакле, 'помоћне зграде'102.
ОСНОВНИ ИЗВОРИ
БТ: Бечкеречки типик, Библиотека Матице српске РР II 16 (РР 173).
Деч 114: Манастир Високи Дечани, бр. 114.
Деч 115: Манастир Високи Дечани, бр. 115; писао Данилац Левооки.
ДТ: Дечански типик, Руска национална библиотека у Петрограду (РНБ), F. п.
I. 93.
КТ: Ковински типик, Архив САНУ, бр. 294.
НБС 649: Народна библиотека Србије, Рс 649, стара сигнатура 590; писао
Данилац Левооки.
НТ: Никодимов типик, стара Народна библиотека у Београду, бр. 402
(изгорео), снимци и рашчитан препис Лазара Мирковића у Архиву САНУ, бр. 473;
види: Типик архиепископа Никодима, књ. прва, фототипија изгорелог рукописа
Народне библиотеке у Београду, рукопис је снимљен старањем Лазара Мирковића,
приредио Ђорђе Трифуновић; Типик архиепископа Никодима, књ. друга,
српскословенски текст разрешио Лазар Мирковић, приредио Ђорђе Трифуновић.
Пећ 103: Манастир Пећка патријаршија, бр. 103.
РТ: Романов типик, Државна библиотека у Берлину, бивша Берлинска
краљевска библиотека, Ms. slav. Wuk 49.
СТ: Симеонов типик, Национална и свеучилишна библиотека у Загребу, R
4068; писао монах Симеон.
Сев 27: Руска државна библиотека у Москви (РГБ), Збирка П. И.
Севастјанова, II, № 27/М. 1458.
Хил 165: Манастир Хиландар, бр. 165.
ХТ: Хиландарски типик, Манастир Хиландар, AS 156; вид. Списи св. Саве,
99 Слободан Ненадовић, нав. дело, 204, 208–209, 212.
100 Слободан Ненадовић, нав. дело, 243.
101 Слободан Ненадовић, нав. дело, 245.
102 Види: А. А. Турилов, Рассказы о чудотворных иконах, 515.
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издао их Владимир Ћоровић; Хиландарски типик. Рукопис CHIL AS 156, приредио
Димитрије Богдановић.
Шаф IX. F. 23 (9): Народни музеј у Прагу, Збирка Павла Јозефа Шафарика,
IX F. 23 (Š 9).
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О НАЗВАНИЯХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОСЕЩАЕМЫХ КРЕСТНЫМ ХОДОМ
В ПРАЗДНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ СОГЛАСНО СЕРБСКОСЛАВЯНСКИМ
БОГОСЛУЖЕБНЫМ УСТАВАМ XIV ВЕКА
В работе рассматривается ряд средневековых названий помещений (зданий),
упоминаемых в сербских списках Иерусалимского устава в связи с крестным ходом в
праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня (1 августа).
Крестный
ход совершается внутри монастыря и проходит через жилые и
хозяйственные помещения. Во всех источниках он начинается с кельи игумена и
заканчивается посещением монашеских келий. В рукописях встречается одиннадцать
разных названий, среди которых есть и синонимичные: igoumenJw (igoumeni]), trapeza,
hlyb'nica, soknica, /it'nica, slou/'nica, kElarq, vin'nica, Casov'nica, inohJw, kEli].
Количество славянских названий (оригинальных и калькированных) немногим
превосходит количество заимствованных греческих (6:5).
Ключевые слова: историческая лексикология, сербскославянский язык,
Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня, Иерусалимский
типикон, Типикон архиепископа Никодима, Романов типикон.
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НИШКИ ОДЛОМАК МИНЕЈА ЗА ОКТОБАР (14. ВЕК )
Апстракт: У раду ће бити изложени резултати истраживања одломка
минеја за октобар (11 и 12. октобар ). Минеј ће бити анализиран са аспекта
палеографије, ортографије, језика и структуре служби, а поређења ће бити вршена
са одговарајућим минејским текстовима.
Кључне речи: Центар за црквене студије, одломак, палеографија, уставно
писмо, ортографија, рашки правопис, састав служби.
У библиотеци Центра за црквене студије у Нишу чува се један лист
пергамента исписан старословенским језиком српске редакције – српскословенским.
Овај пергаментни лист је на необичан начин доспео у наведену библиотеку. Наиме,
пријатељ Центра Владимир Станимировић поклонио је библиотеци Центра једну
књижицу – песмарицу2 која је, уместо у корице, била стављена у наведени
пергаментни лист.3
Управник Центра за црквене студије, професор Драгиша Бојовић,
идентификовао је текст као минејски одломак за октобар а настанак текста на
пергаментном листу сместио је у шири оквир датирајући га 14. веком. У овом раду
покушаћу да на основу података које нам пружају истраживања о писму, правопису,
језику и садржају овог пергаментног одломка ближе одредим његово место у
историји српске средњовековне писмености. Тамо где је потребно, текст
пергаментног одломка упоредићу са одговарајућим текстом у најстаријем српском
минеју – делу Братковога минеја из 13. века4 (у даљем тексту НБС647 ), затим у
минеју из Архива САНУ бр 58 из 1320 / 30. године5 (САНУ58 ) и минеју из времена
цара Душана који се чува у Народној библиотеци Србије Рс 56 (НБС5 ).
Пергаментни лист исписан је у два ступца са по 40 редова у колони, сем
првог ступца на verso листу који има ред мање, јер се у оквиру њега налази заглавље
нове службе исписано крупнијим словима. Текст је исписан мастилом мрке боје,
1 rankovicpbf@gmail.com
2 На књизи стоји следећи запис : Сия песмарица подарь, поп Петровъ заучио, арипопа Лазара
учитела 26. мартъ а 1859. годъ м(е)/с/(е)ца.
3 Овом приликом срдачно захваљујем Д. Бојовићу, управника Центра за црквене студије, на
информацијама о историјату проналажења овог пергаментног листа.
4 Љ. Штављанин - Ђорђевић, М. Гроздановић - Пајић, Л. Цернић, Опис ћирилских рукописа
Народне библиотеке Србије, I, Београд 1986, 340-345.
5 Д. Богдановић, Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI – XVII века ), Београд 1982,
59, инв. бр. 707.
6 Љ. Штављанин - Ђорђевић, М. Гроздановић - Пајић, Л. Цернић, Опис ћирилских рукописа
Народне библиотеке Србије, I, Београд 1986, 7-10.
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иницијална слова и заглавље киноваром. Доњи десни угао листа недостаје, оштећени
су делови последњих 6 редова текста са обе стране листа. Страна пергаментног листа
која је чинила спољне стране корица тамнија је и има деформисан текст, готово
избрисан, тешко је на тој страни пратити текст у континуитету. Мрље од мастила
налазе се са обе стране листа.
Текст је исписан ситнијим уставом, правилним и уједначеним. Писмо се
задржава на линији реда; десна маргина обично остаје непоравната. Словни облици
имају карактеристичне особине уставних слова 14. века са неколико морфолошких
дублета старијег порекла.7 Код слова a узана петљица се са врха косог стабла спушта
на доњу линију реда, код b горња водоравна линија завршава се кукицама и исте је
дужине као петљица, мада може и прелазити ширину петљице – као код старијих
облика, v је неједнаких петљица – доња је већа. Слово e је искошено улево, горњи
крај лука за нијансу је краћи од доње и језичка који полази од средине лука, ` је с
редукованим горњим делом а z са линијом која се завршава окомито или повијеном
улево – као код старијих облика. На старији начин пише се и слово i – водоравна
пречкица смештена је у средњем делу слова или мало изнад средине. Слово m је са
луком који допире до доње линије реда, код слова n пречкица се протеже од мало
испод врха левог до средине или мало изнад средине десног стабла, слово o је
елипсастог облика. Слова p и % имају, не увек, тачкицу на спојници. Код слова t
пречкица са украсним троугловима мало је спуштена левим крајем у односу на десни,
f је са широком петљом док се стабло – продужено више у доњи него у горњи
међупростор – истањује и савија у благом луку улево. Слово ~ има облик плитке
чаше – десни крак и стабло чине дебелу црту од половине висине благо нагнуту
удесно, леви крак је исте дужине и дебљине као и десни, код слова w средња линија
залази у доњи међупростор повијајући се улево, y има украсну водоравну цртицу
која пресеца други саставни део слова. Слово q има праву вертикалну линију која
залази у горњи међупростор а на горњој линији реда пресеца је танка водоравна
линија са украсним кукицама на крајевима. Слово … има бочне полукружне, на
горњим крајевима задебљане, линије искошене унутра са средњим делом слова
краћим од бочних линија, што је старијег порекла. Лигатура + се не среће, али се
среће лигатура коју чине слова a и ¼, као и диграм u који је на једном месту, на крају
реда, исписан тако што је o под покритијем исписано изнад другог дела диграма.
Српскословенски минејски текст овога одломка изведен је рашким
правописом. Група ја и на почетку речи и у поствокалском положају исписана
прејотованим вокалом. Група је на почетку речи и после вокала означена је
прејотованим вокалом. У једном примеру, међутим, секвенца је на почетку речи
означена је по ресавској правописној традицији – исписивањем широког ½ : ½go`e.
Треба истаћи да се овај облик налази на самом почетку песничке целине и ½ је
исписано киноваром.
Српскословенски правопис из старословенског наследио је особину да за
меке сугласнике као што су љ, њ нема посебних знакова, већ се они, у зависности од
позиције, означавају другим словним знацима. У овоме одломку групе ља, ња, ље,
ње, љу (за групу њу није пронађен пример ) означене су исписивањем прејотованог
вокала.

7 О облицима слова у 14. веку видети : П. Ђорђић, Историја српске ћирилице. Палеографско –
филолошки прилози. Београд 1971, 100-108.
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Слово q пише се где му је по етимологији место. Изузетно, јавља се мешање
са e, што је уобичајено за српскословенску писменост у 14. веку. Недоследност у
писању y на етимолошком месту може се и у овом одломку уочити : lista – 1va18 :
lystom# - 1а20. Вокално р (за вокално л није нађена потврда ) означено је писањем
јера. Старословенско палатално р, које је у српскословенском још пре првих писаних
споменика изгубило палаталност, овде је означено писањем без прејотованог вокала
: zaru - 1б20 ( уп. САНУ58 : zar$ - 57б32, НБС5 : zar$ - 77vб18 ). Среће се
исписивање лигатуре $ у архаичној групи ~$, у корену ~$d- . На почетку речи и
сложеница пише се …. Испред гласа ј пише се i, док се ¿ среће исписано само на
почетку лексеме странога порекла ¿rmos#.
Нормирани рашки правопис је једнојеровски, # се исписује у свим
положајима, у свим морфемама речи, у слабој и јакој позицији. У овоме одломку то
стање је сачувано, # се пише тамо где има изговорну вредност, као што је на пример
префикс v#- . Једним примером потврђен је облик вокализације # > o : zol# - 1б6 (уп.
САНУ58 : zol# - 57б14, НБС5 : z#l# - 77vа28-29 ). У слабом положају или испред
енклитика пише се #, али и пајерак. Ретко је изостављање и јера и пајерка.
Удвајање слова карактеристично је за рашки правопис. У овоме одломку
удваја се писање i (ii, yi). Пажње је вредно исписивање -## у генитиву множине у
примеру skvr#n## - 1а21 (° vra`i% nasili% ... i du{ev'nyih# skvr#n## ), јер је ту
реч о правописно – језичком моменту. Наиме, на овај начин (-## ) исписан падежни
наставак генитива множине именице исписан је тамо где има изговорну вредност.
Наведени наставак преузет је у српскословенски језик, како је у науци већ запажено,
из ондашњег српског народног језика, а поуздани примери јављају се у 14. веку.8
Уз напомену да каснијем – ресавском – правопису припадају употреба ½ за
је- и писање слова ¿,9 у овоме одломку јасно су посведочена обележја правописа који
данас у науци сматрамо рашким правописом.
У краћој језичкој анализи одломка осврнућу се на лексичке различитости и
сличности / истоветности између текста овога одломка и одговарајућег из наведених
минеја. У овој анализи представићу лексичке и граматичке особине саодговарајућих
текстова, у циљу проналажења одговарајућег места нашем одломку. У примерима
које наводим на првом месту су речи из овог пергаментног одломка.
Међу граматичким цртама којима се разликују наведени минеји јавља се, на
пример, разликовање придевског вида. У одломку се чешће срећу облици одређенога
вида : prebyva$wu$ : prebyva$wu (САНУ58 ), velika% zvqz/d/a : velika
zvqz/d/a (САНУ58, НБС5 ). Мало је сложеније стање када је реч о употреби
сложеница :
mnogostr(a)/s/t#no& : str(a)/s/tno& (САНУ58 ), али и
mnogostr(a)/s/tno/ý/ (НБС5 ); filipe bl/a/`ene : filipe prqbl/a/`ene (НБС5 );
mudre : b/o/gomudre (САНУ58 ). Код употребе сложеница стање је, дакле,

8 О овоме детаљније видети : А. Младеновић, Прилог тумачењу постанка генитивног
множинског наставка –а у једном делу српског језика. У : Историја српског језика : одабрани
радови, Београд 2008, 102-135; Исти : Напомена о начинима обележавања -# (или -а) у
генитиву множине именица, исто, 136-138.
9 Извесне црте ресавског правописа (писање x ) јављају се и у првој половини 14. века. Видети
: Б. Јовановић - Стипчевић, О сређивању српскословенског правописа у првим деценијама XIV
века. У : Архиепископ Данило II и његово доба. – (Уредник Војислав Ј. Ђурић ), Београд 1991,
265-268.
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неуједначено. У одломку је употребљен и млађи облик партиципа претерита :
(krasoty ) …staviv'{e : …stavl#{e (НБС5 ).
У другом поређењу навешћу лексичке варијанте које се срећу у наведеним
минејским текстовима, а у циљу сагледавања редакције превода. Примери се наводе
према азбучном реду и опет је на првом месту реч из одломка : d/u/si : bqsi
(САНУ58 ) : d/u/si (НБС5 ); `#zli&m# : pali~i&m# (САНУ58 ) : `#zli&m# (НБС5
); (k# pristaniwem# ) pridoste : privedoste (НБС647 ) : priidoste (НБС5 ); (po
lystom# ) rqza&m# : kra&m# (САНУ58, НБС5 ); sol# (rastvoriv# ) : silo$
(rastvoriv# ) (САНУ58 ) : sol# (rastvoriv# ) (НБС5 ); s#dqva&t# : tvorit#
(САНУ58 ); (i lista ) urqza&ma : (lystoma ) °rqzani& (САНУ58 ) : (i lista )
urqza&ma (НБС5 ); (vqro$ vas# ) hvalewe : (vqro$ vas# ) bla`ewe (НБС647 ).
Сличан је и пример (rucq `e ) i`/d/iza&mq : (rucq `e ) i`/d/iga&mq (НБС647 ) :
(rucq `e ) i`/d/iza&mq (НБС5 ). Овим цртама Нишки одломак, по моме мишљењу,
највише се слаже са рукописним минејом Народне библиотеке Србије бр. 5 из доба
цара Душана.
Пергаментни одломак садржи минејски текст службе за 11. октобар од
другог тропара 7. песме канона на јутрењи и речи ...wa$wa strany filipe
bl(a)`ene glavy skru{a$wa vra`i&... до 1. песме канона на јутрењи службе за 12.
октобар и речи ...d(u)hovno$ tihosti$ k# pristaniwem# pridoste... У анализи
садржаја одломка пратићу разлике у споменима светих, као и појаву нових
богослужбених песама.
Нишки пергаментни одломак за 11. октобар садржи службу у спомен св.
апостола Филипа, а заглавље службе за 12. октобар садржи спомињање св. муч.
Прова, Тарха и Андроника. Минеји са којима је вршено поређење одломка у вези
спомена за 12. октобар јединствени су : спомен св. мученика. За 11. октобар пак
постоји мало неслагање. Док НБС647, који је најстарији, спомиње св. оце Седмог
васељенског сабора и св. Теофана чудотворца, дотле САНУ58 и НБС5 имају спомен
св. апостола Филипа једног од 7 ђакона и св. Теофана творца канона; САНУ58 на
јутрењи има и одвојене каноне : 1. канон ап. Филипу а 2. канон Теофану; НБС5 има
само стихире Теофану. Како у Нишком одломку није сачувано заглавље службе за
11. октобар претпоставку о спомену за тај дан може нам пружити сам текст службе.
Сачуване песме канона посвећене су само св. апостолу Филипу, стиховна стихира
посвећена је Апостолу, литургијски прокимен са стихом испред читања апостолског
зачала потиче из службе апостолима – v# vsu (zeml$)..., причастен је исти, и слаже
се са рубриком у САНУ58. Можда је, дакле, у заглављу стајало да је служба 11.
октобра у одломку била посвећена св. апостолу Филипу и св. Теофану, као што је и у
наведеним минејима из 14. века, али није садржала канон на јутрењи посвећен
Теофану.
Разлике постоје и у садржају канона, и то између пергаментног одломка и
НБС5. Док у одломку ирмос 8. песме канона почиње речима : ½go`e voi
n(e)b(e)/s/ni... дотле у НБС5 почиње речима : is plamene s(ve)tym' rosu... Ирмос 9.
песме одломка почиње речима : pri&m'{i% radost# ang(e)lom#... а у НБС5 речима :
b(og)a ~l(o)v(q)kom# neudob# vidqti... И први тропар исте песме доноси разлику, и
док у одломку почиње речима : %ko svqt# i %ko zvqz/d/a, дотле у НБС5 почиње
речима : raspeti& i smrt#... Минеј из Душанова времена доноси, можда, нови
превод.
И састав служби можда може овај одломак приближити одређеном периоду.
У служби 11. октобра, после канона следи светилан – овде је наведен само инципит :
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n(e)bo zvqz/d/(am#), следе стиховне стихире – упућује се на узимање стихира најпре
из октоиха а потом следи текст једне стихире Апостолу, и служба се завршава
рубриком која се односи на литургију. Служба 12. октобра, на вечерњој има стихире
на Господи вазвах и стиховне и инципит тропара мученицима. Јутрења почиње
упућивањем на тропар на Бог Господ, катизме и канон из октоиха, после кога је
исписан канон мученицима. Овакав састав служби познат је минејима 14. века.10
На основу свега овде изложеног може се донети закључак о месту Нишког
одломка у српскословенској писмености. Словни облици имају карактеристичне
особине уставних слова 14. века, са неколико дублета старијег порекла. Правописна
норма припада рашкој правописној традицији, али су присутни и извесни елементи
ресавског правописа. Лексичке варијанте и састав служби упућују, по моме
мишљењу, на закључак да је овај одломак млађи од САНУ58 (1320 / 1330. ) и врло
близак НБС5 (2 / 4 14. века ). Можда би се настанак и Нишкога одломка ограничио на
другу четвртину 14. века.
Литература
Богдановић Димитрије, Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XIXVII века), Београд 1982.
Ђорђић Петар, Историја српске ћирилице. Палеографскo-филолошки
прилози, Београд 1971.
Јовановић-Стипчевић Биљана, О сређивању српскословенског правописа у
првим деценијама XIV века. У: Архиепископ Данило II и његово доба. (Уредник
Војислав Ј. Ђурић), Београд 1991.
Младеновић Александар, Прилог тумачењу постанка генитивног
множинског наставка –а у једном делу српског језика. У: Историја српског језика:
одабрани радови, Београд 2008, 102-135.
Младеновић Александар, Напомена о начинима обележавања -# (или -а) у
генитиву множине именица. У: Историја српског језика: одабрани радови, Београд,
2008.
Ранковић Зоран, Структура Братковога минеја. Кратак преглед,
Археографски прилози, 26-27, Београд 2004-2005, 109-122.
Штављанин–Ђорђевић Љубица, Гроздановић–Пајић Мирослава, Цернић
Луција, Опис ћирилских рукописа Народне библиотеке Србије I, Београд 1986.

10 О структури српских минеја, на примеру Братковога минеја, видети : З. Ранковић,
Структура Братковога минеја. Кратак преглед. – Археографски прилози, 26-27, Београд
2004-2005, 109-122.

243

Zoran Ranković
THE EXTRACT FROM THE NISH MENAION FOR OCTOBER (14TH)
The article deals with the results of the analysis of the extract from Menaion for
October (11th and 12th). The extract is written on a parchment, in uncials, with the
orthography of Ras orthography tradition. The lexis of the extract resembles the lexis of the
Menaion dating from the middle of the 14th century. The structure of services is similar to
the structure of services from the 14th century considering its content. On the basis of the
results of this extract the author places this extract in the second quarter of the 14th century.
Key words: Center for Church Studies, paragraph, paleography, uncials,
orthography, the orthography of Ras, the structure of church services.
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Иван Билярски1, Марияна Цибраска-Костова2
София, България

ВЕРБАЛНИ ФОРМУЛИ И ОБРАЗИ ЗА ВЪЗХВАЛА НА
ВЛАДЕТЕЛЯ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ
Абстракт: Статията си поставя за цел да представи основните вербални
формули и образи за възхвала на владетеля, които намираме преди всичко от
похвалите (енкомионите) за двама от най-забележителните български царе – цар
Симеон (893-927) и цар Йоан Александър (1331-1371). Като спомагателни
източници се използват още приписките и надписите, документите и преписката за
втория. Епитетите се интерпретират по честота на употреба и спрямо гръцкия
модел. Разкрива се дълбоката семантично-идеологическа мотивация на формулите
за възхвала, основани на сравнение с библейски, исторически или митологични
образи и мотиви. По този начин се разкрива огромното значение на владетелската
институция през Средновековието не само в механизмите за осъществяване на
властта, но и в осмислянето на света и в цялостната културна ориентация.
Ключови думи: владетел, власт, възхвала, образи, словесни формули.
1. Българската владетелска институция се създава, укрепва и развива в лоното
на ромейската или източно-римската цивилизация и усвоява нейните управленски
традиции. Може да се каже, че основната идея, политическа цел и стремеж на
българските царе след Покръстването е била да се повтори или даже измести
Източната империя от върха на йерархичната структура на православния свят. Така се
получава нещо, което напомня Translatio imperii, макар и да носи своите регионални
специфики. България никога не измества Империята. Империята никога не се измества
и установява на север, при бившите варвари, но там се създава една “Byzance à côté de
Byzance”, ако смеем да перифразираме думите на Николае Иорга, която се стреми във
всичко да уподобява Константинопол. Така е и във Велики Преслав, и сетне в
Търновград, а също и при двора на сръбския цар Стефан Душан в Скопие.
Нашата цел в настоящата статия е да проследим някои конкретни
проявления на тази идея – царската идеология, отразена във възхвалите за владетеля.
За изследователите тя става познаваема не само чрез историческите документи и
други извори, но и с помощта на различни произведения на средновековната култура,
т. е чрез съвкупността от вербални и иконични знаци3, чрез слово и образ. Ако
миниатюрите, фреските и стенописите, ктиторските и фамилни портрети са основни
1 ivan.biliarsky@gmail.com
2 tzibran@yahoo.com
3 Елка Бакалова, Аспекти на съотношението словесен текст-изображение в Българското
средновековие (песеннопоетична образност – визуални съответствия), Проблеми на
изкуството 1, София, 1991, 3-20.
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жанрови форми, чрез които владетелят присъства в изобразителното изкуство, то в
системата на книжовната култура такива са похвалите, приписките и бележките в
ръкописите, грамотите и актовете на средновековната дипломатика, агиографията и
др. Отделни знакови системи създават материалните свидетелства на сфрагистиката,
епиграфиката и нумизматиката като прояви на владетелската канцелария и
администрация, доколкото също са носители на изображения и текст. Живописването
на владетеля се подчинява на определени иконографски схеми и норми, подобно на
задължителните словесни модели в книжнината, чиято повторяемост и относителна
устойчивост утвърждава и непрекъснато възпроизвежда идеологическата и
естетическа платформа на Властта изобщо. През Средновековието много повече от
съвременната епоха идеята за държавата се въплъщава от владетеля. Затова
вербалните и иконичните знакови системи в книжнината и изкуството не просто
носят конкретна историческа информация за даден владетел, а създават едно
вторично или – в зависимост от изследователската цел – първично семиотично поле
от архетипи и идеологеми на самата власт.
2. Измежду българските владетели цар Симеон (893-927) и цар Йоан
Александър (1331-1371) са най-подходящите обекти за изследване в такъв аспект и
причините за това са изцяло обективни. Това се дължи преди всичко на похвалите за
тях, които са достигнали до наши дни и каквито няма за никой друг български
владетел. Освен това Йоан Александър е единственият български владетел, за когото
са запазени толкова много изображения и писмен материал4. И все пак настоящото
изследване не е ограничено само до тези царе, а ще се спре на славословията и
епитетите в определен кръг изворови паметници5 от целия период на
средновековната християнска история на България.
Похвали за царя. Най-голямо значение за разкриването на оценъчното
отношение на съвременниците имат похвалите, които са разгърнати като
самостоятелни жанрови форми на средновековната ораторска проза6. Това е така,
защото панегиричната литература задава определени словесни модели за възхвала.
Първите похвали за цар в българската литература са посветени на цар Симеон (893927), като едната в Симеоновия (Светославовия) Изборник от 1073 г. е стихотворна, а
другата в преводния сборник със слова на Йоан Златоуст, “Златоструй”, е в смесена
форма. Тя представлява пролог-прибавка към Златоустовия сборник. Трябва изрично
да се отбележи, че заслуга на П. Димитров е да определи този текст като аналог на
Похвалата на цар Симеон от Изборника и даже да предложи идентификация на
автора и на двете произведения в лицето на Йоан Екзарх7. Типичното за посочените
две произведения е възвеличаването на царя преди всичко като книголюбец,
покровител на книгите и разпространител на Божието слово, дадено от Светия Дух.
Това е пряко следствие от факта, че цар Симеон е един от най-образованите
4 Людмила Живкова, Четвероевангелието на цар Иван Александър, София, 1980, 39; Иван
Божилов, Фамилията на Асеневци (1186-1460). Генеалогия и просопография, Второ фототипно
издание, София, 1994, 163-164.
5 Както правилно отбелязва Ив. Добрев в своя особена студия, посветена на въпроса,
използуваните епитети и други словесни формули за възхвала се определят – наред с другите
фактори – и от типа текст, в който присъствуват; вж.: Иван Добрев, Палеографски бележки
върху царското титулуване и някои царски отличия през епохата на Второто българско
царство, Старобългарска литература, 6, София, 1980, 69.
6 Стара българска литераратура. Т. 2. Ораторска проза. София, 198 146-148.
7 Пейо Димитров, Около предисловието и названието на Златоструй, Език и литература, 35/2,
София, 1980, 17-28.

246

владетели в Югоизточна Европа в този период и че има огромни заслуги за разцвета
на книжнината на “Златния век”. Отчасти възхвалите се дължат на обстоятелството,
че вероятно самият цар е творил книжовност, традиция, която впоследствие
преминава и при неговия син Петър (927-970). Последния науката отъждествява с
известния книжовник Петър Черноризец. И все пак, както ще видим по-нататък в
настоящото изследване, идеята за владетеля-книголюбец е пряко свързана с
библейския модел на осмисляне на властта, а не само и не толкова с организирането
на значима книжовна продукция.
Другите запазени “царски” похвали са от времето на цар Йоан Александър.
Първата е оформена като послесловие на л. 311а-312б в така наречения Песнивец или
Софийския, още Кукленския, Иван-Александровия псалтир от 1337 г. – ръкопис N 2
от Библиотеката на Българската академия на науките в София8. Втората се намира в
Лондонското, лорд Кързъновото или Иван-Александровото четвероевангелие от
1355/1356 г. – ръкопис Add. 39627, British Museum в Лондон. Негов преписвач е
монахът Симон – известен калиграф и придворен художник, който създава и
похвалата за царя, изписана в края на ръкописа. С характер на енкомион (възхвала,
похвална реч) е и оригиналната българска вставка в един от преписите на
Манасиевата хроника в сборника на поп Филип от 1344-1345 г., ръкопис N 38 в
Синодалната сбирка на ГИМ, Москва9.
Документи и преписка. Внимание би трябвало да се обърне и на запазените
документи от времето на Второто царство, както и на преписката на владетелите. Тя
е повечето на чужди езици, но бихме искали да обърнем внимание и на формулите за
обръщение, използувани в писмата, за които има определен формуляр и стриктен
протокол. В него използуваните епитети и други словесни формули (за обръщение
или назоваване, за приключване и т. н.) са нормативно определени и фиксирани в
наложилата се дипломатическа практика и несъмнено изразяват определена
идеологическа позиция.
Приписки и надписи, включително такива на монети и печати. По данни на
Ив. Божилов днес науката разполага с 19 приписки от 19 ръкописа10, излезли изпод
перото както на анонимни, така и на назовани с имената си преписвачи и
книжовници. По хронология повечето се датират до 60-те години на века.
Териториалният обхват на ръкописите е много широк и включва не само столичния
център Търново и свързаните с него водещи манастирски скриптории, но още
западните и югозападните български земи, част от които дори не влизат в пределите
на българската държава по времето на Йоан Александър. Два от ръкописите са на
гръцки език – това са Евангелието от Анхиало от 1337 г. и Атинският стихирар от
1367 г. Само един от ръкописите – Ловчанският сборник на монах Пахомий, създаден
неизвестно кога, но преди 1331 г., обхваща периода, когато бъдещият цар е все още
местен господар в Ловеч с титла деспот. Всички останали величаят Йоан Александър
в качеството му на владетел и водач на държава и народ.
3. Похвалите за цар Симеон и за цар Йоан Александър наследяват една
плодотворна книжовна традиция. Те са създадени по конкретен повод и
представляват български прояви на придворна риторика, която се стреми да
8 Христо Кодов, Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на
науките, София, 1969, 11-16.
9 Иван Дуйчев, Из старата българска книжнина. I. Книжовни и исторически паметници от
Първото българско царство, София, 1940, 129-130; Иван Дуйчев, Миниатюрите на
Манасиевата летопис, София, 1964, 25.
10 Иван Божилов, Фамилията на Асеневци (1186-1460). Генеалогия и просопография, Второ
фототипно издание, София, 1994, 164.
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подражава на византийските панегирични образци. По времето на цар Симеон те са
свързани с възхода на новопокръстената страна, която вече се включва в т. нар.
“Византийска общност” и даже в лицето на своя владетел се опитва да я оглави.
Ситуацията е различна през XIV век. Можем да се съгласим с К. Куев, който нарича
тези творби “отблясък от един вече залязващ свят”11, защото патетиката в тях не
отговаря на последвалото само след години пълно разорение и опустошение на
българската държава от османските турци.
3.1. Похвалите за цар Симеон са от такова естество, че го възхваляват като
книголюбец. Това за епохата означава разпространител на Книгата (т. е. на Библията
и въплътената, вписаната в нея мъдрост) и на Христовата вяра. Така тази формула
определя и използуваните в текста словесни формули за възхвала. Макар и в нашето
съвремие цар Симеон да е познат с военните си победи, то не това е основната
характеристика на епохата на царствуването му. Как тя е била разпознавана от
българския книжовник през Х век, си личи от литературната и друга ‘културна’
продукция, както и от възхвалите, на които ще обърнем особено внимание в
настоящото изследване.
Тук ще представим някои от словесните форми на възвеличаване, които
намираме в стихотворната похвала за цар Симеон. Предварително трябва да се
отбележи, че по-долу отделно ще се спрем на два от най-интересните образи,
посредством които българският книжовник е изрисувал образа на цар Симеон – този
на “нов Птоломей” и този на пчелата.
Трябва да се отбележи, че текстът на пролога-прибавка-похвала от
Златоструя не е особено богат на епитети за царя и там преобладават друг вид образи.
На практика единственият значим споменат епитет е “благоверен”, който е типичен
за владетеля и представлява и част от титлата му. По-богат в това отношение е
текстът от Изборника. Така цар Симеон е назован âåëèêûè âú öýñàðèõú – това е
формула за прослава на владетеля, разположен в собствената му среда: “велик между
царете”. Тя представлява пряка заемка от гръцката формула “mevga" ejn
basileu`si”12. Сходно е значението и на формулата äðúæàâëèâûè âëàäûêà –
формулата е свързана като цяло с употребата на епитета “държавен” и изобщо за
“държането” на властта. Тя също представлява заемка от гръцки “kravtisto"
kravtwr” или “kravtisto" despovth"”13.
3.2. Първата похвала за цар Йоан Александър е от 1337 г. и е написана, за да
възхвали победите на царя във войната с византийския император Андроник III
Палеолог (1328-1341), битката при Русокастро от лятото на 1332 г и да ознаменува
смазването на вътрешната опозиция – бунта на Белаур във Видин. Смята се, че
Псалтирът е бил публично осветен в някоя църква или в придворния параклис на
царя. Похвалата се превръща в най-богатото на епитети и определения за Йоан
Александър произведение сред всички останали, в което трафаретната образност е
разгърната най-широко по отношение на физическия портрет и нравствената
същност на царя. В светлината на новите изследвания по темата става ясно, че някои
от несрещаните другаде епитети и разгърнати определения имат византийски
образци и буквално калкират гръцки словесни формули на властта.
11 Куйо Куев, Образът на Иван Александър в среднобългарската поезия. – В: Българско
Средновековие. Българо-съветски сборник в чест на проф. Иван Дуйчев, София, 1980, 259.
12 Иван Дуйчев, Из старата българска книжнина. I. Книжовни и исторически паметници от
Първото българско царство, София, 1940, 216.
13 Иван Дуйчев, Из старата българска книжнина. I. Книжовни и исторически паметници от
Първото българско царство, София, 1940, 216.
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Преди всичко тук се набива на очи неколкократното повторение на етнонима
български – употребен като епитет или в перифрази общо 7 пъти и един път заменен от
местоимението “наш”. Това са изрази като “цар на българите”, “похвала и слава на
българите”, “победоносен български цар”, “царува над българите” и др. Няма никакво
съмнение, че това отговаря на задачата на автора да представи Йоан Александър като
обединител на българското царство след военните действия срещу външния и
вътрешния враг. На второ място Похвалата е един истински “словесен” портрет не
просто на цар Йоан Александър, а на идеалния владетел изобщо, тъй като именно тук
той е характеризиран с редките епитети ð¹ìÿí°íîäîáðîçðà÷üíú, êðàñüíú и с уникалните
данни, че е бил êîëÿíîñúæ©òú (“със свити колена”) и ïðàâîõîäüöú (“правоходец”). До
скоро в тези детайли се съзираше конкретна алюзия за прекарана болест на царя –
вероятно форма на паралич от детските години – засегнала двигателните функции14.
Напоследък се изразява схващането, че те имат скрит символичен смисъл и играят
ролята на свързващо звено между външното описание и вътрешната нравствена
същност на владетеля15. И ако “румен” и “с добър външен вид” са естетически критерии
от физическо естество, то “свитите колена” подсказват молитвената поза пред Бога, от
Когото средновековният владетел черпи властта си и пред Когото единствено се
прекланя в земния си живот. В молитвена поза царят е изобразен на две от миниатюрите
в Лондонското четвероевангелие с евангелистите Матей (л. 88б) и Марко (л. 134б), от
които като от Божи пратеници получава благослов. По същия начин “правоходец”
следва да се тълкува като знак за православието и правоверието на царя, вървящ в
правата посока, доколкото неведнъж и в други писмени паметници Йоан Александър е
характеризиран посредством верността към Православието. Иначе казано, епитетът в
описанието на владетеля е двупластов и позволява тълкуване отвъд границите на прекия
смисъл със средствата на символа и алегорията.
Типично в духа на средновековната естетика царят е характеризиран преди
всичко с нравствените си качества, голяма част от които са почерпани от
владетелския етикет. Той е “неизречен праведен съдия за сираци и вдовици”, в което
личи бащинската функция и умението да бъде справедлив към всички свои
поданици. Както ще видим по-долу, това е библейски мотив, зает пряко от Псалтира.
От друга страна царят е приветлив и любезен, т. е. излъчва благост – една основна
християнска добродетел, която може да се види у духовните лица и монасите,
изобщо у отдадените на Бога. Трета съществена особеност на Похвалата е, че тя
поставя на първо място военните успехи на Йоан Александър и го представя като
“велик воевода”, “мощен в битки”, “старейшина и военачалник”. Преобладаващите
действия и качества, с които е характеризиран той, попадат в регистъра на воинските
добродетели и военните успехи: военната мощ, мъжеството, големите и усилни
битки, които е водил с враговете си, завземането на укрепени градове и територии.
Похвалата се приема за първостепенен източник при изясняването на
въпроса за продължителността на антивладетелските настроения и бунтове и в каква
последователност Йоан Александър се разправя с външния враг и вътрешната
14 Куйо Куев, Образът на Иван Александър в среднобългарската поезия. – В: Българско
Средновековие. Българо-съветски сборник в чест на проф. Иван Дуйчев, София, 1980, 256-259.
15 Elka Bakalova, The Image of the Ideal Ruler in Medieval Bulgarian Literature and Art. – In: Les
cultes des saints souverains et des saints guerriers et l’ideologie du pouvoir en Europe Centrale et
Orientale. Actes du colloque international 17.01.2004. New Europe College, Bucarest. Volume
coordonné par I. Biliarsky et R. G. Păun. Bucarest, 2007, 34-80.
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опозиция. Тя дава податки за това. В нея авторът поставя в следния ред градовете,
завзети от българския цар: Несебър и цялото Поморие заедно с Романия, така също
Бдин и цялото Подунавие, даже и до Морава. Към историческите данни на Похвалата
следва да се прибави и реалното състояние на царската власт около 1337 г., когато тя
е написана. След многобройните славословия за владетеля, неизвестният автор
вмъква имената на членовете на царското семейство – Теодора I, влашката принцеса
и първа царева съпруга, и тримата царски синове, от които единствено най-големият
Михаил Асен е наречен цар, а другите двама, Срацимир и Асен, са само назовани без
да се титулуват. По този начин Похвалата се превръща в сложна амалгама от
идеологеми на властта, характерни за византийския средновековен енкомион, но
пречупени през призмата на конкретния исторически момент.
От задължителните и устойчиви епитети за царската власт Песнивецът си
служи най-често с епитета âåëèêú. Той има своите библейски корени, тъй като и във
Ветхия, и в Новия завет съпътствува най-важните персонажи като Мойсей, Авраам; в
Новия завет това е чест епитет и към Бог-Отец, и към Спасителя, Бог-Син. Освен
това като “велики” са характеризирани и верните Богу: “велик в Царството небесно е
и всеки, който спазва заповедите на Бога” (Мат. 5:19). Към този епитет се добавят
още ïðýâûñîêú – един трафарет, който трябва да изрази най-високото йерархично
положение на царя в държавата, а така също прилагателното ïðàâîñëàâíýèøèè (‘найправославен’). Неслучайно в духа на християнското разбиране за владетеля, неговата
власт и успехи идват директно от Бога. Затова една от основните владетелски
инсигнии – скиптърът с христовия кръст – не просто подчертава принадлежност към
християнското семейство на владетелите в Европа, но е и един вид оръжие свише в
битките с всякакви врагове. Тази идеологема на властта – кръстът като оръжие на
владетеля – е разработена за пръв път в образа на Константин Велики, първият
християнски владетел в Европа. Директната санкция на властта от Бога се подкрепя и
от разгърнатите епитети за цар Йоан Александър: áã!îìü âýí°í÷ýíàãî (“от Бога
венчан”) и áã!îìü èçáðàí°íàãî (“от Бога избран”). В първия проличава средновековното
разбиране, че възлагането на короната означава венчание за царството – т.е. то се
уподобява на свещения християнски брак като тайнство на светата Църква.
Тържественият акт на възкачването на трона е разгърнат в ритуал по императорската
коронация със специални символни жестове и предмети16. По негов модел се е
осъществявала коронацията и на българските владетели. Самият чин за встъпване на
владетеля в правомощията му често се нарича ‘венчание на Царство’.
Типично за енкомиона, Похвалата за цар Йоан Александър в Песнивеца
завършва със серия славословия за българския цар с начална анафора на израза
“радвай се” или така наречените “херетизми”. Похватът е обикнат от
старобългарските книжовници и се превръща в основно риторично средство в редица
творби. Една специфична особеност на Похвалата е, че в края авторът поднася
славословия, като възхвалява владетеля поотделно с двете му имена – “Радвай се,
Йоане, радвай се, Александре”17. Като цяло, основната заслуга за изкования арсенал
от епитети към владетеля се е падала на монашеските и духовните кръгове, сред
които ще трябва да се търси анонимният създател на Похвалата в Песнивеца.
16 Ivan Biliarsky, Deux ensembles des rites de passage concernant la personne et la Res Publica:
Baptême/Onction et Mariage/Couronnement, Personne et la Res Publica, ed. J. Bouineau, vol. I,
Paris, 2008, 246-252.
17 Стара българска литераратура. Т. 2. Ораторска проза, София, 1982, 147; Христо Кодов 1969, 14.
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Подобно предположение по отношение на ръкописа се доказва от скромната му
украса. Това говори в полза на свързан с властта манастирски център като място на
създаването му (вероятно Кукленския манастир, днес с името на св. безсребреници
Козма и Дамян в района на Асеновград).
3.3. Втората похвала за цар Йоан Александър е поместена като послесловие към
Лондонското четвероевангелие от 1355-1356 г. Тя носи различни идейни акценти от
първата, защото в нея отсъства архетипът на триумфиращия владетел – воин и
победител, а описанието е съсредоточено върху модела на православния и боголюбив
цар – стълб на православието и покровител на книжнината. Евангелието очевидно е
било създадено по личната поръка на царя и е било предназначено за излагане на показ
– вероятно в столичната църква, в която са били извършвани всички по-важни ритуали с
участие на царя и царското семейство. Затова наред с неговия разкошен и тържествен
външен вид, изрично подчертан от самия автор на Похвалата, се акцентира на
душеспасителната му роля в утвърждаване на Божието слово. Един от пластовете
информация, които Втората похвалата носи, безспорно е този за засилена преводаческа
дейност от гръцки език по времето на цар Йоан Александър. Когато авторът говори за
“евангелието като за светилник, положен на тъмно място и забравен, поставен в
нерадение от древните царе”, той едва ли има предвид занемаряване на книжовния
живот изобщо. По-скоро това е метафора, спомагаща образът на владетеля-книголюбец
да се представи още по-ярко и контрастно. Делата на владетелите се разпределят в две
основни области – в мирно време и във време на война18. Ако спечелените битки са найважното за един цар по време на война, в мирно време те биват заместени от
религиозното усърдие за разцвет на духовния живот, за реда и справедливостта в
царството, милосърдието и добротата към всички поданици. Средновековният
български владетел поначало е описван като ревнител на книжовното дело. Каквито и
формули от архетипа на византийския император да са се натрупали в изображението на
двамата интересуващи ни царе, наречени с идеологемата “книголюбец”, то няма
съмнение, че за средновековна България този елемент от образа на владетеля е бил
особено важен. Това е така, не само защото от епохата на Покръстването насетне
българската държава отстоява мястото си в Европа посредством собствената си азбука,
език и по-късно свързаната с това собствена Църква. “Книголюбието” е религиозна
характеристика, свързана с благочестието и благодатта като основа на властта, както и
задължението на тази власт да се грижи и за спасението на душите на поданиците си,
един от пътищата за което е и разпространението на Светото Писание, на Книгите,
Библията. Именно това правят и хан Борис-Михаил, и цар Симеон, и цар Петър.
Факторът “държавната власт” в развитието на книжнината и изкуството остава
традиционно силен през целия средновековен период.
Поради факта, че във Втората похвала не се говори за военните победи на
царя, епитетите тук са повече в рамките на нравствения модел на благочестивия
владетел. Те са от кръга на най-устойчивите и превърнали се в словесни формули
като áëàãîâýðüíú, õðèñòîëþáèâú, ïðýâûñîêú, áîãîâýíü÷àíûè и титлата ñàìîäðüæüöü. В края
на Похвалата и в синхрон със самата книга, която се преписва, са споменати като
застъпници и благовестниците, четиримата евангелисти. Като се има предвид, че в
миниатюрите, съпътствуващи основния текст, има изображения на цар Йоан
18 Elka Bakalova, The Image of the Ideal Ruler in Medieval Bulgarian Literature and Art. – In: Les
cultes des saints souverains et des saints guerriers et l’ideologie du pouvoir en Europe Centrale et
Orientale. Actes du colloque international 17.01.2004. New Europe College, Bucarest. Volume
coordonné par I. Biliarsky et R. G. Păun. Bucarest, 2007, 37.
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Александър с всекиго от тях, може да се каже, че съзнателно е търсено единство на
нивото на идейно-художествените послания и пълно тъждество между словесни и
изобразителни знаци.
3.4. Третата кратка похвала всъщност не може да бъде определена така
поради жанровите си особености, а поради тона и стила на изложението си. Става
дума за вставката от няколко реда в преписа на Манасиевата хроника в поп
Филиповия сборник от 1344-1345 г. Според Иван Дуйчев това е глоса19. На мястото,
където в гръцкия оригинал на Хрониката се говори за император Теодосий II,
византийският хронист е добавил славословие за император Мануил I Комнин. От
своя страна славянският глосатор и преводач е заменил адресата и е добавил
славословия, значими в контекста на владетелската институция, олицетворявана от
самия Йоан Александър. Тъй като Манасиевата хроника се появява в царския двор в
Търновград, подобни вставки са оправдани и напълно в духа на придворната
риторика за царя. Тази глоса носи типично патетичната експресия от епитети и други
художествени средства и затова може да се разглежда не просто като вставка, а като
глоса-енкомион или славословие за българския владетел. Тя гласи следното: “А
нашият нов Цариград процъфтява и расте, укрепва и се подмладява. Нека и до края
да расте. Ей, царю, който царуваш над всички – като има такъв светъл и
светоносен цар, великия господар и прекрасния победоносец, произхождащ от
корена на преизящния цар на българите Йоан Асен, сиреч Александър, прекроткия и
милостивия, монахолюбивия, кръмителя на нищите и великия цар на българите,
чиято власт нека безброй слънца да измерят”. От написаното става ясно, че макар и
кратка, глосата обхваща основните акценти в описателната схема за един владетел
изобщо и в известен смисъл е синтез на разгърнатите две похвали. В
последователност, определена само от волята на глосатора (ролята на византийския
оригинал засега не е проучена), тук са вместени алюзии за следните идеологеми на
властта: владетелят-воин (ïîáýäîíîñüöü, âåëèêú âëàäûêà); владетелят-наследник на
добър род (êîðåíý ñ©ùà ·wàíà ïðýèç'ùíààãî – от корена на преизящния Йоан Асен);
добрият владетел, т.е. човечният и човеколюбив (ïðýêðîòúêú, ìèëîñòèâú); владетелятревнител на духовното (ìîíàõîëþáèâú). Като общ библейски символ, който по
своеобразен начин рамкира съдържанието на похвалата, е посочена светлината. В
началото “ñâýòüëú è ñâýòîíîñüíú öàðü” е опит за уподобяване на земния владетел с
един от изобразителните топоси на самия Иисус Христос в Неговата божествена
природа. Белият цвят и ореолната светлина около Царя са основните елементи в
Преображение Господне и свидетелството за превъплъщението на Иисус в Божи син,
възвръщането на земния персонаж към Отца. Обръщението към Царя, който царува
над всички, е антономасия за Христос, който легитимира властта изобщо. В края на
похвалата налице е отново топосът “светлина”, съпроводен с пожелание за дълго и
светло царуване: åãîæå äðúæàâ© ñëúíöà áåç÷èñëúíàà äà èñ÷üò©òú.
Сборникът на поп Филип досега не е издаван цялостно, освен отделни
негови части, а местонахождението му в Русия затруднява достъпа до оригиналния
текст, познат предимно от книгата на Ив. Дуйчев. Взаимоотношението между
славянските глоси и оригиналния гръцки текст изисква самостоятелно изследване.
19 Иван Дуйчев, Миниатюрите на Манасиевата летопис, София, 1964, 25; Иван Дуйчев, Из
старата българска книжнина. II. Книжовни и исторически паметници от Второто
българско царство, София, 1944, 97.
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Засега със сигурност е установено, че и във встъплението вместо посвещението за
севастократорица Ирина, поръчителката на византийската хроника, стои изразът
“възпитаник на словото”, отнесен към българския цар Йоан Александър. Не може да
се докаже дали тази промяна е излязла изпод перото на преписвача Филип (по-малко
вероятно) или е дело на самия неизвестен преводач, завършил превода си преди 13441345 г., когато търновският книжовник поп Филип я преписва. Второто
предположение е по-вероятно, имайки предвид общите тенденции във всички
славянски глоси в Хрониката, насочени към утвърждаване на българския престол и
народ. Във всеки случай поп Филип е повлиян от стилистиката на вставката, защото в
приписката към преписа на този сборник той повтаря едно от специфичните
прилагателни за царя – ïðýêðàñüíú, по принцип трафаретно в описанието на
владетеля, но срещано с различна честота в различните паметници. При това то е
свързано не с външен образ, както бихме употребили този епитет днес, а е
присъединено към едно изобразително ядро “мощен и прекрасен цар”, което напомня
прикрепеността на епитета към думата победоносец в самата вставка, т.е. имат се
предвид съвкупност от качества, които символизират идеала за владетел.
От особено значение в глосата е споменаването на Търновград като новия
Царевград (Константинопол), което е напълно в традицията, изявила се в Русия като
“Москва-Трети Рим”. Подобни книжовни употреби налагат един градовъзхваляващ
модел, който легитимира властта на царя чрез неговата престолнина. Това може да
стане и по примера на Библията, където в небесния Йерусалим са селенията на
Господ, но най-подходящият пример е този с първата и единствена столица на света
– Рим. От този град изхождат всички столични традиции и по негов модел се е
градил и Градът на Константин Велики, наречен официално от Църквата “Нов Рим”.
Славословенето на Търновград като “Нов Цариград”, т. е. един вид втори
Константинопол и така в известен смисъл някакъв “Трети Рим” е една от
характерните черти на владетелската и изобщо държавната идеология на Второто
българско царство. В славословията виждаме как се достига до синтез на римската
имперска традиция и библейската, което е и една от характерните черти на цялата
ранна християнска култура, произлязла от еврейската религия, но “родила се” също
както и Самият Спасител, на територията на Империята.
3.5. Похвалите за българските царе съдържат и определен вид образност,
посредством която владетелят е обрисуван такъв, какъвто го вижда съставителят на
творбата или какъвто му е била поставена цел да го представи. Всички сравнения
имат религиозна основа, макар и не при всички библейските препратки да са
очевидни без внимателен прочит. Тук ще се спрем на някои от тях.
Първият е този на Александър Македонски, тъй като българският владетел е
назован “втори Александър”. Това не се дължи на сходството в имената, а на
победите на древния владетел, обединил света на своето време. Според античната
естетика един владетел се описва преди всичко със смелостта като най-висша
воинска добродетел, а победата на смелия, могъщия цар се изразява най-ярко в
поредицата от битки. В това сравнение има и един друг съществен елемент.
Александър Велики не е само древен образ, а и жив герой от средновековната
книжовност. В България през XIV век знанията и представите за него са се
основавали предимно или даже изключително на “Александрията”. При това става
дума за т. нар. Сръбска Александрия, тъй като по-старата и по-близка до ПсевдоКалистеновото произведение Хронографска Александрия е била вече загубена в

253

България20. Сръбската Александрия21 е именно произведението, което преосмисля
образа на Александър Велики според библейския код и му придава съвсем различно
внушение в сравнение с това от древната героика. Той завладява света, което не може
да стане без Божията воля, помощ и участие. Това напълно подхожда на образа на
Александър като предшественик на римските императори и – още по-важно – като
сходен и последовател на ветхозаветните царе на Избрания Божи народ, на Израиля.
В това отношение показателен е текстът на “Александрията”, особено в частта си за
времето след посещението на Александър в Йерусалим. Тогава македонският цар
става последовател и разпространител на вярата в Единния Бог, продължава делото
на Иисус Навин22 и е воден от пророк Йеремия23. Той е носител и на назидателни
качества и в крайна сметка умира на Христовата възраст. Всъщност Александър е
герой с мисия и завладяването на света е само част от нея. Той преобразява света
посредством разпространяването на вярата в Единния Бог. Светът е друг след
Александър, но не заради Александър, а заради Божието дело, което той изпълнява.
Имайки предвид късните легенди, свързани с преинтерпретирането на образа на
великия македонски цар, можем да разберем и неговото особено почитане в
Константинопол и цялата Империя. Тук можем да включим и “неговото възнесение”
и контактите му с различни персонажи от Светото Писание, и споменаването му в
цикъла на Дигинис Акритас, явно като предобраз на защитник на Християнството.
Това винаги трябва да се има предвид при изучаването на използуването на образа на
Александър за изграждането на този на идеалния владетел през европейското
Средновековие.
Другото сравнение е с римския император Константин Велики (306-337)
като център на християнското мироздание. Неговата фигура е образ-символ за
началото на нова ера в историята на човечеството, а самият той е възвеличаван като
първохристиянски император, rex et pater Europae – ‘цар и баща на Европа”24.
Константин е символ на съединяването на римската идея за държавност с
християнската вяра. Така се заражда и ромейският космополитизъм с идеята, че
Константинопол е центърът на християнския свят. Няма съмнение, че сравнявайки с
този образ – в най-голяма степен емблематичен за един християнски владетел –
авторът на Похвалата издига заслугите на Йоан Александър за България в ранг на
тези на Константин за света. Същевременно трябва да се отбележи, че Константин е
тясно свързан и с победата на християнството. Той стои начело на войнстващата
Църква – както виждаме и в нейното изображение във фреските от църквата в
Пътръуц (Румъния), строена по времето на княжението на молдовския господар
20 Мая Йонова, Белетристиката в системата на старата българска литература, София,
1992, 103-117 и особено 112.
21 Това произведение твърде много напомня и християнската житийна литература, с което още
повече “преобразява” Александър Македонски и го осмисля в християнски контекст; вж.: Мая
Йонова, Белетристиката в системата на старата българска литература, София, 1992, 129130.
22 Тук не става дума само за това, че той придобива чудния камък лихнитарий с името на Бог
Саваот, който Иисус Навин е носел на шлема си. По същество може да се каже, че образът на
Александър е сходен с този на Иисус Навин – победоносен военачалник, който надвива над
враговете си с Божията помощ; вж.: В. Ђурић, Нови Исус Навин, Зограф, 14, 1983, 5-16.
23 Мая Йонова, Белетристиката в системата на старата българска литература, София,
1992, 140-141.
24 M. Stănescu, L’Europe médiévale. – In: Précis de littérature européenne. Sous la direction de B.
Didier. Paris,1998, 291-308.
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Стефан Велики, който самият приема множество черти на българското държавно,
политическо и идеологическо наследство. Най-важният елемент от почитанието на
св. Константин във връзка с победата на Християнството е този, свързан с Кръста и
знака в небето, който римският император вижда преди битката при Милвийския
мост. Това е и основата на тезата за победоносния християнски владетел, който
надвива над враговете с Божията помощ и със знамението на Честния Кръст
Господен25.
Образът на св. цар Константин и неговата майка св. Елена присъствува и в
похвалата от Лондонското Евангелие, но там се акцентира на разпространението на
Божието слово. Двойката християнски владетели са прототип на ревнители за
Христовата вяра, тъй като им се приписва заслугата за намирането на Христовия
кръст. В древните времена след смъртта на разпнатия, кръстното дърво е било
заривано в земята в близост до мястото на изпълнение на присъдата. Намирането на
Христовия кръст е равносилно на изваждането от недрата на земята на съкровище.
Авторът на Похвалата тук е използувал едно разгърнато сравнение не просто с
прототипа на християнското благочестие и православие сред владетелите, но и със
символния жест –намирането на символа на християнството. В областта на
религиозната християнска книжнина именно Евангелието е Светата книга, значима и
толкова “животворна” като самия кръст, заместител на Божието присъствие.
Фактически основната владетелска добродетел, възпявана в тази похвала, е
религиозно-верската отдаденост. Тя е властоформяща идеологема, защото
преписването на спасителни книги всъщност е акт на утвърждаване на самата
държава. Евангелието е не само произведение на книжнината и изкуството, то не е
само външен обект, съвкупност от ценни материали и палитра от цветове, но и
излияние на Божието слово, което дава власт, така както скиптърът е материален
символ на властта. Неслучайно Йоан Александър поръчва евангелието “íà
óòâðúæäåíèå ñâîåì¹ öð!ñòâ¹”26.
Третият образ, използуван за сравнение в похвалата за българския цар и
неговия народ, е този на синовете Израилеви. Тяхното споменаване е в контекста на
това за победоносния Кръст Господен. Така успехите и завоеванията на Избрания
народ са представени за предобраз на тези на християнските владетели. Разбира се,
войнствеността е по-скоро ветхозаветно, отколкото новозаветно качество и военните
победи обикновено се описват в дохристиянски категории, но ни се струва, че тук
акцентът е другаде. Авторът не толкова иска да опише военната победа на царя или
народа, колкото да подчертае, че тя е постигната с Божия помощ и под знамението на
Кръста като знак за Божие присъствие и подкрепа. От своя страна кръстът има своите
ветхозаветни паралели, като най-важен от тях в интересуващото ни отношение е

25 Тя е добре представена в православните славянски страни и в Империята, откъдето
всъщност произлиза. По въпроса има обширна литература, която представя не само
официалната църковна линия, ала и народните вярвания. Вж.: Мария Плюханова, Флорентина
Бадаланова, Средневековая символика власти: крест Константинов в болгарской традиции,
Литература и история, Acta et commentationes Universitatis Tartuensis, в. 781, Тарту, 1987, 132148; Мария Плюханова, Флорентина Бадаланова, Средневековая символика власти в Slavia
Orthodoxa, Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по
славянски филологии, 86/2, 1993, 95-164.
26 Иван Дуйчев, Из старата българска книжнина. I. Книжовни и исторически паметници от
Първото българско царство, София, 1940, 150.
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тоягата на пророка Мойсей27. Тъкмо затова са цитирани и синовете на Израиля: за да
се покаже тази продължаваща връзка между Бог, Избрания народ и неговия
победоносен цар.
Към библейски мотив отвежда и посочването на царя като “праведен съдия
за сираци и вдовици”, което по същество е цитат от псалм 67:6. Този текст от Светото
Писание възхвалява Господ като цар на света, който дава победата на Своя народ –
Израиля. Това е победна песен, която напълно съвпада с насочеността на похвалата
на цар Йоан Александър от Песнивеца. Два от глаголите, които описват военните му
кампании, са “хващам в ръцете си” и “ поставям под нозете си” – първо гръцкия цар,
а после и другите врагове. И двете тези фигури са заети от Светото Писание и главно
от Ветхия Завет. Формули като “предавам в ръцете”, “хващам в ръцете” и други са
извънредно чести във ветхозаветните книги и едва ли е нужно тук да ги посочваме –
това е всъщност обикновеният начин за изобразяване на победата. Библейски е и
мотивът за тъпченето на враговете под краката на царя. Откриваме го на много места
във Ветхия завет (Второзаконие, 33:29; Иисус Навин 10:24; Псалми 109:1; Псалми
17:41-43; 2 Царства 22:41-43; Захария 10:5; Малахия 4:2-3). Той е широко
разпространен както в книжовната образност, така и в пластичните изкуства през
цялото Средновековие, а достига и до наши дни. Във всеки случай става дума за
ветхозаветната традиция за победата на Господ и на Избрания народ, с който се
отъждествяват по-сетне и християните. Появата на този мотив в Похвалата не е
неочаквана и тя потвърждава от една страна библейските корени на осмислянето на
властта, а от друга и нейния вселенски характер, свързан с божествения ѝ произход.
Мирът е ценност във всички религии и установяването му е Божие дело,
извършвано посредством поставения от Бога владетел. В римската традиция това е
Pax Romana – сърцевината от концепцията за властта в Империята. В България имаме
много интересен пример за това в печата на Симеон, който е нарекъл себе си
“Eijrhnopoiov" basileuv"”, т. е. “Цар-миротворец” и така е потвърдил идеята за
царското богоуподобяване по милост и харизма28. Очевидно е, че в похвалата се
сблъскваме със същата идея в случая, когато се казва, че след победата на враговете
царят е “установил крепка тишина във Вселената”. Не буди учудване, че тази
формула, както и цялата идея за миротворчеството в контекста на средновековната
култура, има своите библейски основи. Цитирането на тишината като “мир” може да
бъде намерено на няколко места в Светото Писание: Йов 34:29; Псалтир 106:29;
Иисус Сирахов 28:15; Исаия 30:15. Макар и в повечето случаи да се има предвид
душевен покой, от значение е, че думата “тишина” е използувана за обозначаването
на състояние, което не е свързано с липсата на шум и звуци в прекия смисъл, също
както и в Похвалата.
С Библията е свързан и образът на новия Птоломей, който срещаме в
царските похвали: íîâú Ïòîëîìåè (за болярите) íå âýðî«, íî æåëàíè¬ìü ïà÷å – тук става
дума за това, че той е събрал всички божествени книги и е изпълнил с тях своите
палати. Сравняването на цар Симеон с Птоломей отново има своите библейски
корени. Какво значи “нов Птоломей” и какво означава сравнението с египетския
фараон? За кого от Птоломеите става дума? Някои автори са изкушени това да е
Птоломей I Сотир (337-283 пр. Хр.) като основател на династията, но най-вече заради
27 André Grabar, L’empereur dans l’art byzantin, Paris, 1936, 29; Gilbert Dagron, Empereur et
prêtre. Etude sur le ‘césaropapisme’ byzantin, Paris, 1996, 114-115, 155, 238.
28 Иван Божилов, Цар Симеон Велики (893-927): Златният век на средновековна България,
София, 1982, 113 и сл.
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основаната от него Александрийска библиотека и така доказаната любов към
книгите. В контекста на произведението обаче е много по-вероятно да става дума за
Птоломей II Филаделф (283-246 пр. Хр.) и то е заради превода на Библията на гръцки
език от комисията на Седемдесетте и така разпространението ѝ в целия тогавашен
свят29. Това е едно от най-значимите събития в тогавашната културна история и би
трябвало изрично да се отбележи, гдето преводът на Седемдесетте (наречен по тяхно
име “Септуагинта”) дава текста на Светото Писание на по-сетне покръстилите се
елини, а и на целия православен свят. В похвалата изрично се посочва, че Симеон е
бил подобен на Птоломей по желание и усърдие, а не по вяра, защото египетският
цар си е останал езичник, а усърдието му се изразява в разпространението на
Библията. Похвалата по такъв начин ни дава няколко важни указания за причината,
поради която се превъзнася книголюбието на българския цар. То не е просто страстта
за знания, а усърдието в разпространението на Словото Божие.
Към същите заключения може да ни отведе и прологът-прибавка към
Златоструй, където българският владетел отново е представен като книголюбец и
разпространител на Божието слово. Текстът е съвършено ясен и не оставя никакво
съмнение, че не става дума просто за умножаване на книжовността и писмеността и
даже не само за делото на светите отци (както св. Йоан Златоуст, автор на словата в
сборника). Писачът е имал предвид самото Откровение – Светото Писание:
“Благоверният цар Симеон, като изучи божественото писание, книгите всички – и
стари, и нови, и християнски и дохристиянски ...” – Âúñ' êúíèãû âåòúõúª è íîâûª
âúíýøüíû' è âúí©òðüíûª áëàãîâýðíûè öýñàðü Ñvìåwíú áîæüñòâüíà¬ãî ïèñàíèÿ
èñïûòàâú...30. Несъмнено под “ветхи” и “нови” книги се имат предвид книгите на
Ветхия и Новия Завет, както и под “вътрешни” и “външни”, за което отдавна се знае,
че обозначава християнските и дохристиянски текстове. Склонни сме да приемем, че
под външни/дохристиянски се има предвид именно ветхозаветните писания, а не
езическите такива, които не биха могли да бъдат толерирани в тогавашната
християнска среда. Разбира се, книгите на Ветхия Завет имат различно положение и
то не само защото се тълкуват като алегории за идването на Спасителя, но и защото
представляват част от същата еврейско-християнска традиция, но в един по-ранен
предходен етап, т. е. отново имаме същото позоваване на библейската традиция и на
ветхозаветните модели, особено що се отнася до властта и положението на царя.
След казаното по-горе бихме искали да обърнем внимание и на едно друго
похвално сравнение за цар Симеон, което намираме обаче в късен влашки ръкопис от
XVII век: à„ ñå” ìíî‘ãû özð·å ì©‘äðè áý‘ø©. è„ êíè‘ãû ìíw‘ãû èñïè‘ñàø©. ñîëîìwO6 ïðýì©D°ðú áý
ïà‘÷å âúñýa° ÷ëzêú âü i…å„ðT6ëìý æè‘â¹ùèa; è„ñïè‘ñà áw. #ãz. ïðè‘òú÷è è„. #åz. ïý‘ñíè. âü äzíè i„çåêi‘èëý
özð'. w>âû ¹>áî § êíèC6°. è„çáðà‘ííè áýø©. w>âèF w>ã°íþ ïðýäà‘íè áý‘ø©. w>ðè‘ãåOæå å„ðå‘òèêü. ñ©‘ùå
ñúñòà‘âè. #sz êíèC6°. à. #âz ázú ïîòîïè’. è. #àz. ïî‘æ°æå. à„ è„ñè‘äwR6. ïîëóè>ñ·wU6ñêû” è„ñïè‘ñà. #iz . êíèC6°. à„
ïòîëî‘ìý” êúíèãîëþ‘áåöü ñúáðà’ äî. #èz ê°íèãû. à„ Ñy¨ìåwO6 özðü áëú‘ãàðñêû” è„ñïè‘ñà ìíw‘ãû êíè‘ãû. è„
ÿ>êî äzâäú özðü íà çëà‘òû. ñòð¹‘è. è„ãðà‘àøå. è„ êíè‘ãû ïà‘÷å âúñåC6 ëþáý‘àøå<7...31. Ив.
29 Иван Божилов, Цар Симеон Велики (893-927): Златният век на средновековна България,
София, 1982, 163 и сл.
30 Пейо Димитров, Около предисловието и названието на Златоструй, Език и литература,
35/2, София, 1980, 22.
31 Този текст на Александър И. Яцимирский е препечатан от Любомир Милетич (Цар Симеон,
споменат в един средно-български ръкопис, Български преглед, VI, 7, София, 1898, 159), а от
тогава впоследствие от всички български автори, писали по-сетне. Тук обнародваме целия

257

Божилов справедливо отбелязва, че трудно можем да си представим цар Симеон да
свири на лира, но образът на книголюбец просто се хвърля на очи32. Какво обаче е
книголюбието Давидово? Библейският цар на Израиля е известен с това, че изпод
перото му са излезли някои от книгите на Ветхия Завет. Това обаче не бихме могли
никак да наречем “творчество”. Книгите на Светото Писание са дело на пророците –
какъвто прочее е и цар Давид – но те не са автори на текста, който представлява
божествено откровение. Те са само пътят, по който до нас достига това, което Господ
е решил да ни “открие”. Така и в това сравнение българският владетел е прославен
като разпространител на Божието слово, а не просто на знанията и грамотността,
въплътени в ‘книгите’. Тъкмо затова Григорий презвитер и монах нарича цар Симеон
“книголюбец” не другаде, а в наслова на своя превод или избор на книгите от Ветхия
Завет, разглеждани като предшественик на Христовото благовестие33.
Прави впечатление, че за разкриването на книголюбието като владетелска
характеристика Втората похвала от Лондонското четвероевангелие не използува
сравнителен образ, както това е направено за Симеон. В същото време обаче идеята
за книголюбието присъствува, но със средствата на иконичните образи в една от
миниатюрите – става въпрос за Птоломей, който е изобразен пред маса с две книги,
обковани със златни подвързии. Владетелят е в седнала поза, четящ нощем, а
прислужник държи запалени свещи зад него. Елемент от създаването на книгата е
пишещият инструмент – едно подобно на писалка метално остро приспособление,
което миниатюристите в Манасиевата хроника са поставили в ръцете на Иисус
Христос и на самия хроникьор Константин Манасий във Ватиканския препис на
Манасиевата хроника. Подобно изображение има и в ръката на ангела в едно от
изображенията в църквата “Св. Петър и Павел” в Търново34.
С книголюбието е свързан и образът на пчелата, който срещаме в похвалата
за цар Симеон: àêû áú÷åëà ëþáîäýëüíà ñú âüñ'êààãî öâýòà ïüñàíèþ ñúáüðàâú. Символът
на пчелата, която събира мед от цветята, е познат за сравнение на книголюбеца,
който събира мъдрост от писанията. Намираме го в хрониката на Константин
Манасий за император Теофил: “Защото царят Теофил, в книгите усърден, медни
пити на разума от тях си състави, като пчела трудолюбива от цветята полски, намери
скъпи някакви сказания и трудни, чиито ценности и тайни никой не разкри, макар че
имаше мнозина в мъдростта прочути”35. Намираме го и в една сръбска приписка от
1319 г.:... ÿêî íýêàÿ ÷üñòüíàÿ ï÷åëà § âñýõü êðàñíûèõü öâýòüöü ñüáðàâü...36. Пчелата е
известен символ на трудолюбието и старанието, който в случая се изтъква като
текст, така както го е дал Александър И. Яцимирский. Той съобщава, че става дума за ръкопис
от средата на XVII век със слова и поучения за неделите от Великите пости, който е
принадлежал на Кондрицкия Свето-Николаевски скит в руската Бесарабска губерния, който
той е посетил през лятото на 1895 г.; вж.: Александр И. Яцимирский, Мелкие заметки,
Известия Отделения русского языка и словесности, II/2, Санкт-Петербург, 1897, 359.
32 Иван Божилов, Цар Симеон Велики (893-927): Златният век на средновековна България,
София, 1982, 164-165. Интересно – но недоказуемо и само хипотетично – е предположението
на автора, че може да е имало миниатюра, представяща цар Симеон като цар Давид.
33 Боряна Христова, Даринка Караджова, Елена Узунова, Бележки на български книжовници
X-XVIII в. Т. II, XVI-XVIII век, София, 2004, 117, 294-295, № 489.
34 Иван Дуйчев, Миниатюрите на Манасиевата летопис, София, 1964, 131.
35 Среднеболгарский перевод хроники Константина Манассии в славянских литературах,
София, 1988, 193; Стара българска литература. Т. 3. Исторически съчинения, София, 1983, 304.
36 Љубомир Стоjановић, Стари српски записи и натписи, I, Београд, 1902, 22, № 52.

258

царска добродетел. При все това трябва да се има предвид за какво старание става
дума. Прославата на цар Симеон е основана на неговото книголюбие. Такъв е и
случаят с император Теофил. Любовта към книгата винаги има своя архетип в
любовта към Библията, към Писанието и старателността в неговото изучаване и
разпространение. В този смисъл смятаме, че би трябвало и тук да се обърнем към
търсенето на библейски паралели. Пчелата присъствува в Светото Писание. Тя е
посочена като трудолюбива и мъдра и е дадена за пример в книга Притчи 6:8.
Малкият размер и сили на пчелата контрастират със сладостта на резултата на
нейната работа – меда (Иисус, син Сирахов, 11:3). Струва ни се, че може да се намери
общата точка между тези идеи и казаното в похвалата. Тя е в любовта към
Писанието, към словото на Откровението и старателността в неговото
разпространение. àêû ñòðüäü ñëàäê© (като сладък мед /са мислите му/, които той
излива пред болярите за вразумление на техните мисли) – сравняването на мислите
на царя с мед е продължение на темата за пчелата и на темата за писанието (вж. пак
Иисус, син Сирахов, 11:3). Именно неговото разпространение в предаването на
сладостта на царевите мисли за вразумление на болярите е представено в сравнение с
плода на труда на пчелата. Това е една важна фигура на царя като учител, което
несъмнено отвежда към Давидовата и Соломоновата парадигма на властта и
представянето на владетеля като образ на царя-пророк, познат ни от Ветхия завет.
Това е царят, комуто е дадено да “чува” и да произнася Откровението, най-сладкото
от всички слова.
4. Запазените документи, писма или формуляри за писма, надписите и
приписки представляват особено интересен материал за изучаване на словесните
формули за възхвала на владетеля. Доколкото документите от българското
Средновековие са много малко, а също всички те излизат от владетелската
канцелария, то в тях става дума главно за самоназоваване на царя. Това се определя
от факта, че документът се издава от негово име. В този смисъл прославянето му не
може да има характер, сходен с тези от похвалите. При все това в посочените
текстове се съдържат определения, които имат съществено значение за разбирането
на властта през епохата. Тук можем да посочим такива като “благовенчан”,
“благоверен”,
“благочестив”, “боговенчан”,
“боголюбив”, “богоначертан”,
“държавен”. Всички те имат произхода си в Империята и представляват калки или
друг вид заемки от гръцки. Това особено ясно си личи по самата конструкция на
думите, където очевидно първият компонент на композита благо- отговаря на
гръцката eu-, а тази бого- – на гръцката qeo-.
От своя страна посланията през онази епоха – а и всякога – имат определен
протокол или формуляр, който е нормативен и изразява определена позиция за
властта и за положението както на изпращача, така и на адресата. Точно определени
са и епитетите и възхвалите, които се използуват в тях. Характерна черта на
протокола у православните славяни на Балканите изобщо и на българския в частност
е силната му зависимост от ромейския първообраз. Така на практика всички
използувани епитети за владетеля имат ромейски архетипи и представляват заемки.
Този въпрос е разработен другаде37 и тук само ще посочим достигнатите резултати и
основните използувани определения: “държавен” (kravtisto"), “свети” (a{gio"),
“превисок” (uJyhlov"/uJyhlovtato"), “боголюбезен” (qeofilhv", poqeinov"),
37 Иван Билярски, Два наръчника за питакия от Късното Средновековие, Зборник радова
Византолошког института, XXIX-XXX, 1991, 262.
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“боговенчан” (qeovstepto"), “христолюбив” (filovcristo"), “велик/превелик”
(mevga"), “верен/благоверен” (pistov", eujsebhv"), “богодаруван” (qeodovto").
Всичките тези епитети за владетеля не само имат своите гръцки съответствия, но и се
употребяват по еднакъв начин на едни и същи места и по един и същи начин в
идентични формули.
Така можем да преминем към приписките и да разгледаме възхвалната за
владетеля лексика, намираща се в тях. Те и надписите са самостоятелен извор на
сведения за царската идеология. Такива текстове също се създават по образец, с
типични заключителни, встъпителни и доксологични формули, което води до
създаването на своеобразен език на приписката или преписваческата бележка през
Средновековието. Поради това една приписка (а същото важи и за надписа) не би
могла да съдържа принципно нови елементи в описването на властта, но може да
комбинира по различен начин трафаретните и специфичните средства, а честотата на
употреба на един или друг епитет към владетеля, очертава реалната картина на
владетелския литературен етикет в книжнината на определена епоха. Обобщавайки
данните на споменатите извори, може да кажем, че в този етикет преобладават по
честота на употреба следните епитети.
Трафаретът ñàìîäðüæüöü, производните му и свързаните с него по значение
епитети, които се употребяват било самостоятелно, било в съчетания и
фразеологични изрази: властен (äðüæàâüíú, защото äðüæàâà на старобългарски език
значи власт, мощ); ñàìîäðüæàâüíú (Лаврентиев сборник, в Стихирара на гръцки език, в
Евангелието от Анхиало, Пролога от 1337-1338 г.). Към този кръг изобразителни
епитети се включват и производните причастия на глагола îáúäðüæàòè или äðüæàòè
(‘владея’ във Висарионовия патерик от 1345-1346 г.). Фразеологичен израз от този
глагол е ñêèïòðî âú ð©öý äðúæàòè “държа в ръка скиптъра на царството”, с което се
обозначава цялата управленска, доминираща функция на владетеля (Даниилово
евангелие и др.). Тук трябва да се каже, че определението за владетеля като
самодържец е славянската калка на гръцкото aujtokravtwr, което най-силно
изразява принципа на самодържавието като идеология на византийските василевси.
На практика чрез този термин се обозначава неограничената власт на императора в
цялата Вселена. Това е негова характеристика както в Империята, така и в
средновековна България. “Автократор” като част от титлата на василевса се появява в
Империята още през IX в., а в България за първи път се среща в Битолския надпис на
цар Йоан Владислав38. С историческото си развитие обаче титлата “самодържец”
попада и в страни, където владетелят няма царска/императорска титла и очевидно
значението на термина би трябвало да е различно. Така е в Сърбия, Влашко и
Молдова, Русия преди времето на Йоан Грозни. На този въпрос се спира в особена
своя студия Г. Острогорски, като убедително доказва, че и в Сърбия, и в Русия
“самодържец” означава, че владетелят сам държи цялата власт, но вече без
вселенското значение на израза. У западните съседи на българите това означава, че
той е независим от чужда сила господар на страната си, а в Русия означава, че
властта му не е ограничена от какъвто и да било вътрешен орган39. Към титлата “цар”
38 Напоследък Ив. Добрев лансира тезата, че титлата е била в употреба още по времето на цар
Самуил, като се позовава на два надписа от неговото време. Автентичността на поне единия от
тях обаче изглежда доста съмнителна; вж.: Иван Добрев, Два царсамуилови надписа, Линц,
2007, 122, 446.
39 Георгий Острогорски, Автократор и самодржац, Глас Српске Краљевске Академиjе, други
разред, 84, 1935, 95-187.
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на българските владетели се прикрепя “самодържец” по модела на ромейската
титулатура. Владетелската титла в нейния разгърнат вариант гласи “в Христа бога
верен цар и самодържец на всички българи и гърци”. Така Йоан Александър се
титулува в много от документите, излезли от неговата канцелария. Важни
определения в нея са âýðüíú и ñàìîäðüæüöü, като от последното в приписките вече има
една по-разгърната система от производни. Пълното превъзходство на този трафарет
на властта е в синхрон с обилието от различни извори, в което той може да се
срещне: в дипломатиката, в приписки, в житийни творби.
Áëàãîâýðüíú, âýðüíú и õðèñòîëþáèâú са следващите трафаретни епитети,
обозначаващи властта. Без всякакво съмнение те са изковани по модела на
византийската владетелска стилистика чрез калкиране. По отношение на Йоан
Александър се срещат: áëàãîâýðüíú – в Мрачката грамота, Лесновския паренесис,
Лаврентиевия сборник, Ямболския надпис, Лондонското четвероевангелие, Лествицата
на Теодосий, Миней на Даниил и др.; õðèñòîëþáèâú – в Зографската грамота,
Висарионовия патерик, Филиповата приписка, Лаврентиевия сборник, Лесновски
паренесис, Лондонското четвероевангелие, където се употребява неколкократно. И
двата посочени термина са свързани с божествения произход и основания на царската
власт. “Благоверен” (“верен”) има две значения – гносеологично и етично – като в
случая има позоваване на второто. Царят е верен Богу, Който му е предал властта в
земния свят. Всичко това произлиза още от ветхозаветната теократична идеология, че
Господ е единственият Цар на Своя народ, на Израиля, и Неговия земен помазаник само
осъществява това, което му е дадено по благодат. Загубил верността си към Бог, той
губи и качеството си на цар, както става с цар Саул. Може да се каже, че “христолюбив”
е термин, който обозначава същата царска парадигма.
Ïðýâûñîêú
(âûñîêú)
е
епитет,
пряко
заимствуван
от
гръцки
(uJyhlov"/uJyhlovtato"). Обозначава йерархическото положение на владетеля в
скалата на институциите и е пряко следствие от единоначалието на властта. По
отношение на царете това е обикнат епитет и се среща в Похвалата от Песнивеца, в
Пролога от 1337-1338 г., в Лондонското четвероевангелие, в сборника на монах
Лаврентий, в приписката на поп Филип и на много други места. Още във Ветхия Завет
“висок” обозначава по-високото положение не просто в прекия физически смисъл, а в
йерархическата субординация на властите и ценностите на древната епоха. Неслучайно
в Числа 24:7 – първата библейска книга, в която се говори за формирането на царската
власт като ветхозаветен топос, – пророчествата предвещават, че царят на Израил ще
бъде по-висок, т. е. по-велик, от другите царе. Ветхозаветните изрази за царската власт
се свързват с идеята за поставяне над, местоположение над, въздигане – все изрази,
свързани с движение нагоре или доминиращо положение над останалите обекти. Книга
Еклисиаст в духа на библейската алегория казва: “над високия гледа по-висок, а над
него още по-висок” (Еклисиаст 5:7). С тези идеи се свързва и типично ветхозаветното
почитане на планината, така добре представено у пророк Исаия. На планина пророкът
Мойсей получава от Господ Закона, на планина се намира и Храмът – Божието жилище
в света.
Âåëèêú е един типичен библейски топос в означаването на царската власт със
съответник гръцкото прилагателно mevga". Среща се основно в двете похвали от
Песнивеца и Лондонското четвероевангелие.
Áëàãîðîäüíú е епитет, който трябва да утвърди легитимацията на властта чрез
произхода на царя. В това отношение изворите са щедри към Йоан Александър. Във
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връзка с необходимостта той да докаже правата си върху престола, много
книжовници специално акцентират на произхода му от двете колена на царския род
(в Песнивеца, в Осмогласника от Народната библиотека в София); епитетът се среща
във Висарионовия патерик и в сборника на поп Филип. Нещо повече, в Зографската
грамота неговият престол е наречен “дядов и прадядов”, което връща историческите
корени на властта назад в приемствеността и династичния принцип за унаследяване
на властта. Благородството на царя не е толкова типично за ветхозаветната или
новозаветната традиции, защото в тях се настоява преди всичко на Божия избор и
помазание или на благодатта. При все това тя е изрично посочена във Ветхия Завет
(Еклисиаст 10:17): “Блазе ти, земьо, кога царят ти е от род благороден”. Така тя влиза
като едно от царските качества, които имат библейски основания, а с нея се свързва и
Божият избор, извършен още “от утробата на майката” (вж. особено у Исаия, гл. 44 и
сл.). Всичко това има пряко отношение и към други два термина – “багренороден” и
“порфиророден” (които са по същество идентични) – и чрез тях към наследяването на
властта. Очевидно за последното в България не е имало твърдо установен ред, а
традиционното престолонаследие от баща на син навярно не е било установено.
Основание за такова твърдение ни дават не само събитията при овакантяване на
престола, но и самата ромейска традиция, която по принцип е била стриктно
съблюдавана в България. Така рождението се оказва недостатъчно основание за
легитимност на властта. В този смисъл “благородството” няма това значение, както
при други системи, но би могло да обозначава – както е в случая в
“багренородството” – онзи избор, който Бог прави още от утробата на майката40.
Ñâýòüëú, ñâýòîíîñüíú (няколко пъти във втората похвала от Лондонското
четвероевангелие и на други места). Това се свързва със семиотиката на светлината,
която има отношение и към светостта и съответно Божията закрила и избор.
Ïîáýäîíîñüíú в първата похвала от Песнивеца е в тясна връзка с
възхваляването на владетеля за военните му успехи, които бележат една от основните
функции на светската власт – отбраната, покоряването на враговете и установяването
на мир сред людете. Победоносният предводител е типична фигура за Ветхия Завет,
където победите са дар от Господ, но не само пряко вследствие на намесата свисше, а
и посредством някои от земните водачи. Такива са образите на “Нов Иисус Навин” и
“Нов Гедеон” за светските господари41.
Извън тези най-чести по употреба трафарети, приписките са
засвидетелствували редица редки епитети, които са такива обаче само по отношение
на писмения материал, запазен в българските източници. В идейно-естетическите
норми на похвалата и ораторската проза има единен канон, единни принципи на
изображение, но всеки инвариант се осъществява на практика в своята вариантност.
Затова за еднократно употребените епитети или за тези, които изглеждат “авторски”
или оригинални, също може да се намерят успоредици във византийския
риторически канон на енкомиона. Такива образци на красноречие задават автори от
античността като Менандър, Теон и Хермоген, към които средновековните
книжовници добавят нормите на библейския дискурс42. Такива са цяла гама от
40 G. Dagron, Né dans la pourpre, Travaux et mémoires du Centre de recherches d’histoire et
civilisation de Byzance, 12, 1994, 105-142.
41 Воjслав Ђурић, Нови Исус Навин, Зограф, 14, 1983, 5-16.
42 Стара българска литераратура. Т. 2. Ораторска проза, София, 1982, 12; Elka Bakalova, The
Image of the Ideal Ruler in Medieval Bulgarian Literature and Art. – In: Les cultes des saints
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епитети като ð¹ìýíîäîáðîçðà÷üíú (троен композит), áëàãî¹âýòëèâú, êðàñüíú от
Похвалата в Песнивеца, които нямат аналог никъде другаде в изворите за царя;
ïðýêðàñüíú в сборника на поп Филип и в самата вставка в текста на Манасиевата
хроника; всевъзвишен (panuyhlovtato") във втората Месемврийска грамота и др.43
5. В заключение може да се каже, че словесната риторика и тържествените
изображения са проявление на господствуващата владетелска идеология. Тя
несъмнено е и заимствувана от Империята и се оказва необходим идейнооформящ
фактор в българското обществено и културно развитие. Копирането и доразвиването
на константинополските модели на властта всъщност определят Х век и втората и
третата четвърт на XIV век като апогей на ромеизацията като ценностна културна
парадигма в българското общество. По този начин се разкрива огромното значение
на владетелската институция през Средновековието не само в механизмите на
осъществяването на властта, но и в осмислянето на света и в цялата културна
ориентация. Това става още по-красноречиво, ако се сравни с периода от следващите
столетия, когато културата тръгва по други пътища, именно поради липсата на
държавност и държавна организация.
Словесните и иконични начини на възхвала потвърждават основните ни
изводи за владетелската институция в средновековна България на чисто
идеологическо ниво. Нейният образ несъмнено се изгражда на основата на римското
и константинополското наследство, в сърцевината на което се разполага еврейскохристиянската традиция на Светото Писание, в която се наблюдават много силни
ветхозаветни елементи. От тези два извора за взети и думите и образите за сравнение.
Посоченият синтез в интересуващата ни област е характерен не само за Източното
Православие, но и за целия християнски свят и неговата политическа мисъл през
Средновековието.
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Ivan Biliarsky
Mariyana Tsibranska-Kostova
VERBAL FORMUILAE AND IMAGES
FOR GLORIFICATION OF THE RULER IN MEDIAEVAL BULGARIA
The article aims to present the main verbal formulae and images for praise of the
ruler, excerpted for the most part from the encomia of two of the most remarkable
Bulgarian sovereigns – tsar Symeon (893-927) and tsar John Alexander (1331-1371). The
authors use as additional sources also the marginal notes and inscriptions as well as the
documents and the diplomatic correspondence for the latter. The epithets are interpreted
basically concerning the frequency of their use and in the context of their Greek archetypes.
The goal is to reveal the deep semantic and ideological motivation of the formulae for
glorification of the tsars in the context of the biblical, mythological and historical images
and motives. Thus one discloses the core importance of the ruler’s institution in the Middle
Ages not only for the mechanisms of the power but also for the cultural orientation of the
perception of the world in general.
Key words: ruler, king, power, eulogy, encomium, images, verbal formulae.
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КОМУНИКАТИВНА ЛИЧНОСТ
СРПСКОГ ПАРОХИЈСКОГ СВЕШТЕНИКА
- методолошке схеме и резултати параметарског истраживања -2
Апстракт: Рад представља покушај анализе комуникативне личности
парохијског свештеника у српској говорној и социокултурној средини, уз коришћење
комплексне методологије која је утемељена на моделима описа комуникативног
понашања заснованим у руској комуникативној лингвистици. Настојали смо да
идентификујемо на који начин је комуникативна личност свештеника
репрезентована у свести носилаца српског језика, како они перципирају и
концептуализују комуникативну делатност свештеника у условима савремене
унутрашње и спољашње мисије Цркве и какве захтеве пред њега постављају.
Кључне речи: комуникативно понашање, комуникативна личност,
свештеничка служба, методологија лингвистичког истраживања, теолингвистика,
пастирско богословље, мисиологија.
У комуникативној лингвистици до сада су разрађена три модела описа
комуникативног понашања: ситуативни, аспекатски и параметарски (Стернин 2008,
104-128). Како су показала досадашња истраживања, за описивање комуникативног
понашања припадника одређених професионалних група најефикаснији је
параметарски модел, који омогућава ефикасно идентификовање доминантних
чинилаца, параметара и обележја професионалне комуникативне личности. На самом
почетку излагања неопходно је спровести диференцијацију између појмова језичке
личности, с једне, и комуникативне личности, с друге стране.
Појам комуникативне личности шири је од појма језичке личности, будући
да, поред уско лингвистичких, укључује и комуникативне параметре. Наиме, док
језичка личност представља личност реконструисану у својим основним обележјима,
на основу својствених јој лингвистичких средстава која користи, комуникативна
личност јесте личност реконструисана на основу језичких и комуникативних
средстава.
Комуникативна личност дефинише се као комуникативна индивидуалност
човека као појединца (индивидуална комуникативна личност), или просечна
комуникативна индивидуалност извесног социјума (колективна комуникативна
личност), која представља укупност интегралних и диференцијалних језичких
1 kkoncar@open.telekom.rs
2 Рад је израђен у оквиру међународног интеркатедарског пројекта „Коммуникативное
поведение славянских народов“, пријављеног у оквиру делатности Центра за комуникативна
истраживања Универзитета у Вороњежу (носиоци пројекта: са руске стране – проф. др Ј. А.
Стерњин, са српске – проф. др П. Пипер).
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карактеристика и одлика комуникативног понашања личности или социјума, које
чланови одговарајуће лингво- и социокултурне заједнице перципирају као
карактеристичне за тај тип личности (Саломатина 2003, 103-107; Саломатина 2005,
85-86).
Под професионалном комуникативном личношћу у овом раду
подразумеваћемо
професионално
условљену
конституенту
националне
комуникативне личности.
Међу професионалним комуникативним личностима које су нарочито
занимљиве за проучавање значајно место заузима до сада потпуно неистражена
комуникативна личност свештеника (пажња истраживача, по нашем увиду, била је
фокусирана на комуникативне личности војних лица – Багрянская 2004, лекара –
Дедова 1999, Дедова 2000, политичара – Капустян - Антонова 2004, руководилаца Лазуренко 2000, Лазуренко 2007, наставника – Мруць 1997, филолога – Саломатина
2006, Саломатина 2007, радио и телевизијских водитеља – Беспамятнова 2007,
Мокичева 2005). Изучавање комуникативне личности свештеника, која до сада није
била предмет ни теоријско-концепцијске, ни евалуационе (експерименталне) анализе,
актуелно је како због изузетног јавног и духовног значаја свештеничког позива,
сложености и вишедимензионалности пастирског парохијског служења (о овоме в.
детаљније Афанасјев 2002, 119-160; Керн 1997, 11-145; Маринковић 1970, 5-87;
Стамулис 2005, 239-248; Стојановић 2003, 23-26, 111-168; Храповицки 2008, 7-18, 4156; Цисарж–Маринковић 1969, 160-190; Цыпин 2007, 119-122), тако и због улоге коју
свештеници имају у подизању норматива културе говора и комуникације у друштву
уопште, што свакако проистиче из њиховог ауторитета у унутарцрквеним, а у новије
време и ванцрквеним круговима, нарочито захваљујући мисионарским активностима
које се одвијају преко медија и повећаној улози Цркве у јавном животу. Актуелност
нашег истраживања додатно проистиче и из чињенице да се у њему први пут у
српској комуникативној лингвистици примењује методологија описа професионалне
комуникативне личности, као и из његове усмерености на до сада такође готово
неистражену сферу сакралне комуникативне културе (о стању, могућим правцима и
методологији истраживања у овој области в. Кончаревић 2010, 89-95), значајну за
испитивање са становишта ширења спознајних хоризоната савремене
теолингвистике.
У раду смо покушали да идентификујемо на који начин је комуникативна
личност свештеника репрезентована у свести носилаца српског језика, како они
перципирају и концептуализују комуникативну делатност свештеника у савременим
условима унутрашње и спољашње мисије Цркве и какве захтеве пред њега
постављају.
Истраживање је извршено уз коришћење комплексне методологије која је
утемељена на моделима описа комуникативног понашања, заснованим у руској
комуникативној лингвистици од почетка 90-их година ХХ века до данас. Дескрипција
комуникативног понашања максимално приближава истраживача реалној индивидуи,
реалној комуникативној пракси.
Етапе и методолошки поступци експерименталног проучавања професионалног
комуникативног понашања свештеника СПЦ
За истраживање и опис комуникативне личности свештеника искористили
смо комплекс експерименталних методологија разрађених у руској комуникативној
лингвистици (Центар за комуникативна истраживања Универзитета у Вороњежу),
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које су усмерене на максимално објективно и систематско описивање објекта
истраживања. Целокупан предложени комплекс методологија може се применити на
опис комуникативне личности било које професионалне групе, укључујући и
парохијско свештенство.
I. Прелиминарна етапа
Циљ прелиминарне етапе јесте састављање полазног списка личносних
својстава којима располаже представник анализиране професионалне групе. Овај
списак у даљем току истраживања подлеже процедури верификације, односно
поновне провере путем анкетирања независне групе испитаника.
1. Пилот анкета
У овој етапи врши се анкетирање релативно малог броја испитаника. Циљ
ове процедуре јесте добијање полазних информација. Од испитаника се тражи да
само наброје лична својства која поседује типични представник одређене
професионалне групе. Конкретно, испитаници су у слободној форми одговарали на
питање: којим својствима се, по вашем мишљењу, одликује свештеник? Као резултат
анкетирања, добијен је прелиминарни списак својстава свештеника: добродушан,
добронамеран, испуњен унутрашњим миром и духовном радошћу, једноставан,
љубазан, марљив, молитвен, мудар, непосредан, образован, одан Господу и Цркви,
одговоран, осећајан, пажљив, пожртвован, правичан, поштен, пријатан у опхођењу,
принципијелан, приступачан, спокојан, спреман на подвиг и на жртву, скроман,
стрпљив, строг, спреман да саслуша, да помогне, да охрабри, да утеши, топао,
трезвен, уверљив у говору, упућен у проблеме савременог човека, у проблеме
омладине, уравнотежен, усрдан у богослужењу и проповедању, чврст у вери итд.
Пошто предмет анализе представљају комуникативна својства свештеника, у етапи
интерпретације резултата експеримента из прелиминарног списка одабирају се само
комуникативне одлике: пријатан у опхођењу, пажљив, спреман да саслуша, да
помогне, да охрабри, да утеши, стрпљив итд.
2. Методологија непосредног опсервирања
Опсервирање као метод истраживања претпоставља прикупљање
информација без непосредног утицаја и интеракције са објектом посматрања.
Непосредним опсервирањем називамо такво посматрање предмета
истраживања које остварује сам истраживач.
Истраживач може да посматра комуникативно понашање „са стране“,
бележећи уочене карактеристичне одлике или снимајући аудио запис. Овакав метод
посматрања може се назвати спољашњим, будући да истраживач обично не припада
датој социјалној групи. Спољашње опсервирање може бити јавно или скривено.
При инклузивном опсервирању, истраживач се налази унутар социјалне групе,
представља део те групе и непосредно ступа у контакт с учесницима истраживане
интеракције, па између осталог, и са објектом посматрања. То је присутно у случајевима
посматрања „свога“ парохијског свештеника, или свештеника у чијој средини се
истраживач креће. Друга варијанта инклузивног посматрања јесте фиксација говорног
понашања свештеника уз помоћ аудио записа са потоњим преслушавањем и бележењем
релевантних одлика. У нашем случају аудио записи нису коришћени.
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Методологија посматрања приликом истраживања комуникативног
понашања у условима најављеног присуства истраживача није увек ефикасна и
објективна, будући да субјекти посматрања којима је најављено спровођење
истраживања могу контролисати своје комуникативно понашање, што доводи до
искривљавања слике у односу на њихово спонтано комуникативно понашање.
Скривено понашање даје ефикасније резултате. У процесу посматрања – спољашњег
или инклузивног – бележе се типичне реплике свештеника које се касније
анализирају са циљем истицања комуникативних својстава личности које се
реализују у датим исказима.
3. Методологија посредног опсервирања
Ова методологија допушта истраживачу да не буде у позицији да лично
посматра комуникативно понашање представника дате професионалне групе, него да
посматрање повери другим сарадницима и да уопшти резултате њихових налаза.
Методологија посредног опсервирања састоји се у анкетирању сарадника о
комуникативном понашању свештеника које су посматрали, а у складу са, за ту
прилику, специјално разрађеним упитником. Затим налазе до којих се долази путем
упитника истраживач систематизује и генерализује.
Методологија посредног опсервирања омогућава да се изврши анкетирање
великог броја испитаника, од којих сваки генерализује својства низа свештеника које
је посматрао. На тај начин метод посредног посматрања показује се као ефикасан и
довољно репрезентативан.
За потребе овог истраживања испитаницима смо понудили списак личних
својстава, независних од професије (30 својстава), од којих смо предлагали да се
издвоје она својства која су, по њиховим запажањима, својствена свештеницима.
Комуникативних својстава на том списку било је 22. Овај списак био је састављен на
основу резултата пилот експеримента.
Испитаницима смо предложили да окарактеришу сва понуђена својства
свештеника користећи три варијанте степена манифестовања сваке конкретне
особине: често је присутно; ређе је присутно; не среће се.
4. Методологија рангирања
Предложили смо испитаницима да рангирају комуникативна својства
реалних свештеника по степену фреквентности. Испитаницима је био предложен
избор од 12 комуникативних својстава. Дат им је задатак да бројевима означе
фреквентност сваког појединачног комуникативног својства (бр. 1 означавао је
комуникативно обележје које је испитаник најчешће сретао у свом личном искуству
општења са свештеником; бројем 2 обележје које је нешто мање присутно итд.).
5. Методологија идентификовања диференцијалних комуникативних
одлика говора свештеника
За идентификовање одлика говора свештеника био је састављен списак
својстава говора и комуникативних обележја која диференцирају говор и понашање
свештеника од говора и понашања припадника других професија.
Испитаницима је понуђена анкета следећег садржаја:
1. Да ли се говор свештеника разликује од говора представника других
професија? а) да; б) не; в) делимично.
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2. Свештеници често користе: а) сложене и дуге реченице; б) једноставне и
кратке реченице.
3. Да ли свештеници поштују норме говорне етикеције (изражавања
захвалности, честитања, извињења, молбе, поздрава, саучешћа итд.)? а) поштују;
б) не увек; в) често не поштују; г) не поштују.
4. Темпо говора свештеника је: а) веома брз; б) прилично брз; в) средњи; г)
спор.
5. Тенденција да критикује парохијане код свештеника је: а) изузетно
изражена; б) изражена; в) приметна; г) слабо изражена.
6. Категоричност у исказима свештеника је: а) изузетно изражена; б)
изражена; в) приметна; г) слабо изражена.
6. Методологија идентификовања емпиријске представе о
свештенику у језичкој свести
Објекат истраживања овде је стереотипна представа о свештенику која се
формирала у масовној свести. Како је показало наше истраживање, испитаници имају
доста јасно формирану представу о свештенику, која утиче на његову перцепцију у
процесу комуникације.
Приликом описивања стереотипне представе о свештенику, био је спроведен
усмерени асоцијативни експеримент који се састоји у нуђењу испитаницима речи –
стимулуса на које они треба вербално да реагују. При томе је експериментатор
усмеравао реакцију испитаника помоћу конкретизујућег питања. Испитаницима се
нудило да одговоре на питања: „какав је свештеник по својој спољашњости? чиме се
бави? какав му је карактер?“ Време за извршење налога ограничавало се на пет
минута.
7. Методологија идентификовања типичних говорних манира свештеника
Испитаницима је тражено да, на основу понуђеног списка, идентификују
(стављањем знака +) говорне манире (позе, гестове, начин излагања проповеди,
држање у непосредној комуникацији) својствене њиховим свештеницима. Покушали
смо да на тај начин реконструишемо начин на који свештеници опште са својим
парохијанима и да сазнамо које говорне манире свештеника парохијани најчешће
уочавају.
Приликом обраде резултата експеримента, на основу фреквентности уочених
обележја, издвајају се типични манири који су заједнички већем броју свештеника,
као и манири који су својствени само појединцима. Добијени подаци могу указати на
позитивне и негативне стране држања свештеника у непосредној комуникацији и при
проповедању и пружити оријентир за евентуално кориговање извесних говорних
манира.
8. Методологија идентификовања исказа свештеника
које парохијани оцењују позитивно и негативно
Током експеримента испитаницима је понуђено да запишу исказе
парохијских свештеника који су им се урезали у сећање као позитивни и као
негативни.
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Анкетни лист изгледао је овако:
Молимо вас да учествујете у лингвистичком експерименту. Запишите
најмање три исказа ваших свештеника који су вам се урезали у сећање.
Искази који вам се допадају: 1), 2), 3)
Искази који вам се не допадају: 1), 2), 3)
II Етапа уопштавања експериментално добијених комуникативних обележја
У овој етапи истраживач генерализује резултате свих спроведених
експеримената и саставља јединствени финални списак комуникативних својстава
представника анализиране професионалне групе, сумирајући обележја која су
добијена у свим експериментима. Ова етапа претпоставља следеће процедуре: 1)
комуникативна обележја разграничавају се од некомуникативних, и ова потоња се
искључују из даљег разматрања; 2) различите метајезичке ознаке за једно исто
комуникативно својство, које су добијене у разним експериментима, уопштавају се и
своде на једну метајезичку ознаку; 3) саставља се јединствени финални списак
комуникативних обележја представника професионалне групе, који укључује сва
обележја која се не понављају, а која су издвојена у претходним експериментима.
III Етапа верификације идентификованих комуникативних обележја
Комуникативна обележја која су идентификована у другој етапи уопштавају
се и предлажу за верификацију. Списак издвојених обележја коригују и верификују
независни информанти. Информантима се даје задатак да потврде или одбаце
одређено комуникативно обележје. Ево како изгледа анкета која је примењена за
потребе нашег истраживања:
Истражујемо обележја комуницирања и понашања свештеника српске
православне Цркве. Молимо вас да узмете учешће у нашем експерименту.
Прочитајте списак обележја комуницирања и понашања свештеника која
су издвојили испитаници у одговорима на наше претходне анкете. Ако мислите да је
вама познатим свештеницима својствено дато обележје, ставите знак + поред
одговарајућег обележја. Ако мислите супротно, ставите знак –. Ослоните се на
сопствена посматрања свештеника које познајете. Молимо вас да оцените свако
доле наведено обележје. Хвала на сарадњи!
Добијени подаци искоришћени су за рангирање комуникативних обележја
свештеника по упечатљивости урезивања у свест носилаца језика и стратификације
модела комуникативног понашања свештеника, нпр.:
Својства свештеника
Оцена
Пријатност у опхођењу
Топлина
Спремност да саслуша
саговорника итд.
IV Етапа описивања комуникативног понашања свештеника (моделирање)
У овој етапи генерализују се све карактеристике комуникативног понашања
свештеника добијене и верификоване претходно примењеним поступцима и
методима, што омогућава да се створи један генерални финални комуникативни
портрет свештеника и да се издвоје обележја која сачињавају језгро његове
комуникативне личности и она која су на периферији.
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У нашем истраживању, спроведеном током 2009. године, учествовали су
студенти Православног богословског факултета Универзитета у Београду (прва и
друга година основних студија), ученици двеју богословија у Србији (трећа и четврта
година), који се припремају за свештенички позив и имају веома добар увид у
различите аспекте деловања свештеника, као и парохијани четири београдска храма
(три из централне градске зоне и једног приградског). У пилот анкети учествовало је
50 испитаника, у идентификовању комуникативних својстава свештеника 150
испитаника, у асоцијативном експерименту, везаном за идентификовање стереотипа
о свештенику, 150 испитаника, у оцењивању говорних манира свештеника 150
испитаника, у идентификовању прихватљивих и неприхватљивих исказа свештеника
150 испитаника, а у процедури верификације 200 испитаника.
Резултати истраживања
Прелиминарна етапа
Пилот анкета
Издвојена су следећа комуникативна обележја (22): давање инструкција о
понашању парохијана; деликатност; емоционална топлина; изрицање категоричких
судова; комуникативност; коришћење архаичних речи и израза; коришћење
пословица, изрека, афоризама; коришћење хумористичких ефеката у говору;
критиковање парохијана; опхођење према парохијанима са пуним уважавањем;
охрабривање парохијана; пажљивост према саговорнику; позивање на размишљање
при решавању проблема; предусретљивост, спремност да се помогне; пријатност у
опхођењу; прихватљив, примерен темпо говора; саосећајност; спремност да се
саслуша саговорник; спремност на пружање савета; благ тон у опхођењу;
сугестиван тон излагања; тактичност; умеће одржавања пажње.
Резултати инклузивног опсервирања
Експериментатор је током пет радних дана пратио дванаест парохијских
свештеника у свим њиховим активностима. Посматрани су разни аспекти њиховог
рада – држање проповеди, одржавање верске наставе, разговори са парохијанима,
телефонски разговори, општење са колегама у форми дијалога.
Као посебно изражено специфично обележје говорног понашања свештеника
уочено је често прибегавање протективима (о протективности као специфичној
менталној категорији теистичке свести и средствима за њено исказивање детаљније в.
Бугаева 2008, 63-69) као израз осећаја присуства Божијег и Његове заштите и
покровитељства (формуле типа: Богу хвала; слава Ти, Боже; сам Бог зна; по
промислу Божијем; нека Вас Господ чува и сл.). Прибегава се и императивним
инструкцијама, типа: приђите; целивајте икону; седите; јавите се Вашем
парохијском свештенику; упутите молбу архијерејском намеснику и сл. Често се
постављају и питања ради конкретизације исказа саговорника: добро, и даље? шта
сте мислили тиме да кажете? јесте ли се обраћали за помоћ? имате ли извод из
матичне књиге крштених? да ли сте разговарали са својим духовником? имате ли
благослов за то? и сл. Уочено је и коришћење коментара у виду библијских, посебно
новозаветних, прецендентних текстова, типа: да не зна левица шта чини десница;
носите бремена једни других и тако ћете испунити закон Христов; морамо
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умножавати таланте које нам је Бог даривао; не смемо бити попут неплодне
смокве; нико не може два господара служити; по плодовима њиховим познаћете их,
и сл. Свештеници прибегавају и коришћењу прецендентних текстова из патерика
(учиниће Господ да процвета штап, само га ти упорно заливај – забележено 23. 5.
2009, исказ протојереја Ђуре Скочића у разговору са духовним чедом), али и из
српске књижевности – уметничке и народне (срамота је доброме јунаку џилитнут'
се, не погодит' циља – Иван Мажуранић, „Смрт Смаил-аге Ченгића“ – забележено 22.
5. 2009, исказ протојереја Тода Јефтенића у разговору са духовним чедом, су чим
ћемо изаћ' пред Милоша – П. П. Његош, „Горски вијенац“, боље ти је изгубити главу
него своју огрешити душу – народна песма „Смрт мајке Југовића“ – забележено 24. 5.
2009, исказ протојереја Ратка Николића у проповеди и сл.).
При разговору са парохијанима прибегава се и инструкцијама о томе како се
ваља владати, шта чинити у конкретној ситуацији: морате држати пост најмање
три дана; требало би да освештате свој дом; донећете свећу и бело платно; било
би најбоље да четрдесет дана свакодневно читате Молбени канон Пресветој
Богородици и сл. Такође је присутно нуђење подршке или помоћи: ако Вам затреба
моја помоћ, ту сам; позовите се на мене; буде ли каквих проблема, обавезно се
јавите. Активно се у разговору са верницима користи терминолошка лексика:
помињаћемо на проскомидији и на великом входу; дођите на Пређеосвећену; ту треба
извршити јелеосвећење; после заамвоне молитве; у параклису; то је врло битно
еклисиолошко питање; овде долази до израза саборност Цркве; ми заједничаримо у
Телу и Крви Христовој, приступамо евхаристијској Чаши итд.
У разговору међу колегама (укључујући и студенте теологије и ученике
богословије) користе се карактеристични шаљиви коментари и афоризми, неретко
инспирисани богослужбеним и формулама из типика, типа: знаш како је са
владикама: клањај се ниско – не прилази блиско; твојим светим молитвама, оче,
боле ме леђа; он је у то упао као Пилат у Вјерују и сл. Уочава се, такође, најчешће у
комуникацији
са
припадницима
клира,
доста
често
прибегавање
црквенословенизмима (о црквенословенско-руској диглосији као карактеристичном
социолекатском обележју језика клирика и лаика у руској средини в. Бугаева 2008,
176-185), типа: (како сте?) и так и сјак; ниње отпушчајеши (у смислу: идем кући,
завршио сам обавезе за данас); сутра је твоја чреда; он је данас служашчи; каква су
то јастија и питија; како је прошло избијеније младенаца? (испит); тако је
благословио митрополит црногорско-приморски и прочаја и прочаја и прочаја
(скраћивање његове вишекомпонентне титуле); е, то ће бити само ашче изволит
настојатељ; положио је милостију и шчедротами (професора...) и сл. Неке
црквенословенске етикецијске формуле употребљавају се и у комуникацији са
лаицима, нпр.: живели на многаја љета/на многаја и благаја љета!; вјечнјаја
памјат, Бог да јој душу прости!; (живели!) – на спасеније! (при наздрављању).
Интересантно је да и лаици свештеним лицима неке формуле исказују искључиво
или претежно на црквенословенском, нпр.: помјаните, оче! молим Вас, усугубите
молитве! У проповедима је такође уочено коришћење црквенословенизама, нпр.:
благољепије богослужења; у Цркви све бива благообразно и по поретку; то је дан
торжества Православља; неки верници су у прелести и сл. Поједини свештеници
при проповедању прибегавају архаизацији исказа коришћењем извесних маркираних
граматичких облика, типа: и васцијеломе нашем српскоме народу, и виђе раслабљени
да се исцијелио, молитвама и подвизима светијех Отаца нашијех итд. Уочена је и
употреба неологизама и оказионализама, обично хумористички или иронично
интонираних, типа: онај Артемије и његове артемиде (духовне кћери којима је
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окружен), она је пастирица (студенткиња трогодишњих основних студија на
Богословском факултету, тзв. пастирско-катихетски смер) и сл.
Уочене одлике дају повода за закључак да се и у српској говорној и
социокултурној средини може говорити о елементима православног социолекта као
социјално маркираног подсистема националног језика, који опслужује говорне
потребе социјалне групе клирика, монаха, ученика духовних школа, студената
теологије, службеника црквених установа и уцрквењених лаика, а одликује се
специфичностима пре свега на лексичком плану (у руској средини уочене су и
прегледно описане фонетске, лексичке, творбене и граматичке одлике православног
социолекта – исп. Бугаева 2008, 78-204; Бугаева 2010, 21-28).
Резултати посредног опсервирања
Испитаницима је понуђен списак личних својстава (30 својстава), међу
којима 22 комуникативна, са задатком да изаберу она која су, по њиховим
запажањима, својствена свештеницима које су посматрали. Свако својство рангирано
је по следећој скали: а) присутно је често; б) присутно је ретко; в) није присутно.
Резултати су следећи (у процентима од укупног броја испитаника):
Ауторитаран тон у опхођењу а) 19 б) 78 в) 3
Давање инструкција о понашању парохијана а) 72 б) 21 в) 7
Добронамерност а) 94 б) 6 в) 0
Емоционална топлина а) 74 б) 24 в) 2
Изрицање категоричких судова а) 22 б) 59 в) 19
Комуникативност а) 74 б) 21 в) 5
Коришћење богословске терминологије а) 53 б) 47 в) 0
Коришћење архаичних речи и израза а) 24 б) 53 в) 25
Коришћење пословица, изрека, афоризама а) 43 б) 46 в) 11
Коришћење хумористичких ефеката у говору а) 35 б) 50 в) 15
Критиковање парохијана а) 24 б) 53 в) 23
Одмерено, достојанствено држање а) 86 б) 14 в) 0
Озбиљност а) 77 б) 23 в) 0
Опхођење према парохијанима са пуним уважавањем а) 66 б) 32 в) 2
Охрабривање парохијана а) 37 б) 53 в) 10
Пажљивост према саговорнику, деликатност, тактичност а) 56 б) 42 в) 2
Позивање на размишљање при решавању проблема а) 15 б) 67 в) 18
Предусретљивост, спремност да помогне а) 68 б) 28 в) 4
Пријатност у опхођењу а) 94 б) 4 в) 2
Прихватљив, примерен темпо говора а) 69 б) 29 в) 2
Саосећајност а) 75 б) 22 в) 3
Спремност да се саслуша саговорник а) 70 б) 22 в) 8
Спремност на пружање савета а) 42 б) 46 в) 12
Строгост а) 22 б) 65 в) 13
Стрпљивост а) 77 б) 22 в) 1
Сугестиван тон излагања а) 43 б) 48 в) 19
Суздржаност, дистанцираност у опхођењу а) 29 б) 60 в) 11
Узимање у обзир мишљења парохијана а) 40 б) 60 в) 0
Умеће одржавања пажње а) 72 б) 22 в) 6
Умеће превазилажења конфликта а) 52 б) 45 в) 3
На основу добијених резултата, доминантна комуникативна својства
свештеника јесу добронамерност, пријатност у опхођењу, одмерено, достојанствено
држање,
озбиљност,
стрпљивост,
емоционална
топлина,
саосећајност,
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комуникативност, спремност да се саслуша саговорник, давање инструкција о
понашању парохијана. Већина ових својстава везана је за комуникативну
интерактивност, толерантност и емпатичност. Стога не изненађује налаз да је најређе
уочено својство парохијског свештенства ауторитаран тон у опхођењу. Од својстава
која са становишта квалитета комуникације захтевају корекцију треба поменути на
првом месту узимање у обзир мишљења парохијана и категоричност у изрицању
судова.
Резултати рангирања
Ова методологија омогућила је да идентификујемо својства која најчешће
демонстрирају парохијски свештеници, али и она која су најдефицитарнија у њиховој
комуникацији. Одабрана својства (њих 12), презентирана у табели затвореног типа,
оцењивана су по скали од 1 до 12. Свако обележје бодовано је у зависности од места
на које су га поставили испитаници (нпр. ако се нашло на првом месту, додељиван му
је један бод, на седмом 7, на дванаестом 12). Добијени су следећи резултати (у
десцендентном поретку):
Непосредан 8,4
Достојанствен 16
Благ 16,2
Комуникативан 17
Уравнотежен 17,2
Саосећајан 18,9
Уме да саслуша саговорника 19,6
Стрпљив 19,7
Способан да утиче на парохијане 20,8
Културан у опхођењу 22,3
Строг 27,4
Дистанциран 29,8
Као најупечатљивија комуникативна својства свештеника и овде се издвајају
она која проистичу из комуникативне интерактивности, толерантности и
саосећајности као битних чинилаца успешности његовог деловања у индивидуалној и
групној комуникацији са парохијанима (посебно у пастирско-саветодавном раду).
Резултати идентификовања диференцијалних
комуникативних одлика говора свештеника
Испитаници су заокруживањем анкетних одговора процењивали извесна
својства говора свештеника.
Говор свештеника, по процени испитаника, изразито се разликује од говора
представника других професија (84% испитаника сматра да је разлика уочљива, 12%
да је донекле изражена, а само 4% испитаника не уочава ову разлику). Сложене и
дуге реченице у говору свештеника уочава 58% испитаника. Свештеници поштују
норме говорне етикеције по мишљењу 92% испитаника, али не увек (8%). Темпо
говора свештеника је за већину анкетираних парохијана (53%) адекватан (средњи),
спор за 35% и прилично брз за 12% испитаника. Тенденција критиковања парохијана
код свештеника је слабо изражена (68%), приметна (18%), изражена (14%) и изузетно
изражена (4%). Најзад, категоричност у исказима свештеника је приметна (59%),
изражена (23%), изузетно изражена (10%) и слабо изражена (8%).
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Резултати идентификовања емпиријске представе о
свештенику у језичкој свести
Објекат истраживања у овом сегменту јесте стереотипна представа о
свештенику, присутна у масовној свести. Приликом дескрипције стереотипне
представе о свештенику био је спроведен усмерен асоцијативан експеримент који се
састојао у предлагању испитаницима речи–стимулуса на које су они одговарали
одговарајућом реакцијом. Добијене реакције су током обраде података разврстане по
тематским групама, онако како их наводимо у излагању које следи.
Као најупечатљивије карактеристике спољног изгледа свештеника издвојене
су следеће: достојанствен, уредан, у мантији, са напрсним крстом, одмерен у
покретима, благих црта лица, бистрог погледа, има сјај у очима, пријатност и
предусретљивост у изразу лица, седе косе и браде.
Доминантне карактеристике делатности парохијског свештеника, према
мишљењу испитаника, јесу: богослужи (чита молитве, служи Литургију, јутрење,
вечерње, кади, помазује, венчава, крштава, служи опела, парастосе, освештава воду
у домовима парохијана); исповеда (слуша исповести, поставља питања, саветује,
чита разрешну молитву); духовно руководи паством (разговара, помаже људима у
њиховим недоумицама и дилемама, понекад критикује, опомиње, указује на наше
недостатке, посредује у размирицама у породици); организује активности у
парохији (поклоничка путовања, трибине, прославе, обележавање храмовне славе,
прикупљање хуманитарне помоћи, прикупљање добровољних прилога).
Обележја карактера свештеника која имају своју спољашњу манифестацију,
по мишљењу испитаника, јесу следећа: благ (добронамеран, добродушан, срдачан,
непосредан), уравнотежен (смирен, добро влада собом у разним ситуацијама,
одмерен), емотиван (искрен, отворен, присан, саосећајан), енергичан (активан,
иницијативан, спреман на деловање, способан да покреће разне акције).
Резултати идентификовања типичних говорних манира
парохијских свештеника
Испитаници су, на основу анкете затвореног типа, процењивали говорне
манире својих парохијских свештеника. Резултате ћемо приказати по опадајућем
редоследу фреквентности:
Усправан, озбиљан, достојанствен став при проповедању (138)
Одисање дубоком вером и побожношћу при проповедању и у непосредном
контакту (124)
Одисање миром и спокојством при проповедању и у непосредном контакту
(121)
Одисање љубављу према пастви при проповедању и у непосредном контакту
(110)
Сигурност при проповедању (98)
Жеља да се речено што дубље утисне у душе слушалаца при проповедању
(97)
Природно, спонтано, неусиљено држање у непосредном контакту (95)
Добродушан хумор у непосредном контакту (89)
Пун, јасан, пријатан, милозвучан глас при проповедању (82)
Дар запажања у непосредном контакту (80)
Претерано брзо излагање проповеди (76)
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Љубазно, насмејано лице при ступању у контакт (74)
Расејаност у непосредном контакту (65)
Спонтани и одмерени покрети при проповедању (53)
Лаки покрети напред-назад при проповедању (53)
Вешто одабирање доказа, цитата и сл. при проповедању (49)
Често коришћење узречица („речи-паразита“ типа: овај, што кажу, разумеш
ти мене, да кажемо и сл.) (42)
Обухватање погледом свих присутних при проповедању (41)
Мењање израза лица при проповедању (39)
Постепено појачавање и спуштање гласа при проповедању (37)
Јасно и доследно вођење мисли при проповедању (35)
Коришћење изненадних инспирација при проповедању (34)
Сјај у очима као израз одушевљења при проповедању (30)
Повремено искрење суза у очима при проповедању (27)
Чешће и дуже задржавање погледа на појединим парохијанима при
проповедању (25)
Нервозно, намргођено лице у непосредном контакту (16)
Обарање погледа при проповедању (16)
Укочено држање при проповедању (15)
Монотоност при проповедању (15)
Казивање недоречених и непотпуних мисли при проповедању (14)
Управљање погледа према иконама на иконостасу при проповедању (14)
Мрзовољан тон у непосредном контакту (13)
Прекидање мисли уметнутим реченицама и дигресијама при проповедању (13)
Чињење наглих покрета при проповедању (13)
Замишљено, забринуто лице у непосредном контакту (13)
Непрестано гледање само на једну страну при проповедању (12)
Трљање очију, чела, браде при проповедању (12)
Клаћење, премештање с ноге на ногу при проповедању (11)
Неизговарање речи и реченица у целини (11)
У целини посматрано, парохијани веома благонаклоно оцењују говорне
манире својих свештеника. Добијени резултати су у корелацији са претходним
истраживањима, пре свега са методологијом идеалне типизације, идентификовања
комуникативних својстава свештеника и идентификовања стереотипне представе о
свештенику, присутне у масовној свести. Уочава се висок рејтинг позитивно
маркираних манира, пре свега оних који извиру из саме суштине пастирског служења
(одисање дубоком вером и побожношћу, љубављу према пастви при проповедању и у
непосредном контакту, природно, спонтано, неусиљено држање у непосредном
контакту, дар запажања и др.). Међу негативно маркираним манирима парохијанима
најчешће сметају неадекватан темпо проповедања (претерано брзо излагање
проповеди), незадовољавајући квалитет успостављања интерпресоналних односа са
парохијанином као појединцем (расејаност у непосредном контакту) и недовољно
висок ниво културе говора проповедника (често коришћење речи-паразита).
Резултати идентификовања позитивних и
негативних исказа парохијских свештеника
Испитаници (парохијани четири београдска храма) замољени су да запишу
исказе својих парохијских свештеника који су им се понајвише урезали у сећање по
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позитивном или негативном емоционално-експресивном деловању на њих (по три из
сваке групе). На тај начин покушали смо да идентификујемо исказе које свештеници
најчешће упућују својим парохијанима, као и исказе који ови потоњи најдуже памте.
Спроведени експеримент омогућава нам да посредно идентификујемо неке
доминантне црте комуникације свештеника са парохијанима, као и рецепцију
одређених типова исказа, а тиме и комуникативних стратегија свештеника међу
парохијанима.
Навешћемо неке најфреквентније исказе (забележене најмање 30 пута) који
су емоционално и вољно подстицајно деловали на испитанике. Тако, као позитивно
маркиране, парохијани бележе следеће исказе: Драга браћо и сестре! Драги моји!
Чеда наша духовна! Синови и кћери наше свете Цркве! Сине мој! Чедо! Кћери! (у
обраћању); Бог хоће да се сви људи спасу. Нема греха неопростивог осим граха
непокајаног. Ако паднеш, устани и иди даље. Какве су нам мисли, такав нам је и
живот (афоризам архимандрита Тадеја Витовничког, који су преузели многи
духовници). Без Бога ни преко прага! (паремија). Све треба да буде воља Божија.
Даће Господ, све ће бити добро. Што левица зна, десница да не зна (трансформисана
јеванђељска сентенца). Зна Бог шта чини! Све што постоји у рукама је Божијим.
Труди се, па колико Бог да. Гледај да не осуђујеш друге. Ко шта ради, себи ради/ко
шта чини, себи чини (паремија). Уздај се у Бога. Нема никога без греха осим Бога
(записано и у облицима: никтоже без грјеха, токмо једин Бог; никтоже без грјеха
до једини Бог – формула из чина опела и помињања умрлих). Без Бога ништа не
можеш (трансформисани јеванђељски исказ). Чим судиш некоме, примаш његов грех.
Ко цркву дарује, Богу позајмљује, а Бог никоме дужан не остаје. Господу слава и
хвала за све. Дај Боже да се Срби сложе, обоже и умноже (сентенца владике
Николаја Жичког). Куд год ходили, Богу се молили. Што год замолили, Бог вам
даривао – мира и здравља и свакога берићета.
По негативној маркираности парохијанима су се урезали у сећање искази
изречени у ауторитарном тону, који демонстрирају ригидност или комуникативну
интерност: не могу, журим. зашто нисте дошли раније? шта сте до сад радили? ви
мене уопште не слушате. јесам ли вам лепо рекао?/лепо вам кажем. колико пута да
вам понављам? зашто стално морам да вас подсећам? ваљда ја боље знам! не знам
ја ту ништа. нема ту изговора!
Међу карактеристичним исказима позитивне емоционално-екпресивне
маркираности преовлађују они у којима се исказују темељне моралне вредности,
разгорева вера, дају најзначајније поуке о односу према Богу и ближњима, исказују
молитвене добре жеље, или оне које показују интимност односа између свештеника и
парохијана. У њима се демонстрирају присност, добронамерност, топлина,
деликатност. Негативно се оцењују искази у којима се демонстрирају ауторитарност,
недостатак жеље да се парохијан саслуша, прекоревање, инсистирање на већ изнетом
аргументу који саговорник не прихвата, ригидност, рутинерство, инертност.
Резултати верификације идентификованих комуникативних
обележја парохијских свештеника
Испитаници су, на основу анкете затвореног типа, процењивали специфичне
одлике општења и понашања својих парохијских свештеника. Резултате ћемо
приказати по опадајућем редоследу фреквентности (број позитивних одговора и
проценат испитаника):
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Добронамерност 192 (96%)
Пријатност у опхођењу 180 (90%)
Одмерено, достојанствено држање 176 (88%)
Стрпљивост 173 (86,5%)
Емоционална топлина 171 (85,5%)
Комуникативност 168 (84%)
Спремност да се саслуша саговорник 154 (77%)
Разгоревање вере код парохијана 143 (71,5%)
Прихватљив, примерен темпо говора 139 (69,5%)
Уредност и достојанственост у изгледу 135 (67,5%)
Озбиљност 130 (65%)
Предусретљивост, спремност да се помогне другоме 128 (64%)
Коришћење пословица, изрека, афоризама 126 (63%)
Саосећајност 124 (62%)
Познавање психологије 117 (58,5%)
Спремност на пружање савета 113 (56,5%)
Коришћење недовољно разумљиве богословске терминологије 108 (54%)
Давање инструкција о понашању парохијана 103 (51,5%)
Пажљивост према саговорнику, деликатност, тактичност 97 (48,5%)
Сугестиван тон излагања 93 (46,5%)
Охрабривање парохијана 87 (43,5%)
Критиковање парохијана 82 (41%)
Умеће одржавања пажње 80 (40%)
Строгост 75 (37,5%)
Позивање на размишљање при решавању проблема 69 (34,5%)
Опхођење према парохијанима са пуним уважавањем 66 (33%)
Коришћење хумористичких ефеката у говору 64 (32%)
Коришћење архаичних речи и израза 58 (29%)
Умеће превазилажења конфликта 54 (27%)
Изговарање заузетошћу 52 (26%)
Апеловање на савест парохијана 50 (25%)
Изрицање категоричких судова 46 (23%)
Суздржаност, дистанцираност у опхођењу 32 (16%)
Узимање у обзир мишљења парохијана 30 (15%)
Позивање на ауторитет који извире из свештеничког чина 28 (14%)
Критиковање парохијана за духовну немарност 24 (12%)
Ауторитаран тон у опхођењу 24 (12%)
Указивање на потребу јединства у парохији 23 (11,5%)
Раздражљивост 23 (11,5%)
Одбијање критика 18 (9%)
Прибегавање упозорењима или претњама 17 (8,5%)
Позивање на ауторитете (пре свега јерархију) 17 (8,5%)
Резултати моделирања и стратификације
комуникативне личности парохијских свештеника
Након спроведене етапе уопштавања експериментално идентификованих
комуникативних обележја и верификације тих обележја од стране независних
информаната, приступило се издвајању централних и периферних карактеристика
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комуникативне личности парохијског свештеника. То омогућава да се створи један
уопштени финални портрет данашњег српског парохијског свештеника са аспекта
његове професионалне комуникативне културе.
У централне комуникативне одлике сврставамо оне са заступљеношћу изнад
60% у анкетним одговорима испитаника (добронамерност, пријатност у опхођењу,
одмерено,
достојанствено
држање,
стрпљивост,
емоционална
топлина,
комуникативност, спремност да се саслуша саговорник, разгоревање вере код
парохијана, прихватљив, примерен темпо говора, уредност и достојанственост у
изгледу, озбиљност, предусретљивост, спремност да се помогне другима, коришћење
пословица, изрека, афоризама, саосећајност). У ближу периферију спадају обележја
заступљена у одговорима 45-60% испитаника (познавање психологије, спремност на
пружање савета, коришћење богословске терминологије у изражавању, давање
инструкција о понашању парохијана, пажљивост према саговорнику, деликатност,
тактичност, сугестиван тон излагања). У даљој периферији нашле су се одлике са
заступљеношћу испод 45% у анкетним одговорима испитаника (охрабривање
парохијана, критиковање парохијана, умеће одржавања пажње, строгост, позивање на
размишљање при решавању проблема, опхођење према парохијанима са пуним
уважавањем, коришћење архаичних речи и израза, умеће превазилажења конфликта,
изговарање заузетошћу, апеловање на савест парохијана, изрицање категоричких
судова, суздржаност, дистанцираност у опхођењу, узимање у обзир мишљења
парохијана, позивање на ауторитет који извире из свештеничког чина, критиковање
за духовну немарност, строг тон у опхођењу, указивање на потребу јединства у
парохији, коришћење хумористичких ефеката у говору, одбијање критика,
прибегавање упозорењима или претњама, позивање на ауторитете – пре свега
јерархију, раздражљивост).
Централна обележја и она која су сврстана у ближу периферију представљају
одраз типичног професионалног комуникативног понашања парохијског
свештенства, будући да су примећена од стране већине испитаника. Обележја везана
за даљу периферију својствена су или појединцима, дакле, конкретним
свештеницима, или неким мањинским категоријама свештеника, и она представљају
периферију комуникативне личности парохијског свештеника.
Овде предочени комуникативни портрет савременог српског парохијског
свештеника може послужити као основа за разраду методике обучавања свештеника
адекватном комуникативном понашању, што данас представља изузетно актуелан
задатак у контексту унапређивања парохијске пастирске и мисионарске праксе у
окриљу српске православне Цркве.
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Ксения Кончаревич
КОММУНИКАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ
СЕРБСКОГО ПРИХОДСКОГО СВЯЩЕННИКА
- методологические схемы и результаты параметрического исследования Предлагаемая работа представлаяет попытку анализа коммуникативной
личности приходского священника в сербской речевой и социокультурной среде, с
использованием комплексной методологии, базированной на моделях описания
коммуникативного поведения, разработанных в российской коммуникативной
лингвистике
(Центр
коммуникативных
исследований
Воронежского
государственного университета). Автор попытался выявить способы восприятия
коммуникативной личности приходского священника в сознании носителей
сербского
языка,
характеристики
их
перцепции
и
концептуализации
коммуникативной деятельности священника в современных условиях внутренней и
внешней миссии Церкви и требования к его коммуникативной культуре.
Ключевые слова: коммуникативное поведение, коммуникативная личность,
пастырское служение, методология лингвистичкого исследования, теолингвистика,
пастырское богословие, миссиология.
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РЕЛИГИЈСКЕ ОСНОВЕ У КЊИЖЕВНОМ ДЕЛУ
ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ
Апстракт: По хришћанском схватању, религија је свепрожимајућа енергија
и крајњи смисао књижевности. Култура и религија, како духовна, тако и
материјална, јесу делатан, динамичан човеков однос према свету као Божјој
творевини. Религија је ствар опредељења и непрестаног трагања за смислом. То је
осећала и саопштавала Исидора Секулић у свом књижевном делу. Ова списатељица
била је дубоко религиозна и трудила се да достигне црквену меру вере изнад
традиционалистичких разлога и потреба. У раду идемо трагом ове идеје, бавећи се
Исидорином есејистиком.
Кључне речи: Исидора Секулић, религија, књижевност, есеји,
самотништво, частољубље, правда, светост.
Религиозни философи и историчари уметности своје разноврсне анализе
уметничких феномена и процеса темеље на постулату да уметност, а самим тим и
књижевност, као вид уметности, происходи из човековог религиозног бића. Оваквим
схватањем књижевности обухваћена су два њена основна смисла и циља:
књижевност је, на једној страни, човекова сарадња са Богом у одржању створеног
света, испуњавање човечног позвања у створеном свету и Божјег плана, повереног
човеку, али она је, својом другом страном, израз човековог егзистенцијалног нагона
да се самоодржи у свету у којем све живо води у борбу за опстанак.
По хришћанском схватању, религија је, дакле, свепрожимајућа енергија и
крајњи смисао књижевности. Она изражава и чува човекову свест о сопственом
Божанском происходству, али и сублимише човекова историјска искуства у борби за
опстанак у овоземаљском свету. Религија је интегришућа снага, највиша самосвест
књижевности, чинилац који духовно и материјално сједињава у јединствен хоризонт
и космос вечности. Култура новијих времена, али и материјална култура свих
ранијих епоха, у први план стављају човеков овоземаљски живот, његове природне
потребе и практична искуства стечена бивствовањем на Земљи; практична искуства
једне епохе уграђују се у културу наредне епохе и тако се омогућава сталан и
релативно поуздан напредак материјалне цивилизације. Противтежу материјалној
цивилизацији у свакој епоси представљају форме духовне културе, које се стварају и
постоје независно од токова материјалне цивилизације. У сфери духовне културе
нема контиунираног напретка, као у материјалној цивилизацији, него непрекинутог
али и недосежног стремљења човечне личности ка савршенству, односно узрастање
ка Богу.
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И религија и култура, како духовна, тако и материјална, јесу делатан,
динамичан човеков однос према свету као Божјој творевини. Религија је ствар
опредељења и непрестаног трагања за смислом. То осећа и саопштава Исидора
Секулић у свом књижевном делу. Једном приликом је изјавила: „Писање је слично
религији. Мора се у њега веровати. То су немири на које нема одговора. То је
религија, она виша, духовна“2.
Исидора је била изнимна жена, есејиста и писац. О њој је створен мит који се
више односи на њену личност, него на стваралаштво. Књижевни савременици
истицали су скромност, усамљеност, самоодрицање и неуморан рад ове списатељице.
Окарактерисана је као особа у чијем је говору, понашању, одевању и животу било
нечег монашког. Милан Кашанин каже да није живела у граду, већ у манастиру, није
читала и писала у кабинету, већ у ћелији. И сама је то потврдила писмом Растку
Перовићу, у којем је признала да живи ван друштва, да се уздржава од њега, јер не
уме са људима и нема среће са њима, па себе због тога кињи и људи се боји. Имајући
у виду Исидорин сензибилитет, полазимо од става да је била религиозна.
Секулићева се више интуитивно одређивала према религији, него што је о
њој философски мислила. Писала је о вери, частољубљу, сиромаштву, правди,
светости и самоћи. У есеју Самовања у књижевности тему о литерарном самовању
проширила је на човекову проблематику самотништва и судбинску
контрадикторност, јер човек час тежи слави, час бежи у самоћу и анонимност. И сама
није могла да избегне тај контраст. Самоћа се јавља као главна одредба људског
трајања, без обзира на то да ли је споља наметнута, или је човек сам изграђује и
остварује. У запису Буре пише: „Седела сам, дакле, по цео дан сама, у каквом кутићу,
и превртала шарене и светле картоне по лексиконима и књигама природних наука“3.
То су сећања на доживљаје из детињства и девојачку усамљеност; док се у запису
Самоћа пита: „Зашто у овој самоћи не видим онај светли сребрни блесак сунчева
рођења који сећа на маслинове шуме левантских острва? Зашто су ме оставиле оне
велике екстазе кад сам нетремице гледала сунцу у чело и са засенутим очима газила
преко сенки које нисам опажала?“4 У овом цитату писац, лирик, добија подршку
есејисте и долази до сретног споја лирског и есејистичког казивања. Мало ко је у
нашој књижевности говорио тако душевно и мисаоно узнемирено о самоћи као што
је то учинила И. Секулић. Стрпљиво испитује своју самоћу, разгледа друге самоће и
самотнике и тужно медитира. После уводне приповедачке речи о усамљеничкој игри
над шаховском таблом, долази и овај одломак:
„Али зашто ја имам потребу да садржину своје свести саопштавам, преносим
и подређујем? Где је онај апсолутни, дионизијски нагон задовољства у стварању
представа? Зашто ја желим да чисте математске и логичне одређености завијам у
крпице пријатне ограничености? Зашто ја не могу да мислим безусловно, без
релација? Зашто човек не може да утроши задње зрнце свога мозга и да мисао развије
и преко апсурда?“5
Само на овом месту се Исидора Секулић пита есксплицитно због чега има
потребу да саопшатава садржај своје свести, због чега не живи на аполутни и
дионизијски начин. Потом настоји да говори нешто непосредније, есејистичкопоетски, на начин који се, у њено време, називао интелектуални белетристички стил.
2 Лаура Барна, Моја последња главобоља, Завод за уџбенике, Београд 2008, 47.
3 Исидора Секулић, Сапутници, Плави јахач, Београд 1994, 7.
4 Исто, 33.
5 Исто, 30.
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То је настојање да се, како би рекао Тодор Манојловић, уметнички „душевни пејзажи
суптилне исповести суптилно дају“6. И не само да се суптилно изразе, него и да се,
преко тога, наговесте друге мисли, симболи и визије.
У огледима Белешка о частољубљу и Проблем амбиције, односно
частољубља и славољубља уз Пиндарове епиникије покушала је да протумачи појам
амбиције, који јој се учинио прилично непрецизан и са негативним значењима. У
есеју Белешка о частољубљу тврди да је частољубље чист однос према дару и раду.
Сврстава га искључиво у духовну област, у темеље моралне и религиозне човекове
природе, која захтева да се таленат и рад посвете напорима за велике вредности, без
обзира на успех. Частољубив човек је у сложеним унутрашњим тежњама и напорима.
Он није борац, него радник. Свуда у Јеванђељу пише да човек треба бити скроман,
понизан, усмерен ка самом духу, а не према празној слави. Исидора Секулић је
живела животом по Јеванђељу.
О духовном карактеру прозе И. Секулић можемо говорити у оквиру
хришћанске естетике. Хришћански естетичари о уметности говоре позивајући се на
православну антроплологију, у којој је сублимисана сва хришћанска етика. Сматрају
да тајна уметности није у потпуности доступна људском спознању и да човек на њу
реагује моралним чулом. Интуиција и морално осећање основни су елементи
спознаје уметности у хришћанској естетици.
Сваки уметник ствара уметничко дело превасходно емоцијом. Хришћанска
естетика поставља уметност у сфере човековог непосредног душевног живота и
духовно-емпиријског искуства. Доводи нас до спознања да је уметност духовна и
егзистенцијална мистерија, да њену тајну није могуће рационално спознати. Човек је
награђен позивом да у мистерији бивствовања, чији је израз и уметност, учествује
духовно отворено. Такве елементе уочавамо у прозном стваралаштву И. Селуклић,
насталом у интелектуалном самотништву. Самовање, као вид есенције која је важнија
од егзистенције (М. Елијаде), учинио је да И. Секулић постане велики писац и
полифонијска личност наше кулутре и цивилизације.
Проза Сапутници донела јој је статус писца који разматра унутрашње
садржаје кључних проблема човекове егзистенције. У овом делу писац продубљује
философску концепцију живота, где одвијање драме егзистенције прати прожимање
интимне драме самотника. Секулићева је у Сапутницима мислећи човек, емотивно
биће, које, доведено у самоћу, разматра објективне животне чињенице. Самоћа је
људска ситуација која генерише и интензивира све проблемске чворне дилеме
човекове егзистенције. Она се метаморфозичном свешћу пробија кроз стање самоће
која је пројекција полусвесних менталних мена. Човек се мења под дејством разних
продуката самоће, преиспитује систем моралних вредности и сопствених поступака.
По природи парадоксалан и дуалан, у самоћи интензивира своје унутрашње дилеме.
Самотник је једнако странац, чак и у друштву, како поручује Ками, а камоли у
стварној биолошкој и онтолошкој самоћи.
Кроз прозу Сапутници, сагледавајући човека у оквиру његовог религијског и
културног бића, Исидора дијагностицира његове проблеме и тражи најадекватнији
пут за излаз из замршеног душевног лавиринта. Строга према себи и критички
праведна према другима, својим делом и понашањем постала је узор часне и храбре
интелектуалке. Пишући о другима, бавећи се другима, приближавала се себи и у
процесу индивидуације и обожења упознавала себе. Она је могла да досегне духовне
6 Тодор Манојловић, Исидора Секулићева, Сапутници, ЛМС, год. LXXXIII, књ. 295, св. 5,
Нови Сад 1913, 558.
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висине, јер је имала смелости да се спусти до најдубљих слојева човековог бића, да
укаже на сложене аспекте његове религозности. Праћено вером и прожето љубављу,
силажење до несвесних темеља био је пут ка Божанским висинама. У тој
двосмерности, која претпоставља највеће дубине и највеће висине, садржане су
могућности човека да буде оно што може бити, али често и мањи и већи од себе.
Када говоримо о духовности, истичемо да је она циљ живота, и то „крајњи
циљ свега делања“7; и истовремено „највеће добро које је само себи довољно“8. Док
се други циљеви бирају да би се нешто више постигло, духовност „свагде бирамо
ради ње, а никако ради нечега другога“9. Одређујући духовност као крајњи циљ,
највеће добро које је само себи довољно, јер је потпуно, Секулићева истиче да
„духовност нема релативну, него апсолутну вредност“10.
Нагласили смо да је ова списатељица стварала снагом која је поникла у
самоћи. Све текстове књиге Сапутници вежу теме самоће и туге, од приче Буре, у
којој самотно дете исказује своје жеље, па до записа Круг, где ауторско лице показује
страх од самоће. Теме туге и самоће провлаче се и записом Литургија. После тужних
осећања везаних за природу („има нешто сетно и снуждено у слагању жутих и плавих
боја“11), после сетних контемплација, читамо ове мисли:
„Тако сам сама и сиромашна. Путници и просјаци, и лађе, и таласи, и време,
све пролази поред мене без везе са мном, без поздрава и без пријатељства према
мени.
И нешто ме пробада у срцу, и у рупици између ребара купе се сузе, и боли ме
понижење земаљског живота и уплакана покорност несрећних и ситних људи.
Сама сам и сиромашна сам, јер ми не треба ни оно што имам.
Крв се разредила и охладила и није јој потребно ни црвенило ни топлота.
Нит мисли се тањи и вечерња похлада исисава из мене успомене. Равнодушна сам за
све, осим великог страха да ће, одједаред, из свих тамних симбола провикати речи
пророчанства. И дрхтавим прстима провлачим кроз косу, и знам да ми тада коса
седи...“12
Још један реалан узрок из реда оних који су условили код Исидоре Секулић
јако осећање усамљености и рано је упутили на свет уметности, у којем је налазила
утеху, била је лишеност благотворног утицаја што долази од блиских другарстава и
прихватања савременика.
У детињству је почела њена осуђеност на самоћу. Нада Маринковић је у
књизи студија и огледа Јасна пољана записала исповест Исидоре Секулић да је
патила због тога што је била друкчија од својих вршњака, па су се клонили од ње:
„Родила сам се начета, најпре нерви, затим плућа, шкофуле. (...) Неко се роди и расте
упијајући у себе љубав за благостање и ведрину, ја сам расла под дахом смрти“13.
Затим: „Било је неке коби у моме детињству, протеклом мимо људи као што ће ми
протећи, касније, и читав живот, али сам имала ретку срећу да од првих корака будем
бачена у свет науке и рада, што ће рећи да сам зарана упућена на саму себе. Због
7 Аристотел, види у де.: Др Милош Ђурић, Аристотелово етичко учење, Српска краљевска
академија, Глас CIXXXIV, Београд 1940, 83.
8 Исто.
9 Исто.
10 Милош Ђурић, нав. дело, 83.
11 Милош Ђурић, нав. дело, 73.
12 Исидора Секулић, Сапутници, Плави јахач, Београд, 1994, 77.
13 Нада Маринковић, Јасна пољана, Космос, Београд, 1963, 218.
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таквог друкчијег мојег живота деца ме нису схватила и ја нисам налазила додирне
тачке са њима. Врло рано почела је моја осуђеност“14.
Познато је да је Скерлићева критика на књигу Сапутници била осуђујућа и
мишљење о Писмима из Норвешке омаловажавајуће, а у то време његова реч је била
пресудна. Још један убитачан ударац дочекала је Исидора Секулић у критици
Милована Ђиласа Легенда о Његошу, која ју је застрашила и утицала да спали други
необјавњени део монографије о Његошу, на којој је годинама радила. Да су напади
које је доживела као писац оставили трајне ожиљке на њеној осећајности, сведочи
предговор другом издању Писама из Норвешке, као и изјаве дате већ у замаклим
годинама:
„У раду нисам имала среће, ни до данашњег дана немам. То је тешко видети
са стране, али ја то најбоље знам. (...) Нису ми дозвољавали да будем своја ни
паметна, стално су у ономе што сам чинила тражили нешто туђе, напабирчено.
Осетила сам на плећима сав терет жене културног радника у једној средини која се,
будимо искрени, веома тешко ослобађа нездравих традиција“15.
„Бавила сам се есејистиком далеко пре Вирџиније Вулф и то нико није
запажао. Говорило се: 'Белешке Исидоре Секулић', 'фељтони', 'маргиналије'... Људи
тако радо срозавају ствари, или вам калеме нешто што сами не можете да прихватите.
Ја никад нисам била приповедач, оно што су називали мојим новелама били су заиста
записи, белешке. Увек сам говорила тако. Ја не знам да правим приповетку. Али су
зато моју есејистику звали 'цртицама', 'маргиналијама'. Кад сам се појавила у
књижевности, дочекали су ме као да сам бомбу бацила. Да сте видели све те новине и
новинице, Скерлић и Матош били су господа по ономе што су казивали“16.
Горка искуства су је гонила у осуђеност на самоћу, као нужни избор, и
пробудила иначе необично изражене способности схватања свега људског, а
нарочито људских патњи. Лична искуства проузроковала су да се Исидора Секулић
страсно залагала у својим есејима за тумачење судбина неприхваћених људи. Тако је
много топлих акцената унела у одељке есеја о Лази Костићу, Ђури Јакшићу, Петру
Кочићу, у којима говори о одразу последица неприхватања на карактере и таленте
ових писаца. Проблем је шире, теоријски разматрала, и чешће је опомињала да
неразумевање и прећуткивање убијају. Тако је у есеју Проблем славе о људској
равнодушности написала:
„Игноровање је једно од најлукавијих, најнижих и најсвирепијих изума
човечијег разума. (...) Оно ништа не тврди и ништа не одриче; оно не оставља писан
ни штампан докуменат; оно ћути врстом отменог и равнодушног ћутања над
лешином којој се ништа не дугује. Игноровање стоји над игнорованим као непомичан
дебео црн облак из којег не пада киша ни град, али који једе не само сунчеве него
најтање месечеве зраке“17.
О неприхаватањима, међусобним издвојеностима, осећању усамљености и
узнемирености писала је, јер је запазила да то није само њен проблем. Видела је да
усамљивања постају све шира појава и схватила друштвене узроке те појаве. Вера је
била извор њеног смирења и позитивних доживљаја. У есеју Самовања у
књижевностима сама је тумачила нову религиозност усамљеника стваралаца:
14 Исто, 220.
15 Нада Маринковић, Јасна пољана, Космос, Београд 1963, 226.
16 Исидора Секулић, Аналитички тренуци, Сабрана дела, књ. IX, Матица српска, Суботица
1964, 102.
17 Исидора Секулић, Теме, Сабрана дела, књ. X, Матица српска, Суботица 1964, 58.
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„Данашње генерације нити су рођене из спокојства, нити ће рађати
спокојство. Више је него јасно да те генерације носе у себи још читаве серије
сваковрсних политичких, социјалних и уметничких потреса. Сви осећамо да су се и
најконзервативније идеје помеле, да истине блуде, да је нешто номадско ушло у
спољни и спиритуални живот човека. Млађе генерације и јесу, и остаће, жељне
сталности, сигурности, мира, праве куће, домаће топлоте, младости сна.
(...) Отуда, најзад, и рађање једне нове мистике и религиозности донекле
лудачке, донекле интересантно приватне, која доноси собом некад бизарно, некад
детињасто, некад дубоко симпатично хуманисање светиња и спиритуалних
егзалтација“18.
Поред социолошког објашњења стварања нових, приватних религија, у
којима се тражи уточиште неспокојима, у овом есеју Исидора Секулић је разликовала
две врсте усамљеника. Оне који су јаки и самују по својој непоколебљивој вољи, и
друге, који су усамљеници по судбини и нужди. Себе и писце најмлађе генерације
око рата и после рата убрајала је у другу врсту. „Њихово самовање није увек, као оно
малочас споменуто, самовање снаге, него понајчешће самовање осетљивости,
очајања, скепсе, страха. Али како самоћа, ма како да почне, увек чисти, челичи и
диже, тако и те самоће постају све занимљивије и боље“19. Подвучена мисао да и
самоћа може уздићи човека, сагласна је са њеним уверењем да је зло подстицај за
добро и да је пред човеком безброј могућности за премошћавање супротности, али да
их он мора откривати и освајати. То је сагласно са изјавом Исидоре Секулић да се
човек, као и дијамант, само својим прахом чисти и полира. За њу је човек стваралац и
борац који изналази могућности за савлађивање својих и општих контраста и невоља.
Она је за себе ту могућност видела, поред свесно неговане вере, највише у раду. Била
је гвоздене воље и знала се дисциплиновати. О себи је говорила: „Сету гајим у
мислима, а у животу је савлађујем“20.
Савлађивање је остваривала радом. Поводом Балзакове личности, написала
је: „Шта је спасло човека у Балзаку? Порекло из доњег слоја, поштен инстикт да увек
треба радити, да и генијално и лудо треба зарадити“. Волела је рад као стваралачки
акт и животни смисао. Зато искрено звуче њене речи после избора у Академију:
„Само на раду може човек себи извојевати и заслужити место. (...) Мени
лично Академија просто не личи, не пристаје. Ја сам скромна, сива фигура, нисам
боља од других, не волим значке и поворку која иде напред. Мени је, дакле,
Академија приредила збуњеност велику. (...) Ја просто радим што умем и могу, и
један сам од многих кулутрних прегалаца за добро данашњице. Затим ништа више од
нас нема. Сем врло ретких, кубикашки посао вршимо, и немамо имена и фасаде“21.
И у овом размишљању видна су два опречна, карактеристична става Исидоре
Секулић. Велико признање избором за академика у њој изазива резигнацију и буди
мисао о пролазности, али, истовремено, и помирење јер је свесна да ради за опште
добро, да је осмислила свој живот, чак и ако је у реду безимених, у који је себе
сврстала. Тако је свешћу и активношћу савлађивала горка осећања у животу, чији
миљеник није била и нашла своје котве спасења и упоришта:
18 Исидора Секулић, Самовања у књижевностима, у књизи Аналитички тренуци, Сабрана
дела, књ. IX, Матица српска, Суботица 1964, 237.
19 Исидора Секулић, Самовања у књижевностима, у књизи Аналитички тренуци, Сабрана
дела, књ. IX, Матица српска, Суботица 1964, 238.
20 Из писма упућеног Тихомиру Остојићу од 4. 11. 1908, Матица српска, инв. бр. 6468.
21 Из писма упућеног В. Стајићу од 15. 3.1939, Матица српска, инв. бр. 3920.
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„Моје методе су методе рада, пожртвованости, пуштања ствари испред свих
личности. (...) Све пролази, и добро и зло, нажалост, и добро и зло. Остаје рад, напор,
света енергија духа човекова“22.
Није скривала да јој је живот велико монашко искушење, самотиња круга
кредом проткана патњом и болима, али и завера ћутања. Ипак, имала је своје
сапутнике, гласове у глави, потпорне стубове, захваљујући којим је доживела
осамдесет и другу годину живота. Исидора Секулић је сахрањена у понедељак, 7.
априла 1958, у 16 часова на Топчидерском гробљу, скромно и без уобичајених
посмртних церемонија, баш како је пожелела у својој „последњој вољи“. Текст
тестамента овом приликом наводимо у целости:
„Умирање и смрт, последња борба коју свако мора сам издржати. После
издисаја што остане, то више није нико и зато над најпростијим погребом треба да
влада најптопунија тишина. Молим, стога, да се мој леш завије у чаршав из мог
домазлука, да се положи у најпростији чамов сандук, и спусти у сиротињску раку, по
реду на гробљу. Без икакве аранжиране сахране, без говора и венца, без новинских
чланака. Свештеник ће ме испратити и очитати над гробом драгу ми просту молитву
господњу. Сем свештеника, моји најближи пријатељи, колико могу и хтедну“23.
Погребу је присуствовала неколицина пријатеља књижевника и културних
посленика (Александар Белић, Вељко Петровић, Иво Андрић, Милош Ђурић и
други). Према сведочењу Миодрага Булатовића, на сахрани нико није хтео или
можда није желео да преузме тај „ризик и понесе њен крст од капеле до гробног
места, те је, на предлог Ерика Коша, он сâм пронео крст преко целог Топчидерског
гробља.
На крају, када говоримо о Исидорином ставу према религији, закључујемо да
је она до исте веома држала. Истински се трудила да достигне црквену меру вере
изнад традиционалистичких разлога и потреба. Није је уважавала само као став
другога, него се трудила да покаже да је религија једно дуго трагање, где наћи смисао
не значи и престати истраживати. Тада почиње борба са собом и другима, јер то није
ћутљиво уверење, него је стално сведочење и суочавање са свима. Правила и закони,
овде, нису ограничавајуће чињенице, него су усмеравајући путокази. Религија
верујућем човеку отвара видике да разуме смисао богодароване слободе и да је
разликује од идеолошких притисака и револуционарних заноса. Када човек разуме
вером, онда је то живот без предрасуда и оптерећења. То није пасивно стање
затворености у своју самодовољност, него отвореност за нова искуства живота у
вери.

22 Из писма упућеног В. Стајићу од 4. 1. 1937, Матица српска, инв. бр. 913.
23 Из заоставштине Исидоре Секулић, похрањене у Универзитетској библиотеци „Светозар
Марковић“ у Београду (скен: Одељење за научне информације и развој библиотечког система).
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Snežana S. Baščarević
RELIGIOUS BASE IN THE LITERACY OF ISIDORA SEKULIC
Literacy in one hand is human cooperation with God in the aim of sustainability of
the created world, accomplishment of human duties in the created world and God s plan,
given to the man, but it is, in the other hand, expression of survival instinct for self
preservation in the world where everybody fights to survive. According to the Christianity
understanding, religion is powerful energy and final sense of literacy. Culture and religion,
spiritual same as a material are important and dynamical human relationship towards world
as God creation. Religion is a matter of self determination and constant searching for a
meaning. That is what she felt in her literacy. She was special women, essay writer and
myth was created which was more addressed to her personality then towards her literacy.
Literacy contemporary emphasizes the modest, loneliness, renunciation and permanent
work of the writer. She is described as a person in which language, behaving, clothing and
life there is nothing monkshood. She was writing about fate, ambition, misery, justice,
holiness and loneliness. Isidora was very religious and she was trying to achieve church
way of believes above traditional reasons and needs.
Key words: Isidora Sekulic, religion, literacy, essay, loneliness, ambition, justice,
holiness.
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Драгана Јањић1
Институт за проучавање културе Срба, Лепосавић – Србија

О НЕКИМ ПИТАЊИМА ЕТИОПСКЕ ЦРКВЕ
Апстракт: Разматрање о неким специфичностима етиопске Цркве, које
указују на замршене путеве утицаја и њене способности да их усвоји и претвори у
свој саставни део.
Кључне речи: етиопска Црква, практиковање суботе, фалаши, ритуални плес.
Етиопска Црква, која је лоцирана у североисточном делу Африке, имала је,
због своје географске изолованости од осталог хришћанског света, вековима
специфичан развој. Њен географски положај дозвољавао јој је да још у првим
вековима свог постојања оснива дуж обале Црвеног мора трговачке емпоријуме и
центре, које су почели да насељавају племена различитог етничког порекла.
Северна висораван Етиопије, смештена на југоисточној падини треће
катаракте Нила, доживела је око VII века пре Христа постепену арапску миграцију,
која се, прешавши Црвено море и Аденски залив, спојила са домаћим кушитским
елементом, припремајући терен за формирање будућег абисинског народа. Међу
постојећим племенима, издвојило се, око III века пре Христа, племе Хабашати, које
се простирало на територији данашње Еритреје, формирајући један државни ентитет
са престоницом у Аксуму, који врло брзо постаје значајан центар трговинске размене
између источне Африке, Египта (преко Нубије) и семитског света (преко Црвеног
мора). У првом веку после Христа аксумска држава је у неколико наврата упадала на
територију Арабије, што потврђује и топономастика са земљом и народом Сабеја
који је тамо био настањен. На пример, Саба је име локалитета који се налази на Нилу,
на југу од Картума (а такође га има и у Јемену). Назив Асаб, који означава „Сабину
земљу“, име је центра који се налазио на Црвеном Мору. Ансеба или „Сабин извор“
зове се једна речица која извире у области Хамасен. У Старом завету помиње се
Азиеб, краљица из Сабе, која је отишла код Соломона (Књига краљева, 1,10).
Најстарији натпис који је досада пронађен у Етипији на јужно-арапском је језику и
припада периоду не каснијем од V века пре Христа. Реч је о фрагменту Јехавом, који
посвећује олтар паганским богињама Астар и Наурау. С друге стране, најстарији
споменик из Аксума је тројезични: на грчком, јужно-арапском и етиопском и има име
краља Езане, који је владао у првој половини IV века после Христа2.
Етиопска традиција наглашава да је пре примања хришћанства Етиопија
била паганска, или да је исповедала јеврејску веру. Вероватно да су у Етиопији
1 dragjanjic@yubc.net
2 Enrico Cerulli, La letteratura etiopica, (ed. 3), Firenze-Milano 1968, 115. Paolo Marrassini, Sul
problema del Giudaismo in Etiopia, Roma 1987, 179-181. Filippo Carcione, Le Chiese d’Oriente,
1998, Milano, 193. Augustin Fliche, Victor Martin, Storia della Chiesa, vol. IV, 1995, Milano, 659.
Osvaldo Raineri, La spiritualità etiopica, Roma 1996, 17-18. Paolo Sinascalco, Le antiche chiese
orientali, Roma 2005, 118.
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постојали јеврејски нуклеуси, пре него што је земља прешла у хришћанство. У
Јемену су постојале бројне јеврејске колоније, које су постајале све јаче и утицајније
и не мање богатије од оних у Хигиазу. Да има основе за ово мишљење, видимо из
чињенице да у етиопском језику имамо речи које су директно ушле из јеврејског, као:
гахннам–пакао; таот–идол; фесх–Пасха; атхара–очишћење; месварт–милостиња,
као и друге које нису верског карактера, нпр. мафарт–врста одеће3.
Географско подручје које нас овде интересује налази се на обалама Црвеног
мора, тј. Јужне Арабије (Римска провинција Arabia Felix, која одговара у великој
мери данашњем Јемену) и северног дела Етиопије. Јужна Арабија је била држава чији
је просперитет у великој мери зависио од земљорадње (иако је велики део богатства
земље долазио од трговине ароматичним зачинима), са великим градовима, који су
имали развијену архитектуру и који су нам оставили монументалне натписе који
потичу из VIII века пре Христа. Натписи су писани на семитском језику, потпуно
различитом од арапског. У периоду који нас овде интересује дошло је до уједињења
четири тамошње државе (Маин, Саба, Катабин и Хадрамавт) под именом Химјар4.
Продирање јудаизма у Северну Арабију почело је врло рано, још у време
вавилонског краља Набонида (VI века пре Христа), а опште је мишљење да је можда
велики део Хигиазе, све до Медине, био насељен многобројним јудејским центрима.
Ова, по свој прилици добро утврђена јудејска насеља морала су да имају позитиван
утицај на развој јудаизма на југу земље5.
У овим јудејским нуклеусима, несумњиво богатим и активним, почеле су да
се формирају колоније прозелита, од којих ће касније хришћани временом
преузимати речи за обред и трговину6.
Да је тај јудејски утицај био врло јак, видимо и по томе што етиопски
хришћани имају неке обреде и посебности који су везани за јеврејске старозаветне
култове. У олтару, уместо антиминса, имају табот, који је симбол ковчега из Старог
завета, јер сматрају да су они сачували Ковчег завета који им је био поверен још од
онда када је Менелик посетио у Јерусалиму свог оца Соломона, који га је помазао за
краља Етиопије и када му је, према предању, био предат Ковчег завета, који се од
тада налази у Аксуму7. Јудејски субстрат очигледан је и у архитектонској структури
цркава синагогалне основе и присуства sancta sanctorum, празновања суботе,
обрезивања мушке деце и бројне употребе старозаветних црквених текстова8.

3 Carlo Conti Rossini, Storia d’Etiopia, Bergamo 1928, 143. Paolo Marrassini, Bisanzio e il mar
rosso. Cristianesimo e giudaismo in Arabia fiono al VI secolo, Corsi di cultura sull’arte ravennate e
bizantina, 28, 1981, 178.
4 Augustin Fliche, Victor Martin, Storia della Chiesa, IV, 658. Paolo Marrassini, Bisanzio e il Mar
Rosso, 177.
5 Paolo Marrassini, Bisanzio e il Mar Rosso, 178.
6 Carlo Conti Rossini, Un documento sul cristianesimo nello Iemen ai tempi del re Šarāhbīl Yakkuf,
RALR, ser. V, 19, 1910, 705-750.
7 Osvaldo Raineri, La spiritualità etiopica, Roma 1996, 19. Paolo Sinacalco, Le antiche chiese
orientali, 118-119.
8 Filippo Carcine, Le Chiese d’Oriente, Torino, 1998, 195. Osvaldo Raineri, La spiritualità etiopica,
38-40. Maxime Rodinson, Le problème du christianisme Éthiopien: substrat juif ou christianisme
judaisant? Revue d’Histoire des religions, 167, 1965, 113-117. Id., Sur la question des «influences
juives» en Ethiopie, Journal of Semitic Studies, 9, 1964, 11-19. Љубомир Кашић, Етиопска црква у
прошлости и садашњости, Богословље, 82, Београд 1973, 81-103. Радомир Поповић,
Православне помесне цркве, Београд 2004, 393-394.
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У последње две деценије расправе о јудејским елементима у етиопском
хришћанству постале су врло живе. Иако се може рећи да оне потичу још од доласка
првих језуита у Етиопију (XVI и XVII век), који су оптуживали Етиопљане за
прихватање многих обреда и обичаја који потичу из јудаизма, као нпр. обрезивање у
осми дан, празновање суботе9, забрана употребе свињског меса итд., етиопско
инсистирање на овим елементима, а још више њихово тумачење у „јудејском
смислу”, очито да не може да буде само последица подражавања Старог завета
(imitatio Veteris Testamenti). Вероватно да је ово угледање било фаворизовано из
једног прапостојећег јудејског језгра, које је подстакло прихватање одређених
елемената, али не и прихватање других. Ово би могло да се потврди и на основу
позајмица из арамејског језика у етиопски. Наиме, дошло се до закључка да постоје
многе различите позајмице из арамејског јудејског, који је претходио арамејском
дијалекту, којим су говорили хришћани, тј. сиријском. Класични пример који
показује овај јудејски утицај имамо код етиопске речи „милостиња”, meswātā, из
арамејског јудејског meswata (а који гласи у јеврејском множина miswā)10.
Поставља се питање: када је дошло до овог јудејског утицаја? Према једним
ауторима, то се догодило у II веку пре Христа, када су Етиопљани предузимали
многобројне експедиције у Јужну Арабију као подршка неким локалним
династијама11, док га други аутори датирају у III и IV веку. Међутим, ова последња
не би могла да буде примењена ни на који начин у Етиопији датираног периода, јер је
она била хришћанска земља већ од друге половине IV века, док се прва сведочанства
о јудаизму у Јужној Арабији појављују око IV века12.
Овде је потребно отворити и проблем порекла евентуалне зоне утицаја
етиопског јудаизма. Једно време одбацивана теорија о пореклу етиопског јудаизма из
Египта поново је почела да добија на важности. Наиме, ако је Етиопија још из
птоломејске епохе, па надаље, имала са Египтом привилеговане контакте, ако су
њени „Грци” били претежно Гркоегипћани, и ако је њихова црква зависила од
Александријске патријаршије13, не види се зашто не би могао и њен јудаизам, ако га
9 Gianfrancesco Lusini, L’Omelia etiopica “Sui Sabati” di “Retu ‛a Haymanot”, EVO, 11, Pisa,
1988, 205-235. Id., L’Omelia etiopica “Sui sabati” e il ’Senodos”, EVO, 12, Pisa 1989, 193-202.
10 Ronald Roberson, The Eastern Christian Churches, Roma, 1999, 31. Paolo Marrassini, Bisanzio e
il Mar Rosso, 182. Id., Giudaismo in Etiopia, 182.
11 Paolo Marrassini, Bisanzio e il Mar Rosso, 182. Augustin Fliche, Victor Martin, Storia della
Chiesa, IV, 659-661. Carlo Conti Rossini, Un documento sul cristianesimo nello Iemen ai tempi del
Šarāhbīl Yakkuf, 703-713.
12 Rufini, Historia ecclesiastica, PL, 21, IX, 478-480. Paolo Marrassini, Bisanzio e il Mar Rosso,
183-186. Id., Giudaismo in Etiopia, 178-179.
13 Ugo Monnret de Villard, Perchè la Chiesa abissina dipendeva dal patriarcato d’Alessandria,
Oriente Moderno, 1943, 308-311. Rufini, Historia Ecclesiastica, PL 21, I, IX, 478-480. Osvaldo
Raineri, La spiritualità Etiopica, 22. Paolo Marrassini, Una chiesa africana: l’Etiopia fra Antiochia e
Alesandria, 194. О званичном увођењу хришћанства у Етиопију документовано нас обавештава
Руфин у својој Црквеној историји, где говори о философу који се звао Меропсијусу из Тира,
који је, праћен двојицом младих рођака, Едесијем и Фруменцијем, доспео у „јужну земљу“, по
неким истраживачима, Индију. При повратку, њихов брод се зауставио ради снабдевања у
луци близу града Аксума. Становници, непријатељски расположени према Римљанима,
поштедели су само младиће Едесија и Фруменција, који су били одведени код краља. Врло
брзо ово двоје Сиријаца напредовало је у служби краљу. Едесије и Фруменције напуштају
Аксум после пунолетства малдог краља Езане. Едесије се вратио у Тир, где је био
рукоположен за свештеника, док је Фруменције отишао у Александрију код тамошњег
епископа Атанасија Великог (†373) да тражи једног епископа за Етиопију. Тада је Фруменције
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је било, да не дође из Египта, као и увек, претежно морским путем.
С друге стране, ограничавајући се на проблем Јужне Арабије, нема реалних
тешкоћа, а да се не претпостави непрекидни утицај јудаизма из ове области. Постоји
неколико докумената који то потврђују: графити у катакомбама Беит Шарим,
датовани у III век, са натписом OMHRITWN (Хијарити), или Menah. presbu.teroj tw.n
~Omhritw.n, који показују да су већ тада Јевреји били у позицији да се у Јужној
Арабији налазе на важним високом функцијама као што показује реч qayl
(управитељ округа)14.
Поред ових натписа, треба поменути прво индиректно сведочанство о
присуству јудејских елемената у казивању о путовању Раби Акибе у Јужну Арабију.
Наиме, у овој фантастичној причи помиње се сусрет са једним принцем куши, тј.
црнцем, који је био вероватно етиопског порекла, који се тамо населио приликом
ратова који су били вођени између Етиопије и Јужне Арабије у II веку после
Христа15.
Од значајнијих извора, треба поменути још један натпис на јеврејском, који
потиче из околине Сане, који је различито датиран – од III века после Христа до V-VI
века. Она би могла да послужи као основа да се створи једна уопштена слика о врло
јаком јудаизму на целом арапском полуострву16.
Такође треба поменути краљевске сабејске натписе, који показују
монотеистичке тенденције, посебно онај који је сигниран као Gl.389 = RES 3383, који
помиње изградњу једне палате године 378. после Христа, у којем се призива
„господар неба”. Да се под овом формулом подразумева јеврејски Бог, указује и
чињеница да у Јужној Арабији нису пронађени натписи политеистичког карактера
све до краја њене историје, а с друге стране, на натпису за Бога користи се назив
rhmnn – „милосрдан”, што указује на типичан јеврејски назив17.
био хиротонисан од Атанасија Великог за епископа и отпослат у Етиопију. Није јасан мотив
због чега је Фруменције отишао у Александрију, уместо у Антиохију. Можда би разлоге
требало тражити у прапостојећим везама између првобитних хришћанских заједница и
суседних епископских седишта у Египту. Наиме, област која је била најближа Адулису носила
је назив Praefectura montis berenicidis. У моменту боравка Фруменцијевог у Етиопију,
Беренице је још увек била од значаја, имајући непрекидне контакте са свим римским
трговачким колонијама од Црвеног мора до Адана. Колонија римских трговаца у Адулису, за
коју Руфин каже да је постојала још у време Фруменцијевог доласка, наставила је да има и
надаље контакт са Беренице. Економски односи Адулис-Беренице-Коптос (Беренице и Коптос
били су повезани јавним путем (via publica) који је постојао у делу источне пустиње, док је
Коптос чинио један велики позадински емпоријум за сву трговину која је долазила са Истока
морским путем) мора да су били крајње интезивни, тако да је и без политичких веза, римска
колонија Адулис требало да се осети на један одређени начин зависном од царских ауторитета
у Коптосу. И због тога хришћани које је Фруменције и нашао у Адулису и у краљевству
Аксума, очигледно на исти начин, требало је да имају контакте са заједницом и свештенством
Коптоса, најближег великог хришћанског центра, са једном добро установљеном црквеном
јерарахијом. Укратко, сви ови елементи могли би да буду један индиректан фактор у
усмеравању црквене зависности етиопске Цркве од александријске, засноване на Никејским
канонима.
14 Paolo Marrassini, Sul problema del giudaismo in Etiopia, 179. Id., Bisanzio e il Mar Rosso, 179.
15 Paolo Marrasini, Sul problema del giudaismo in Etiopia, 179. Id., Bisanzio e il Mar rosso.
Cristianesimo e giudaismo in Arabia fino al VI secolo, 179.
16 Ibid., 179.
17 Jacques Ryckmans, Le Cristianisme en Arabie du Sud préislamique, L’Oriente Cristiano nella
storia della civiltà, 1964, Roma, 413-453. Paolo Marrassini, Bisanzio e il Mar Rosso, 179-180.
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Други податак налазимо код Филосторгија (368-439), који се односи на
мисију Теофила Индијског, кога је цар Констанције II између 341. и 346. упутио
једном химјаритском етнарху на двор, где Теофило наилази на јаку опозицију од
стране Јевреја, врло утицајних на двору18.
Овако изложени постојећи докази могли би да укажу на један солидно
укорењени јудаизам на простору Јужне Арабије, још од најстаријих времена. Иако
бројни трговински контакти између Африке и Етиопије указују на неоспорни
контакт, изненађује чињеница да јудејски елементи, посредством арапских трговаца,
нису оставили дубљу укорењеност и разгранатост.
Други проблем тиче се питања фалаша и њихове историјске повезаности са
првобитним јеврејским заједницама у Етиопији. Због дисконтинуитета у изворима,
питање фалаша остаје отворено за науку. Неки етиопски извори говоре о фалашима
као о хришћанским апостатима-отпадницима, дакле, као новим „Јеврејима”. Име за
Јевреје у Етиопији је Фалаши, што у преводу значи Јевреји после изгнанства, haGôlah – изгнанин, исељеник. Иако сачувани извори казују да се умањи верски
карактер овог покрета, није се негирала могућност да су се фалашима придруживале
групе Етиопљана како би у односу на цара задобили властиту слободу. Тако се у
Хроници Зара Јакуба (1434-1468) говори о извесним управитељима који су се
побунили, „после чега су напустили њихову хришћанску веру” и преобратили се у
јеврејску19.
Што се тиче одређивања јудејства код Фалаша, познато је да је оно
преталмудско, мада би требало ићи у два правца како би се ово тврђење прецизирало.
Наиме, дошло се до сазнања да литература Фалаша не познаје Талмуд, док с друге
стране, поседује преводе са арапског, што оставља отворен простор за један широк
спектар утицаја. С друге стране, постоји тзв. питање њихових празничнх дана. Већ
Илија из Фераре 1439. године запажа да они немају празник Ханука. Још значајније је
то да они немају Пурим (који је замењен једним „Естериним постом”), упркос томе
што поседују Књигу о Есетери. Ово се уклапа у добро познату чињеницу да они
држе само празнике који су садржани у Петокњижју, што, наравно, не укључује један
директни контакт са неком јудејском, нефарисејском струјом, што показује још
једанпут сву комплексност проблема20.
Један од специфичних спољашњих облика етиопског хришћанског
литургијског обреда заснива се на плесу, праћеном музиком систре, коју су изводили
свештеници. Податке о њему налазимо код Теодорита21:
...Tau,th toi, w`j au.to,nomoi, kai. ta. katage,lasta e.kei/na prosepeno,hsan, to. para
u`me,ran me.n u[dati to sw/ma kaqai,rein, meta. de. kro,tou ceirw/n kai, tinoj o.rch,sewj ta.j
u`mnwdi,aj poiei/sqai, kai. kw,dwnaj pollou.j ka,lou tinopj e.xhrthme,nouj kinei/n, kai. a;lla o[sa
tou,toi. e.sti. paraplh,sia. Ou- dh. ca,rin au.toi/j o` me,gaj e.kei/noj VAqana,sioj polemw/n diete,lesen.
18 Philostorgi, Historia ecclesiastica, PG 65, II, 470, III, 482-486. Gianfranco Fiaccadori, Teofilo
Indiano, XVII-XXXIX, Ravenna, 1992. Carlo Conti Rossini, Un documento sul cristianesimo nello
Iemen ai tempi del re Šarāhbīl Yakkuf, 707-708. Augustin Fliche, Victor Martin, Storia della Chiesa,
IV, 657-658.
19 Paolo Marrassini, Sul problema del Giudaismo in Etiopia, 178-183. Id., Una chiesa africana:
l’Etiopia fra Antiochia e Alessandria, XVIII corso sull’arte ravennate e bizantina, Ravenna, 1981,
193-203. Carlo Conti Rosini, Storia d’Etiopia, 144.
20 Edward Ullendorff, The „Death of Moses“ in the Literature of the Falachas, BSOAS, 24, 1961,
419-443. Paolo Marrassini, Sul problema del Giudaismo in Etiopia, 183. Enrico Cerulli, Etiopi in
Palestina. Storia della comunità etiopica di Gerusalemme, I, Roma 1943, 235-236.
21 Theodoreti, Haereticarum fabularum, PG 83, IV, 425.
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Овај текст из V века документује један обичај који је вероватно од самог
почетка, један век раније, постојао код Мелитијанаца22. Подударност између
мелитијевског и етиопског обреда, истоветан плес, праћен пљескањем у дланове и
кроталима (удараљке, звечке), чине проблем овог обреда врло занимљивим.
Треба поменути да плес повезан са погребним култом, који се изводио на
гробовима мученика, није био непознат у другим областима хришћанске Африке,
посебно у Картагини, где се, на месту мартиријума светог Кипријана, на дан његовог
празновања, у ноћи, практиковао обредни плес23. У локалним египатским култовима,
као у Изидином, користи се музички инструмент систр. Једну врсту систра налазимо
у Етиопији, израђеног из једног комада издубљеног дрвета, где су два рога повезана
ременима од гвожђа, који држе два метална диска која се њишу дајући ударањем у
инструмент какрактеристичан звук24.
Поставља се питање да није овај литургијски плес потицао из дијаспоре
Мелитијеваца. Али он је, бар за сада, необјашњив због непостојања извора који се
односе на почетак хришћанства у Етиопији. Да није било једне реченице која је
напросто промакла Јовану Ефеском (VI век), не би се знало о присуству следбеника
учења Јована из Халикарнаса у Аксуму, у VI веку, тзв. фантасијаста25: Лонгин,
апостол Нубије (VI век), дошавши у Алвих, срео је неке Аксумљане који су
исповедали ове идеје26. Када је реч о продирању мелитијанских идеја, у
Атанасијевом 12 канону напомиње се да је патријарх забранио да се певају химне
састављене од „Мелитијеваца и незналица (лутајућих монаха)”27. Ово присуство
лутајућих монаха у секти олакшавало је њено ширење и, захваљујући томе,
Мелитијевци успевају да се одрже врло дуго28.
Упркос покушајима да се порекло етиопског литургијског плеса тражи у
хришћанском Египту, може се констатовати да је он ипак непознат како Коптској,
тако и мелкитској и јаковитској Цркви, што наводи да би његово порекло могло да се
тражи или у преживелим локалним прехришћанским култовима, или директно у
утицају паганских египатских култова. Наиме, ова друга претпоставка је сасвим
могућа, због употребе систра, који нас директно одводи све до културе фараонског
22 Никодим Милаш, Правила православне цркве са тумачењима, 1, Београд-Шибеник 2004,
189-199. Augustin Fliche, Victor Martin, Storia della Chiesa, II, 493-494, 655-656; III/1, 110-111,
23 Basilii, Homilia in ebriosis, PG 31, I, 443-448. Augustinus, Sermo, PL 11, XIV, In Natali
Cypriani martyris, III, 864-865.
24 Ugo Monneret de Villard, Su una possibile origine delle danze liturgiche nella Chiesa abissina,
Oriente Moderno, 9, 1942-XX, 390.
25 Фантасијасти су били екстремни монофизити, који су говорили да тело Христово није
ништа друго, него једна привидност. Заступник овог учења је Јулијан из Халикарнаса (VI век),
монофизита, који је довео до крајности учење о сједињењу природа и тврдио да не може да
прихвати да је Христос патио без чињенице да раздвоји у Њему Реч и тело, тј. страдање је
постајало само привидно (fantasia), од чега потиче и назив за његово учење и његове
следбенике, фантасијасти. Augustin Fliche, Victor Martin, Storia della Chiesa, IV, 384, 547.
Leontii Byzantini, De sectis, PG 86, V, III, 1230-1231.
26 Giovanni d’Efeso, Storia ecclesiastica, IV, CSCO, Louvain-Paris, 1936, 51-53. Augustin Fliche,
Victor Martin, Storia della Chiesa, IV, 621. Ugo Monneret de Villard, Storia della Nubia cristiana,
OCA, 118, Roma 1938, 69.
27 Walter Ewing Crum, Some Further Meletian Documents, The Journal of Egyptian Archeology,
XIII, 1927, 22. Атанасије Јевтић, Свети Атанасије Велики и Александријски сабор 362. године,
Беогред 1974, 9-17.
28 Ugo Monnert de Villard, Su una possibile origine delle danze liturgiche nella Chiesa abissina,
390.
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периода, о чему сведочи надгробни споменик из птоломејске епохе из Аксума, која
доказује присуство боравка једног Египћанина у овом граду. На питање како су свети
плес и музика систре могли да истрају и сачувају се у време преласка Етиопије у
хришћанство, објашњење се налази у дубокој укорењености египатских култова у
прехришћанску културу Етиопије.
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Dragana Janjić
ON SOME ISSUES OF ETHIOPIA’S CHURCH
Originated out of Byzantine’s empire and under the spiritual leadership of
Alexandria’s Church, the Ethiopia’s Church itself retained some characteristics which made
it different from its main church in a specific way. The acceptance of Jude’s The Old
Testaments customs, and the impact of pagan’s elements from the adjacent Egypt, besides
the contribution to its particularity they show a spiritual maturity, strength and capacity of
Ethiopia’s Church to reshape and adapt them into its own Christian tradition.
Consideration on some particular characteristics
of the Ethiopia’s Church
indicates the complicated roads of the impact and its capability to adopt and transform them
into its integral part.
Key words: Ethiopia’s Church, practicing of Saturday, falashes, ritual dance.
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Александар Узелац1
Историјски институт, Београд – Србија
ЕВРОПА ВИЂЕНА ОЧИМА НЕСТОРИЈАНСКОГ ПУТНИКА
С КРАЈА XIII ВЕКА2
Апстракт: Несторијански монах Рабан бар Саума је, као изасланик кана
Аргуна, посетио током 1287-1288. године Константинопољ, Рим, Ђенову, Париз и
Бордо. Том приликом је са европским владарима и папом разговарао о склапању
монголско-западњачког савеза. По свом повратку у Персију, он је написао извештај
о овој мисији, који се сачувао као скраћени текст, инкорпориран у биографију
несторијанског патријарха Мар Јабалахе III. Oвај документ је од непроцењиве
вредности пре свега зато што пружа јединствени поглед на средњовековну Европу
из угла другог”.
Кључне речи: Бар Саума, несторијанство, крсташки ратови, Монголи,
Аргун, Андроник II, Филип IV Лепи, Константинопољ, Рим, Париз.
Продор Монгола изазвао је дубоке последице по средњовековни западни
свет. Инвазија незаустављивих номада на Угарску, Пољску и просторе
средњовековног Балкана током 1241-1242. створила је запрепашћење и страх у целој
тадашњој Европи. Нападачи су се повукли изненадно и необјашњиво, како се
савременицима у том тренутку чинило, али су царство Чингисида и његов
најзападнији део, канат Златне хорде, постали џиновски сусед на источним ободима
старог континента. Страхопоштовање и радозналост према татарском народу,
њиховом изгледу, обичајима, начину живота и непрегледним поседима означила је
почетак епохе великих географских открића. Многи мисионари и дипломате XIIIXIV века, међу којима Јован Плано Карпини, Виљем Рубрук, Риколд Монте Кроче и
Одорико Портеноне отиснули су се у далеке егзотичне земље. Ширећи скучене
географске видике савременика, они су својим извештајима показали напредну
цивилизацију и богатство далеког Истока и помогли упознавању Азије3. На другој
страни, такво занимање није постојало и ретки су били путници са Оријента који су

1 alexuzelac@gmail.com
2 Овај чланак представља допуњену верзију текста који је под насловом Europe as Seen
Through the Eyes of a Late Thirteenth Century Nestorian Traveller представљен на регионалној
научној конференцији „Заедно или разделени. Европа на съюзите, личностите и регионите”,
одржаној од 1. до 3. jуна 2007. у Ћустендилу, Бугарска.
3 Данас најбоље критичко издање списа прве двојице путника, као и Одорика, објављено је у
A. Van den Wyngaert, Sinica Franciscana, I, Quaracchi–Firenze 1929; Ново критичко издање дела
Риколда из Монте Крочеа: Riccold de Monte Croce, Pérégrination en Terre Sainte et au Proche
Orient, ed. R. Kappler, Paris 1997. Види и: I. de Rachewiltz, Papal Envoys to the Great Khans,
London 1971, A. Ruotsala, Europeans and Mongols in the Middle of the Thirteenth Cenury Encountering the Other, Helsinki 2001; P. Jackson, The Mongols and the West, 1221-1410, Harlow
2005, 256-289 (Jackson, Mongols and the West).
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посетили западне земље и у писаном облику оставили свој поглед на средњовековну
Европу. Један значајан изузетак био је несторијански монах и дипломата у служби
монголских владара, Рабан бар Саума.
Бар Саума је о својим путовањима написао текст на персијском језику, који
се није сачувао у оригиналу. Међутим, један од његових ученика га је скратио,
превео на сиријски, књижевни и духовни језик источних хришћанских цркава и
спојио са биографијом његовог пријатеља и садруга, несторијанског патријарха Мар
Јабалахе4. Година Бар Сауминог рођења није позната, a изношене су углавном
слободне и уопштене претпоставке да је могао доћи на овај свет током друге
четвртине XIII века. Са друге стране, извесно је да се родио у славном Канбалику
(Та-ту, данашњи Пекинг) и да је потицао из једног веома познатог племена”5. Неки
истраживачи претпостављају да се ради о Онгутима, турском народу несторијанске
вероисповести, који је живео у крајевима данашње северне Кине6. Међутим, према
сиријском оновременом историчару, Григорију Абул Фараџу (1226-1286), познатијем
под надимком Бар Ебројо (Bar Hebraeus), Бар Саума био је ујгурског порекла7. Његов
отац Шибан био је угледни припадник несторијанске заједнице у Канбалику и имао
је звање са’оре (положај који је по рангу долазио одмах испод епископа и који би
отприлике одговарао архиђакону у римокатоличкој цркви током позног средњег века
или хорепископу у православној)8. Његова мајка звала се Кијамта и то је практично
једино што је познато о њој9. Само име Саума значи син поста и, по свему судећи,
указује на доба године његовог рођења10.
Како приповеда његов анонимни ученик, Бар Саума се, у складу са жељама
својих родитеља, школовао за свештеника, али је као двадесетогодишњак одлучио да
напусти световни живот и постане монах. Отишавши из родног града, неколико
година је живео у осами као пустињак све док му се није придружио још један млади
4 Текст је више пута превођен на савремене западне језике: P. Bedjan, Histoire de Mar Jabalaha, Patriarche, et de Rabban Sauma, Paris 1883 (Paris 1895²); J. Chabot, „Histoire du patriarche
Mar Jabalaha III et du moine Rabban Çauma”, Revue de l'Orient Latin 1 (1893) 567–610; Revue de
l'Orient Latin 2 (1894) 73–142, 235–300, 566-643; Revue de l'Orient Latin 4 (1896) 414-421.
(Chabot, Rabban Çauma/ROL); N. McLean, „An Eastern Embassy to Europe”, The English
Historical Review 14 (1899) 299-318. (делимичан превод, садржи само Бар Саумино путовање у
Европу, McLean, Eastern Embassy); J. Montgomery, The History of Yaballaha III, Nestorian
Patriarch and of his Vicar Bar Sauma, Mongol Ambassador to the Frankish Courts at the end of the
13th century, New York 1927; E. A. Wallis-Budge, The Monk of Kublai Khan, Emperor of China; or
The History of the Life and Travels of Rabban Sawma, Envoy and Plenipotentiary of the Mongol
Khans to the Kings of Europe and Markos who as Yahbh-Allaha III Became Patriarch of the
Nestorian Church in Asia. London 1928. (Wallis-Budge, Rabban Sawma); Н. В. Пигулевская,
История мар Ябалахи III и раббан Саумы, Москва 1958; P. G. Borbone, Storia di Mar
Yahballaha e di Rabban Sauma. Cronaca siriaca del XIV secolo, Torino 2009. (Borbone, Storia)
Цитати у овом тексту дати су према Шабоовом и Валис-Баџовом преводу.
5 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 124; Chabot, Rabban Çauma/ROL 1, 575.
6 P. Pelliot, „Chrétiens d’Asie Centrale et d’Extrême Orient”, T’oung Pao 15 (1914) 632.
7 E. A. Wallis-Budge, The Chronography of Gregory Abu'l Faraj commonly known as Bar Hebraeus,
vol. I, London 1932, 492 (Wallis-Budge, Bar Hebraeus).
8 Chabot, Rabban Çauma/ROL 1, 575, n.1; McLean, Eastern Embassy, 302. О имену Шибан,
честом међу турко-монголским народима, види: P. Pelliot, Notes sur l’histoire de la Horde d’Or,
Paris 1949, 44-47.
9 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 124; Chabot, Rabban Çauma/ROL 1, 575-576.
10 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 125; Chabot, Rabban Çauma/ROL 1, 577; McLean, Eastern
Embassy, 302.
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несторијанац, по имену Маркос11. У једном тренутку, вођени засигурно верским
жаром и вероватно авантуристичким духом, њих двојица одлучили су да оду на
ходочашће у далеки Јерусалим. Пратећи чувени Пут свиле, они су пропутовали преко
кинеског Туркестана и централне Азије, кроз Котан, Кашгар, Талас и област Хорасан
све док, након бројних догодовштина, нису стигли у Марагу, град у данашњем
северозападном Ирану12. Ово место, данас чувено по опсерваторији Насир ал-Дина
Тусија, коју је за њега подигао монголски освајач Хулегу, представљало је у другој
половини XIII века једну од главних резиденција монголских владара у Персији –
Илканида13. Бар Саума и Маркос имали су прилике да се у Мараги упознају са
несторијанским патријархом Персије, католикосом Мар Денхом I14. Ступивши
привремено у патријархову службу, двојица људи са истока посетили су, по његовом
налогу, илканидског владара Абаку (1265-1282)15. Коначно, када се чинило да ће
моћи да наставе пут за Јерусалим, у данашњем јерменском граду Ани сачекале су их
вести о страховитом рату који је избио између Монгола и египатских Мамелука16.
Двојица путника са далеког истока били су тако надомак свог циља принуђени да
одустану и врате се назад. У међувремену, они су задобили потпуно поверење Мар
Денхе, који је им је понудио стално намештење. Како њихов биограф приповеда,
католикос је Маркоса именовао за митрополита, док је Бар Сауми доделио звање
са’оре, које је носио и његов отац17. Када је духовни поглавар Несторијеве цркве
умро, управо је Маркос био изабран за његовог наследника и 1281. године постао је
нови патријарх, узевши име Мар Јабалаха („Бог је дао”)18.
*
Током ове епохе, несторијанска црква је доживљавала неслућени процват,
умногоме захваљујући подршци моћних монголских канова и главара који су из
њихових редова регрутовали поверљиве писаре, емисаре и благајнике. Иако будисти по
вероисповести, први илканидски владари иступали су као одлучни заштитници
несторијанске цркве. Оснивач династије Хулегу и његова жена, Несторијанка Докузкатун, били су, како тврди јерменски савременик Стефан Орбелијан, равни по

11 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 130-131; Chabot, Rabban Çauma/ROL 1, 581-582.
12 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 133-140; Chabot, Rabban Çauma/ROL 1, 583-593.
13 Илкан, односно „потчињени кан” била је титула монголских владара у Персији и односи се
на њихову формалну потчињеност и признавање врховне власти Великих канова у Кини и
Монголији, P. Jackson, „From Ulus to Khanate”, The Mongol Empire & its Legacy, Leiden 2000,
28-32. Градови Марага и Султанија нису крајем XIII века били праве престонице, већ само
повремена боравишта монголских владара који су у номадском маниру мењали своја
пребивалишта и добар део године проводили у логору на отвореном. Види: J. Colbas, The
Mongols in Iran: Chingiz Khan to Uljaytu, 1220-1309, New York 2006, 333-335; S. Blair, „The
Mongol Capital of Sultaniyya, 'the Imperial'”, Iran 24 (1986) 139-152.
14 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 140-142; Chabot, Rabban Çauma/ROL 1, 593-595.
15 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 144-145; Chabot, Rabban Çauma/ROL 1, 599-600.
16 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 145-146; Chabot, Rabban Çauma/ROL 1, 600. За овај дуготрајни
рат, који је био окончан монголским поразом код Хомса 1281, види: R. Amitai-Preiss, Mongols
and Mamluks, the Mamluk-Ilkhanid War 1260-1281, Cambridge 1995, 179-201. (Amitai-Preiss,
Mongols and Mamluks)
17 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 146-148; Chabot, Rabban Çauma/ROL 1, 601-602.
18 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 151-157; Chabot, Rabban Çauma/ROL 1, 603-610.
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побожности Константину Великом и његовој мајци Јелени19. Добар познавалац
прилика на Леванту, натурализовани Француз јерменског порекла, Хајтон из Корика,
писао је почетком XIV века како је Хулегу „наредио да се хришћанима указују почасти
и поштовање и да им се градови и тврђаве које је освојио предају на чување, а за
сарацене беше наредио да их баце у најгоре ропство”20. Са друге стране, мамелучки
султан Бајбарс Ал-Бундукдари (1260-1277) је управо позивао на свети рат против
Монгола, наводећи да је илкан преко своје жене прихватио хришћанство и устоличио
његовог поглавара католикоса у калифовом дому21. Хулегуови наследници Абака и
Аргун (1284-1291) такође су били веома наклоњени својим хришћанским поданицима
и Бар Саумин биограф преноси да је Маркосова „љубав према Аргуновој лози била
веома снажна јер је и Аргун волео хришћане свим својим срцем”22.
Попут својих претходника, Аргун је водио активну политику приближавања
европским дворовима у циљу стварања савеза и покретања војног подухвата против
заједничких муслиманских непријатеља – Мамелука. Када је 1287. одлучио да
пошаље величанствено посланство на Запад, он је следио већ устаљену праксу да на
његово чело постави људе од вере. „Стога је затражио од католикоса [Мар Јабалахе
III] да му подари мудрог човека, некога ко је прихватљив и способан да преузме
посланство које би могли послати тим краљевима. Католикос, када је видео да нема
човека који боље познаје језик од Бар Сауме и знајући да је он веома способан,
наредио му је да крене на пут”23. Ове речи откривају једну интелектуалну црту
Рабана бар Сауме – његово лингвистичко умеће. За неколико година, колико је
провео у илканидским земљама, Бар Саума је научио језик који је био неопходан за
преговоре са европским дворовима. Да ли је аутор текста мислио на персијски, на
коме је несторијански монах и дипломата написао своје оригинално дело, или можда
грчки, често коришћен као посредник у преписци између монголских и западних
владара, није до краја јасно24. У сваком случају, захваљујући дубоком пријатељству
са католикосом и Аргуновом поверењу, несторијански монах из северне Кине стао је
на чело дипломатског подухвата, који га је одвео до најдаљих крајева Евроазије, до
самих обала Атлантика.
За хришћанске владаре и папе, заинтересоване за ослобађање Јерусалима и
Свете земље, монголска подршка била је од кључног значаја. Аргунов покушај
склапања савеза није био ни први ни последњи своје врсте и на Западу су већ више
него добро упознали персијске Монголе и уочавали разлике и размимоилажења између
19 К. П. Паткановъ, Исторiя Монголовъ по армянскимъ источникамъ, I, Санкт-Петербургъ
1873, 45-46. (Паткановъ, Исторiя Монголовъ).
20 Hayton, La Flor des estoires de la terre d’Orient, Recueil des Historiens des Croisades –
Documents Arméniens, II, edd. C. Kohler et al, Paris 1906, 301.
21 В. Г. Тизенгаузен, Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды,
Извлечения из арабских источников. Санкт-Петербург 1884, 55, 429. (вести Абд Ал-Захира и
Ал-Макризија).
22 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 165; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 81.
23 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 165-166; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 81-82.
24 На који начин се водила преписка између Монгола и Европљана сведочи извештај о
путовању мисије монаха Асцелина, која је четрдесетих година XIII века, по налогу папе
Иноћентија IV, посетила логор монголског команданта Бајчуа у Малој Азији. Тадашње папино
писмо прво је морало бити преведено са латинског на грчки, потом на персијски, и тек онда на
монголски. „Itinerarium fratri Ascelini” у Д. Языковъ, Собранiе путешествiй къ Татарамъ и
другимъ восточнимъ народамъ, Санктперебургъ 1825, 246. Бар Саума свакако није знао
романске језике и имао је преводиоца приликом преговора које је водио на западу.
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њихових сународника и њих у источној Европи. Наиме, канови Златне хорде били су
савезници Мамелука и љути непријатељи Илканида са којима су током друге половине
XIII века водили више ратова око контроле над пограничним подручјима у Закавказју и
Азербејџану25. Западњаци су и персијске Монголе доживљавали као невернике, али су
се они борили против најгорих угњетача хришћана у Светој земљи и стога је сарадња
између хришћана и пагана била прихватљива у циљу наношења пораза Исламу26. Ова
политика била је ојачана надом да ће Монголи бити пре или касније покрштени.
Уверење је било одржавано популарном „Легендом о свештенику Јовану”,
мистериозном и свемоћном хришћанском краљу са Истока, који ће са непрегледном
војском доћи у одлучном тренутку да помогне хришћанима у Палестини27. Тајанствени
коњаници из дубина Азије, освајачи Абасидског калифата, заштитници источних
хришћана и противници мамелучких господара Египта и Јерусалима, веома су се добро
уклапали у ову слику. Поборници монголско-хришћанског савеза су на обе
преговарачке стране могли са надом да гледају у будућност.
У пролеће 1287. године Рабан бар Саума кренуо је на пут са великом
пратњом, бројним товарним животињама и потрепштинама, носећи Аргунова писма
византијском василевсу, папи и краљевима Француске и Енглеске. У његовој пратњи
било је више свештеника и ђакона несторијанске Цркве28. Један од њих био је
извесни Сабаудин, који ће и касније играти значајну улогу у монголско-западњачким
контактима29, а у саставу посланства налазиле су се још две интригантне личности.
Томазо де Анфоси (Thomas de Anfusis) и преводилац (interpres) по имену Uguet30,
припадници мале али утицајне западњачке колоније у Персији, још су 1285. године
путовали на запад у својству Аргунових емисара и били су, по свему судећи, добри
водичи несторијанском монаху и дипломати.
Експедиција се негде на југоисточним обалама Црног мора укрцала на лађу и
отпловила ка свом првом важнијем одредишту – Константинопољу. Византија је
заузимала важно место у илканидској спољној политици и представљала је
природног посредника у контактима са западним земљама. Кан Абака, ожењен
Маријом Палеологином, незаконитом ћерком василевса Михаила VIII, још 1268.
године је у писму папи Клименту IV (1265-1268) нагласио значај „нашег таста,
25 С. Закиров, Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом (XIII-XIV вв.), Москва
1966; И. Камалов, Отношения Золотой орды с Хулегуидами, Казань 2007; Amitai-Preiss,
Mongols and Mamluks, 78-91.
26 J. Richard, „The Mongols and the Franks”, Journal of Asian History 3 (1969), 45-57; P. Jackson,
„Crisis in the Holy Land in 1260”, English Historical Review 95 (1980) 481-513; F. Schmieder,
„Nota sectam maometicam atterendam a Thartaris e Christianis. The Mongols as non believing
apocalyptic friends around the Year 1260”, Journal of Millennial Studies 1 (1998)
<http://www.mille.org/publications/summer98/fschmieder.pdf>
27 О овој опширној теми види следеће радове и тамо наведену библиографију: C. E. Nowell,
„The Historical Prester John“, Speculum 28 (1953) 435-445; Л. Н. Гумилев, Поиски вымышленного
царства (Легенда о „государстве пресвитера Иоанна”), Москва 1970; C. Beckingham - B.
Hamilton, Prester John, the Mongols and the Ten Lost Tribes, Aldershot 1996; W. Baum, Die
Verwandlungen des Mythos vom Reich des Priesterkönigs Johannes, Klagenfurt 1999.
28 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 166-167; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 81-82.
29 Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 577, 588-589.
30 М. d’Ohsson, Historie des Mongols depuis Tchinguiz-khan jusqu’a Timour bey ou Tamerlan, IV,
Amsterdam 1852, 67; Chabot, ROL 2, 571, 577. У папском писму из 1285. Uguet је посведочен
као terciman, што је латинска варијанта арапског термина тарџуман („драгоман”), W. Rockhill
(ed & tr.), The Journey of William Rubruck to the Eastern Parts of the World 1253-55, New Delhi
1998², 50, n. 1.
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достојног поштовања” као посредника у преговорима између Истока и Запада31.
Годину дана касније, заједничко византијско-монголско посланство посетило је
Ђенову32. Тадашња мисија је, по свему судећи, била изузетно широког домета и
стигла је чак до Валенсије, где се састала са арагонским краљем Јаковом I, са којим је
расправљала о помоћи у случају да се краљ отисне у Свету земљу33. Редовни
контакти одржавани су и у потоњим годинама, а Абакини изасланици, двојица
покрштених Mонгола, били су присутни заједно са византијским представницима и
на концилу у Лиону 127434. Личност од пресудног значаја у византијско-монголским
контактима била је управо Марија Палеологина. Позната под надимцима Деспина
Монгола и Деспина-катун, ова спретна жена имала је значајног удела у креирању
илканидске политике према западним земљама и хришћанима35. О њеном значају у
потоњим годинама сведочи случај млађег Абакиног рођака и Маријиног васпитаника
Бајдуа, који се декларисао као хришћанин36. Бајду је веома кратко 1295. године понео
титулу илкана и убрзо нестао у дворским смутњама. Стефан Орбелијан са извесним
жаљењем примећује да је Маријин утицај у монголском друштву био толико снажан
да је, по њеном налогу, из древног манастира Амарас (у данашњој области НагорноКарабах) подигнут чудотворни крст од чистог злата, окићен драгим камењем, који се
ту чувао од памтивека и био пренет у Константинопољ37.
Узимајући у обзир добре византијско-илканидске односе, није изненађујуће
што је Рабан бар Саума, приспевши у град на мореузима, био примљен са свим
почастима. Михаилов син и наследник, цар Андроник II (1282-1328), подарио му је
палату где је живео током боравка у Константинопољу. После неког времена,
посланство се поново отиснуло на море и отпловило ка јужној Италији. Приспевши у
Рим, сазнали су за смрт папе Хонорија IV (1285-1287), и пошто је папска столица
била упражњена, одговор на Аргунове предлоге о савезу морао је сачекати избор
новог понтифекса. Бар Саума је затим отпутовао за Париз, где га је примио краљ
Филип IV Лепи (1285-1314), одакле се запутио на југ и у Гаскоњи се срео са

31 В. Пашуто – И. Шталь, „Некоторые данные об источниках по истории монгольской
политики папства”, Вопросы социально-экономической истории и источниковедения периода
феодализма в России. Сборник статей к 70-летию А. Новосельского, Москва 1961, 212-213.
32 K. Setton, The Papacy and the Levant 1204-1571, I, Philadelphia 1976, 106.
33 Chronica o comentaris del gloriossisim e invictissim Rey en Jacme primer, Rey Darago, de
Mallorques e de Valencia, Compte de Barcelona e de Montpesler: dictada per aquell en sa llengua
natural, ed. M. Aguiló y Fuster, Barcelona 1873, 472-473.
34 D. Sinor, „Les relations entre les Mongols et l'Europe jusqu’a la mort d'Arghoun et de Bela IV”,
Cahiers d'histoire mondiale 3 (1956) 53; Jackson, Mongols and the West, 173-175.
35 Деспином Монгола назива је византијски историчар Георгије Пахимер, Georges
Pachymeres, Relations Historiques, ed. A. Failler, IV, Paris 1999, 683, 701. Персијски историчар
Рашид ал-Дин спомиње је као „Теспину, кћер истанбулског господара који се зове фасилиу
[василевс]”, Рашид-ад-Дин, Сборник Летописей, III, ed. А.К. Арендс, Москва-Ленинград 1946,
65. (Рашид-ад-Дин, Сборник Летописей); Јерменски историчар Кирак из Ганџака зове је
Теспина Катун, Киракос Гандзакеци, История Армении, прев. Л.А. Ханларян, Москва 1976,
238; О Марији Палеологини види и S. Runciman, The Ladies of the Mongols, εισ µνηµην Κ. Ι.
Αµαντογ, Αθηναι 1960, 48-49; J. Richard, „Byzance et les Mongols“, Byzantinsche Forschungen 25
(1999) 89; N. Necipoğlu, Byzantine Constantinople: monuments, topography and everyday life,
Leiden 2001, 334-336; D. Korobeinikov,“Ortodox Communities in Eastern Anatolia in the Thirteenth
to Fourteenth centuries, part II: The Time of Troubles”, Al-Masaq 17 (2005) 3-4.
36 Wallis-Budge, Bar Hebraeus, I, 505.
37 Паткановъ, Исторiя Монголовъ, I, 56-57.
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енглеским краљем Едвардом I (1272-1309)38. По свему судећи, овај сусрет одиграо се
у Бордоу39. Оба владара повољно су реаговала на понуде о савезу. Путник је зиму
1287-1288. провео у Ђенови, а на ову одлуку могао је управо имати утицаја његов
пратилац Томазо де Анфоси, који је потицао из угледне ђеновљанске банкарске
фамилије40. Наредног пролећа Бар Саума се вратио у Рим, где га је срдачно примио
новоизабрани папа Никола IV (1288-1292). После ове последње аудијенције, он је,
натоварен поклонима и писмима европских првака, кренуо назад на исток пошто је
провео у Европи више од годину дана. Аргуновог изасланика пратили су посланици
Филипа IV Лепог, који су ишли у узвратну посету кану – племенити Гобер д’Елвил
(Gobertus de Hellevilla), Робер де Сенлис (Robertus de Silvanectis), Гијом де Брујер
(Guillelmus Brueriis) и стрелац (balistarius) Одард de Bituris. Трошкове четворице
француских путника платио је ред Темплара, који је био један од најснажнијих
заговорника монголско-западњачког савеза41.
Аргун је већ 1289. године послао нову, трећу мисију у Европу са чврстим
гаранцијама савеза. На њеном челу био је још један Ђеновљанин у илканидској
служби, Бускарел де Гизолфи (Biscarellus de Gisolfo), са којим је путовао и Бар
Саумин пратилац, Сабаудин. Чинило се да је договор био надомак реализације, а чак
су и технички детаљи ратних операција били разрађени42. Међутим, тадашњи
грандиозни планови изненадно су се срушили као кула од карата. Марта 1291. Аргун
је умро, а свега два месеца касније, султан ал-Ашраф Халил остварио је снове својих
предака освојивши Акру, последње крсташко упориште на чврстом копну Свете
земље. Упркос обостраним надама, напори несторијанског монаха и дипломате нису
донели очекивани резултат и заједнички подухват никада није угледао светлост дана.
Чак и након нестанка крсташких држава на Леванту, наде у монголску помоћ
нису јењавале. Када је илкан Газан (1295-1304) започео 1300. године нови
беспоштедни рат са Мамелуцима, његови подухвати су на западу посматрани као
„Божје дело кроз Монголе” (Gesta Dei per Mongolos)43. Горка је иронија чињеница да
је Газаново заседање на престо у ствари означило коначну победу ислама међу
персијским Монголима. Страствени конвертита Газан напустио је традиционалну
монголску политику верске трпељивости и чак започео прогоне хришћана – прве, али
не и последње у држави Илканида. Уз то, његов биограф, персијски енциклопедиста
и историчар, Рашид ал-Дин Хамадани, преноси да је Газан тада напао мамелучку
Сирију у наступу верског заноса, оптужујући Мамелуке да су пијанице, развратници
и недовољно добри муслимани44.
Што се Бар Сауме тиче, изгледа да он у потоњим преговорима није
учествовао. Провео је остатак свог живота „у служби и молитви” најпре у кановом
38 „Краљ Алангуитар у Касонији”, како стоји у тексту, тј. „Краљ Енглеске у Гаскоњи”, Chabot,
Rabban Çauma/ROL 2, 109-110.
39 Chabot, Rabban Çauma/ROL 4, 417-418.
40 L. Petech, „Les marchands italiens dans l’Empire Mongol”, Journal Asiatique (1962) 561.
41 Chabot, Rabban Çauma/ROL 4, 416-417; T’oung Pao 27 (1930) 205-206. (P. Pelliot). Бар Саума
спомиње да је Филип IV са њим послао једног од својих “емира” да би пренео краљев
позитиван одговор кану, Wallis-Budge, Rabban Sawma, 185; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 109.
42 Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 592-616; A. Mostaert - F. Woodman-Cleaves, Les lettres de 1289
et 1305 des ilkhan Argun et Ölj•eitü à Philippe le Bel, Oxford–Cambridge Mass. 1962, 17-54.
43 S. Schein, „'Gesta Dei per Mongolos'. The Genesis of a Non-Event”, The English Historical
Review 94 (1979) 805-819.
44 Рашид-ад-Дин, Сборник Летописей, III, 182.
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логору на отвореном, а потом у несторијанској цркви у Мараги. На једној гозби коју
је илканидски хришћански претендент Бајду приредио за своје дворске званичнике,
католикоса и његове људе Бар Саума се озбиљно разболео. Преминуо је од грознице
свега неколико дана касније, искрено ожаљен сузама својих бројних пријатеља, међу
којима и патријарха Мар Јабалахе III45. Умро је 1294. године, поживевши довољно
дуго да никад не искуси рађање новог, суморног доба за хришћане у Персији, које је
отпочело са Газановим доласком на престо само годину дана касније.
*
Током путовања, Бар Саума је представљен у две међусобно испреплетане
улоге, као дипломата и ходочасник. Двојна световна и духовна улога његове мисије
као да је осликана у речима упућеним француском краљу приликом пријема у
Паризу: „Шаљу ме краљ Аргун и католикос са истока због Јерусалима“46.
Бројни примери из животописа превасходно показују његово интересовање
за хришћанска спомен-места и реликвије. У том погледу карактеристична је његова
посета цариградској цркви Свете Софије. Он је отишао у велику цркву где се налази
три стотине и шездесет врата (стубова), сва начињена од мермера. „Што се тиче
куполе изнад олтара, немогуће је тачно је описати ономе који је није видео, колико је
висока и пространа”47. Једнако снажан утисак произвеле су и величанствене иконе и
реликвије које је видео овде и на другим местима у Константинопољу: фреска Свете
Марије коју је насликао јеванђелиста Лука, рука Јована Крститеља и гробнице
Константина Великог, Јустинијана и три стотине осамнаест православних епископа.
Одушевљен свим призорима, Рабан бар Саума одао је признање Андронику II
следећим речима: „Нека овај владар живи вечно! Захваљујем се нашем Господу што
ме сматрао достојним да видим све ово”48.
Током једномесечног боравка у Паризу путник је такође искористио своје
слободно време за обилазак цркава. Током разговора са Филипом IV, Аргунов
изасланик је затражио да му покажу тамошње цркве и светилишта да би, по свом
повратку, могао другима испричати о томе49. Посебно је био одушевљен катедралом
Сен Дени коју је, како нам преноси његов биограф, описао на следећи начин: „То је
једна велика црква где су гробнице мртвих краљева и над њима њихове статуе од
злата и сребра. Пет стотина монаха су певали и држали службу у овом загробном
месту краљева”50. Филип IV му је показао и реликвије које су се чувале у катедрали
Сен-Шапел: трнов венац који су ставили Христу на главу приликом распећа и
комадић часног крста. Како му је краљ објаснио, алудирајући на старије крсташке
подухвате, „када су наши очеви заузели Константинопољ и Јерусалим, узели су ове
свете реликвије и донели их овде”51.
Приликом првог боравка у Риму током лета 1287. године, Бар Саума је
такође био заокупљен посетом црквама, али и бројним разговорима са
римокатоличким прелатима, који су се тицали обреда источне цркве и положаја
45 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 205-207; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 128-130.
46 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 182; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 106.
47 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 167-168; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 83-84
48 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 169-170; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 87.
49 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 183; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 106.
50 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 184; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 107.
51 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 184-185; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 108.
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хришћана на Истоку. За западне свештенике, несторијанска доктрина о постојању две
одвојене Христове природе, људској и Божанској, морала је бити доживљена као
јерес. Овакав поглед био је осуђен још на III Васељенском сабору у Ефесу 431.
године и сукоб је довео до одвајања Источне цркве од остатка хришћанског света.
Но, изгледа да кардиналима у Риму његова „јеретичка” становишта нису превише
сметала, а како Бар Саумин животописац наглашава, упркос разликама у мишљењу,
саговорници су га „веома ценили због његове разборитости”52. Треба, наравно, имати
на уму да је добар пријем који је несторијански путник доживео у Риму и исказана
трпељивост према другачијим ставовима имала везе са снагом и угледом монголског
кана, као и са свеприсутним тежњама да се деца са истока поново приволе
супрематији Цркве у Риму53.
Бар Саума је сам био изузетно заинтересован за хришћанске обреде и
ритуале и уочавао је регионалне особености западног света. У земљи Онбар
(Ломбардија) приметио је да људи не посте током прве суботе ускршњег поста, па се
распитивао о узроцима и поводима таквог обичаја54. Ипак, чини са да он није
придавао пуно пажње обредним и догматским разликама. У Бордоу је, заједно са
енглеским краљем Едвардом I, присуствовао римокатоличкој служби и причестио
се55. Током друге посете Риму, објавио је своју жељу да прослави Ускрс заједно са
западњацима. Доживео је велико одушевљење када је примио причешће из руку папе
Николе IV, изрекавши тада, према речима свог биографа: „Језик је другачији, али је
обичај идентичан”56. Од новоизабраног папе је чак затражио једну неуобичајену и не
тако малу услугу – да му подари неке од реликвија светаца које су се чувале у Риму.
Никола IV био је несумњиво изненађен, али пошто је посетилац дошао из веома
далеке земље, „пристао је да му преда делић одеће Господа нашег Христа и комадић
плашта, то јест мараме Девице Марије, као и делове моштију тамошњих светаца”.
Такође, поклонио му је и велику суму новца ради покривања путних трошкова. Уз
све то, римски понтифекс је одлучио да за патријарха Мар Јабалаху III припреми
„златну круну, обредну одежду и булу која му је давала патријархалну власт над свом
децом Истока”57.
Међутим, нису само питања религије и верских обреда били предмет Бар
Саумине пажње. У Ђенови, „земљи којом не влада краљ, већ људи бирају да њима
влада неки велики човек кога сами пожеле”58, један призор оставио је нарочито
снажан и упечатљив утисак. У овом граду путник је видео „башту која је наликовала
Рају. Њене зиме нису биле хладне, нити су лета била жарка. Лишће је тамо зелено
преко целе године и не отпада са дрвећа, које исто тако није лишено својих
плодова”59. Аргунов изасланик оставио је и живописну слику универзитета у Паризу,
нарочито схоластичке композиције artes liberales: „Овде има тридесет хиљада
ученика који се баве проучавањем наставних црквених књига, то јест коментарима и
егзегетиком свих светих списа, као и профаним учењем. Они изучавају мудрост, то

52 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 177; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 96.
53 J. Richard, „La mission en Europe de Rabban Çauma et l'union des eglises”, XII Convegno Volta:
Oriente e Occidente nel Medioevo, Romа 1957, 162-167.
54 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 181-182; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 105.
55 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 186; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 110.
56 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 190; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 114.
57 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 195-196; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 120.
58 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 181; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 103-104.
59 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 187; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 111.
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јест филозофију, вештину говора, вештину лечења, геометрију, аритметику и науку о
планетама и звездама. Ови ученици непрестано су упослени писањем теза и сви
примају новац за издржавање од краља”60, закључио је изјавом која би се могла
учинити познатом чак и савременим читаоцима.
Још два призора привукла су Бар Саумину пажњу. Када се отиснуо бродом из
Константинопоља за Италију, био је очевидац ерупције планине из које се цео дан
дизао дим, а у ноћи се на њој показала ватра. „Ниједан човек није био у стању да приђе
близу због смрада сумпора”61. Старији приређивачи веровали су да се речи односе на
Етну, чија се ерупција заиста одиграла 18. јуна 1287, али је у новије време предложена
идентификација са вулканом Стромболи на Липарским острвима62. Свега неколико
дана касније, Аргунов изасланик имао је прилику да са обале посматра битку између
анжујске и арагонске флоте, један од кључних момената дугог и исцрпљујућег
двадесетогодишњег рата (1282-1302), који је потресао јужну Италију: „Војска првог
дошла је на много бродова, док је војска другог већ била спремна. Они се сукобише, а
Ирид Аркон (краљ Арагона) победио је Ирид Шардалоа (краља Карла II Анжујског),
побио дванаест хиљада његових људи и потопио у море његово бродовље63. За то
време, Рабан Саума и његови сапутници седели су на крову палате, где су обитавали
дивећи се начину на који Франци воде рат, јер они нису нападали никог осим људи
који су били борци”64. На први поглед ово је врло необична опаска, али не и
неочекивана за човека који је навикао на монголски начин ратовања.
*
Бар Саумина путовања често су упоређивана са онима Марка Пола, не само
зато што су се одиграла отприлике истовремено, већ и зато што се чини као да
представљају слику у огледалу, односно поглед на запад са истока. Темељна
компаративна анализа показала би, међутим, потпуно другачији приступ двојице
аутора, изворе обавештења и начин размишљања. У овом чланку ограниченог обима
може се навести неколико кључних аргумената. Обојица људи били су авантуристи у
најширем смислу речи. Међутим, док је Марко, трговац и човек заинтересован за
материјалну добит, вредновао земље и градове које је обишао и о којима је чуо према
њиховом економском потенцијалу, обиму размене, присуству зачина и друге вредне
робе, Бар Саума је углавном ценио духовност и побожност људи, као и њихов однос
према екуменским хришћанским врлинама. Несторијанчева географска перспектива
је суженија, ограничена једино на његово лично искуство, док је она млетачког
путника светска и често заснована на непоузданим изворима. За разлику од
невероватних детаља које је Марко Поло пречесто износио у свом казивању (при
чему савременицима није било толико тешко да поверују у постојање људи са псећим
главама на Андаманским острвима колико у раскош и богатство града Квинсаја), у
опису Бар Сауминих путовања, непроверене приче, популарни митови и легенде

60 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 183-184; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 107.
61 Wallis-Budge, Rabban Sawma 170; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 88.
62 Borbone, Storia, 172.
63 Ова поморска битка одиграла се 23. јуна 1287. у заливу Соренто, недалеко од Напуља. Иако
бројчано слабија, арагонска флота под командом адмирала Рожера де Лорије изашла је из
окршаја као победник, Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 88-89; О самој бици види: S. Rose,
Medieval Naval Warfare, New York 2002, 49-50.
64 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 171; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 88-89.
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одсуствују готово у потпуности. Можда једини упечатљиви изузетак представља
легенда коју је његов ученик записао о настанку лековитих извора воде у Риму, тачно
на месту где је пала глава апостола Павла приликом његовог погубљења65. Како
примећује један од приређивача дела млетачког путописца, чини се да Марко Поло
није успео да саопшти, као што ни Рустичело из Пизе, који је писао и адаптирао
његову причу, није успео да дочара живу драматичност догађаја и личности, једну
слику утицаја високо развијене туђе цивилизације на дух обликован средњовековним
католичанством66. Са друге стране, изгледа да је несторијански путник осликао
незаборавне догађаје, призоре и места у маниру достојном правих књижевних дела.
На несрећу, многи описи и ангедоте из оригиналног текста вероватно се нису
сачували, а његов ученик је нагласио да му није била намера да изнесе све по реду
што је Бар Саума написао, већ да је много тога скратио „према потреби”67.
Док тродеценијски боравак Марка Пола у служби Кублај-кана уопште није
споменут у оријенталним текстовима, Бар Саумино једногодишње путовање изазвало
је велико интересовање и пажњу на Западу. То се може видети не само из његовог
животописа, већ и из других оновремених докумената. Долазак Аргуновог
посланства енглеском владару посведочен је у једној савременој хроници68. Такође,
два писма Николе IV, прво насловљено Yaulahae, episcopo in partibus orientis и друго
Barsaumae, episcopo in partibus orientis, у којима је пре свега било речи о црквеним
питањима, сачувана су све до данас69. Бар Саума, титулисан као venerabilis frater
noster, помиње се у папским писмима упућенима кану Аргуну70. Коначно,
несторијанчево име (Barbazoma Thartarus orientalis) записано је на првом месту међу
четрнаест архиепископа и епископа који су 1288. године дали прилоге за изградњу и
оправку катедрале у Веролију, градићу смештеном недалеко од Рима71. Можда
управо овај последњи податак најбоље сведочи о односу пуном поштовања и
наклоности који је Аргунов изасланик исказао према западној култури.
Везано за ефекат који су два дела произвела, разлика је такође више него
очигледна. Насупрот Милиону, веома читаном и сачуваном у више од стотину и
двадесет рукописа, Бар Саумина прича је изоловани документ. То је текст писан из
угла припадника једне хришћанске мањине и представља, како тврди један од
водећих научника на овом пољу, „погледе дела персијског друштва које је за кратко
време уживало известан утицај и краљевску наклоност, никада доживљену пре и
никада виђену након тога”72. Напросто, среће и несреће несторијанске Цркве биле су
исувише тесно испреплетане са династијом Чингис-канових потомака и несигурни
положај њених чланова, раштрканих у муслиманском мору, непосредно је зависио од
ставова монголске војне елите. У Бар Сауминој домовини, Кини, несторијанска
Црква је, након краха монголске власти 1368. године, изгубила сваки политички
значај, остајући да тиња међу својим малобројним верницима. У његовој другој
отаџбини, Аргунови муслимански наследници окренули су се политици прогона

65 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 178; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 99-100.
66 Marco Polo, The Travels, ed. R. Latham, London 1959, 17.
67 Wallis-Budge, Rabban Sawma, 197; Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 121-122.
68 Florentii Wigorniensis monachi Chronicon ex cronicis, ed. B. Thorpe, II, London 1849, 239.
69 Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 576-580, 588.
70 Chabot, Rabban Çauma/ROL 2, 581, 595.
71 H. M. Laurent, „Rabban Saumā, ambassadeur de l'Il-khan Argoun, et la cathédrale de Veroli”,
Mélanges d'archéologie et d'histoire 70 (1958) 331-365.
72 D. Morgan, The Mongols (Peoples of Europe Series), London 1989, 189.
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хришћана и несторијанске заједнице су постепено, али неповратно, на крају готово
нестале73.
Посматран заједно са биографијом патријарха Мар Јабалахе III, извештај о
Бар Сауминим путовањима представља речито и живописно сведочанство о
краткотрајном апогеју источне Цркве и осликава висок положај, статус и углед које
су он, католикос и други несторијанци уживали у илканидском друштву. Текст је од
прворазредног интереса и због описа средњовековне Европе крајем XIII века,
представљене као пространство прожето хришћанским традицијама и реликвијама и
којим управљају моћни и беневолентни владари. Уколико уопште спомињу Европу,
Бар Саумини муслимански савременици пружају само кратке фрагментарне податке
и туробну слику варварског окружења много народа и држава које су међусобно
непрестано у рату74. Контраст је веома уочљив, а чак и учени Рашид ал-Дин,
вероватно једини исламски научник XIII-XIV века који је обратио дужну пажњу на
западни свет, тврдио је „како Франци говоре двадесет пет различитих језика и
ниједан народ не разуме језик осталих”, додавши да „они имају заједнички календар,
писмо и нумерички систем, али ништа више осим тога”75. Могло би се рећи да текст
Рабана бар Сауме стоји усамљен у средњовековној књижевности, без свог правог
парњака, како на Истоку, тако и на Западу. Уз чињеницу да је у питању детаљни и
веродостојни историјски извор, управо у овој јединствености лежи трајна вредност
путовања нашег несторијанског монаха.
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Aleksandar Uzelac
EUROPE AS SEEN THROUGH THE EYES OF A LATE THIRTEENTH
CENTURY NESTORIAN TRAVELLER
Rabban Bar Sauma, Nestorian monk and sa’ora (visitor-general) in the service of
Ilkhanid ruler Arghun, is well known person in the history of contacts between Mongols
and the West. His mission to Europe in 1287-1288 and subsequent negotiations with
Byzantine emperor Andronicus II, Pope Nicholas IV, king Philip IV of France and Edward
I of England carried in order to forge an alliance directed against the common Mamluk
enemies, has been recorded in many contemporary documents and chronicles. Bar Sauma
wrote the narrative about his travels in Persian language, now lost; however, one of his
disciples translated it into Syriac, abridged it and merged it with the biography of his friend
and companion, Nestorian Patriarch Mar Yahballaha III. The text is of great importance,
since it provides the description of medieval Europe at the close of the Thirteenth century,
as seen through the eyes of “the other”. Bar Sauma favourably portrayed lands and cities he
visited, as steeped in Christian traditions and relics and ruled by powerful and benevolent
sovereigns. Although he was aware of distinctions and differences in dogma and religious
practice between Nestorian and Roman Catholic Church, he considered them irrelevant.
Besides, he left colourful descriptions of Hagia Sophia, Cathedral basilica of St. Denis,
University of Paris, volcanic eruption in southern Italy (either Etna or Stromboli), clash
between Aragonian and Angevin fleet (so-called “Battle of the Counts”) and many other
places and events.
In this article, attempt is also made to analyze the place and importance of
Byzantium in Mongol-Western contacts and to outline the contrast between Bar Sauma and
the most famous traveller of the era, Venetian Marco Polo. In historiography and popular
culture Nestorian's travels were often compared to those of Polo, not only for they
happened just prior to Venetian's return from Cathay, but as a reverse viewpoint of the East
looking towards the West. However, comparison of these two texts reveals completely
different approach, fields of interest, sources of information and ethical value. One may say
that Bar Sauma’s narrative has no true counterpart, either in the West or in the East, and
exactly in this uniqueness, apart from the fact that it is shrewd and to a high extent
trustworthy account, lays the everlasting value of his travels.
Key words: Bar Sauma, Nestorianism, Crusades, Mongols, Arghun, Andronicus II,
Philip IV the Fair, Constantinople, Rome, Paris.
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ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ∆ΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
(14ος αιώνας)
Περίληψη: Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η πολιτική κατάσταση και πολιτικοί
λόγοι του 14-ου αιώνα που οδήγησαν Οικουµενικό Πατριαρχείο στην καταδίκη της
Σερβικής Εκκλησίας. ∆εν υπάρχει αµφιβολία, και για αυτό συµφωνούν όλοι οι ιστορικοί,
ότι η πρωτοβουλία αυτή της καταδίκης οφείλεται σε πολιτικούς λόγους. Αυτός που έδωσε
την αφορµή για την καταδίκη ήταν ο αυτοκράτορας Ιωάννης ΣΤ’ Καντακουζηνός, ενώ ο
πατριάρχης Κάλλιστος απλά πραγµατοποίησε την θέληση του αυτοκράτορα. Ο ∆ουσάν, σε
αυτή την κρίσιµη στιγµή, διαπραγµατευόταν τις οριστικές συνοµιλίες µε το νέο
αυτοκράτορα Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έπρεπε να περάσει στην
σερβο-βουλγαρική συµµαχία κατά του Ιωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνού που ήταν στην
Κωνσταντινούπολη. Στη συγκεκριµένη πολιτική στιγµή, ο Καντακουζηνός έδωσε την
εντολή στον πατριάρχη Κάλλιστο να καταδικάσει τον ∆ουσάν και την δική του Εκκλησία,
όπερ και έκανε, ανακοινώντας το κείµενο της καταδίκης σύµφωνα µε τις ανάγκες του
εντολέα, και ανάλογα µε την υπαγόρεση των κανόνων της Εκκλησίας και µε την
υπάρχουσα κατάσταση στην περίπτωση αυτή. Ο πατριάρχης Κάλλιστος συνθέτει την
καταδίκη (τον αφορισµό, το ανάθεµα) µε την οποία καταδίκασε πρώτα τον ∆ουσάν και
έπειτα τον πατριάρχη Ιωαννίκιο και την Σερβική Εκκλησία. Με αυτό το τρόπο η
Κωνσταντινούπολη θέλησε να γνωστοποιήσει και στο νέο αυτοκράτορα Ιωάννη Ε’
Παλαιολόγο στη Θεσσαλονίκη πως η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, το Οικουµενικό
Πατριαρχείο, παρακολουθεί την δική του συµµαχία µε τον ∆ουσάν.
Λέξεις κλειδιά: Στέφανος ∆ουσάν, Ιωάννης Καντακουζηνός, Ιωάννη Ε’
Παλαιολόγο, Οικουµενικό Πατριαρχείο, Σερβική Εκκλησία.
Οµιλούντας περί της καταδίκης της Σερβικής εκκλησίας απο το Οικουµενικό
Πατριαρχείο, πρέπει κατά πρώτο λόγο να αναφέρουµε τις πολιτικές αιτίες που οδήγησαν σ’
αυτήν. Θεωρούµε αναγκαίο όµως να επανεξετάσουµε τις πολιτικές συνθήκες που
επικρατούσαν στο Βυζάντιο άµεσα µετά την ανακήρυξη του Σερβικού Πατριαρχείου και
της αυτοκρατορίας του ∆ουσάν, που είναι οι ακόλουθες : οι αντιδράσεις του επίσηµου
βυζαντίου για τα γεγονότα στα Σκόπια (1346), οι συγκρούσεις του Ιωάννη ΣΤ’
Καντακουζηνού και του Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγου όπως και η συµµετοχή του ∆ουσάν και ο
ρόλος του Οικουµενικού Πατριαρχείου στις συγκρούσεις αυτές. Επίσης, θα ήταν θετική
στην ανάλυσή αυτή, η επανεξέταση της ηµεροµηνίας, δηλαδή της εποχής κατά την οποία
απαγγέλθηκε η καταδίκη της Σερβικής εκκλησίας.
Χωρίς αµφιβολία το Βυζάντιο δεν µπορούσε να αναγνωρήσει ούτε την στέψη του
∆ουσάν ως αυτοκράτορα Σέρβων και Ελλήνων, ούτε την αυτοανακήρυξη του Σερβικού
1 sajlovicm@ikomline.net
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πατριαρχείου, διότι και οι δύο πράξεις ήταν αντίθετες µε τις αρχές της βυζαντινής
εκκλησιαστικοπολιτικής θεωρίας. Την βυζαντινή θέση απέναντι στην πράξη αυτή
εξέφρασαν χαρακτηριστικά οι σύγχρονοι βυζαντινοί χρονογράφοι ο Ιωάννης
Καντακουζηνός και ο Νικηφόρος Γρηγοράς, οι οποίοι σύντοµα καταχωρούν όλα τα
γεγονότα στα Σκόπια.
Το µνηµειώδες έργο του Ιωάννη Καντακουζηνού, αποτελεί βασική βυζαντινή
πηγή για την κυριαρχία του Στέφανου ∆ουσάν. Έχοντας υπ’ όψιν ότι σχεδόν έναν
ολόκληρο χρόνο διέµενε στην Σερβία (1342/3), ο Ιωάννης Καντακουζηνός ήταν σίγουρα
καλός γνώστης των καταστάσεων στην χώρα των Σέρβων, και γι’ αυτό ίσως µας εκπλήσσει
το ότι άφησε ιδιαίτερα µικρή περιγραφή της βασιλικής στέψης του ∆ουσάν. Κατά τον
Ιωάννη Καντακουζηνό, ο Στέφανος ∆ουσάν, µετά την κατάληψη των Σερρών, πίστεψε ότι
κρατώντας αυτό το σπουδαίο οχυρό στα χέρια του, µεταξύ των πόλεων Θεσσαλονίκης και
Κωνσταντινούπολης, ήταν εύκολη πιά και η κατάληψη της δεύτερης. Έτσι «µετά από αυτό
το γεγονός νιώθοντας εξαιρετική έπαρση και βλέποντας τον ευατό του κύριο του µεγαλύτερου
µέρους της αυτοκρατορίας, ανακήρυξε τον εαυτό του Τσάρο των Ρωµαίων και των Σέρβων,
ενώ συγχρόνως έδωσε στον υιό του, τον τίτλο του Κράλη».2 Όπως φαίνεται ο δεύτερος
σύγχρονος χρονογράφος, ο Νικηφόρος Γρηγοράς, µεγάλος ιστορικός και ανθρωπιστής,
περιέγραψε λεπτοµερέστερα το σηµαντικό αυτό γεγονός του Στέφανου ∆ουσάν. Καθορίζει
εξ αρχής ότι ο Στέφανος ∆ουσάν κατέκτησε ολόκληρη την Μακεδονία (εκτός απο τη
Θεσσαλονίκη), έως τη στενωπό της Χριστούπολης, όπως και την µεγάλη και ένδοξη πόλη
των Σερρών και πιστεύοντας ότι απο τις εναποµείναντες δυνάµεις των Ρωµαίων, τίποτα δεν
θα αντισταθεί στην δύναµη και την εξουσία του, «βασιλέα Ρωµαίων εαυτόν ανηγόρευσε,
τήν τε βάρβαρον δίαιταν ες τά Ρωµαίων ήµειψεν ήθη καί καλύπτρα καί πάσαις στολαίς
διασήµοις, απόσαι τή µεγάλη ταύτη γε προσήκουσιν αρχή, περιφανώς εχρήσατό τε καί χρήταί
γε µέχρι καί ες εµέ».3 Ο έµπειρος ιστορικός προσθέτει, ότι ο Στέφανος ∆ουσάν µοίρασε το
κράτος του: άφησε τον υιό του να κυβερνά στις περιοχές απο τον ποταµό ∆ούναβη έως την
πόλη των Σκοπίων και κράτησε για τον εαυτό του τις περιοχές και τις πόλεις απ’ τα Σκόπια
έως τη στενωπό της Χριστούπολης (βορείως του κόλπου της Καβάλλας).4
Παρατηρώντας τις σύντοµες αυτές σηµειώσεις των δύο αυτών σύγχρονων
ιστορικών σχετικά µε την βασιλική στέψη του Στέφανου ∆ουσάν, συµπεραίνουµε ότι και οι
δύο καταχωρούν την πράξη αυτή µε το ρήµα «αναγορεύω», που σηµαίνει «ανακηρύσσω
δηµόσια». Το σηµαντικό αυτό στοιχείο παρατήρησε ο καθηγητής Lj. Maksimović στην
περιεκτική του µελέτη περί του βασιλικού τίτλου του ∆ουσάν, αλλά θεώρησε ότι µε βάση
τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να συµπεράνουµε ότι ο Στέφανος ∆ουσάν µόνο αναγορεύτηκε
ως βασιλιάς και όχι ότι και εστέφθη.5 Αν και είµαστε σύµφωνοι µε την ερµηνεία αυτή,
ξεκινώντας απο την έννοια του εν χρήση ρήµατος στην τελετή ανάδειξης του βασιλιά των
Ρωµαίων – το ρήµα επιδεικνύει την αναγόρευση υποψηφίου, πριν απο την στέψη, την πιο
επίσηµη πράξη της τελετής – αναγκαζόµαστε να δώσουµε µία συγκεκριµένη σηµασία στην
χρήση του ρήµατος στα έργα των δύο ιστορικών. Φαίνεται ότι µε την χρησιµοποίηση
2 Ioannis Cantacuzeni eximperatoris historiarum libri IV, graece et latine, volumen II, ed. L.
Schopeni (=Cant. II), Bonnae 1826, 551; Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije VI
(Βυζαντινές πηγές για την ιστορία των εθνών της Γιουγκοσλβίας, τοµ. ΣΤ’) (=VIINJ VI), Beograd
1986, 483.
3 Nicephori Gregorae Byzantina historia, volumen II, ed. L. Schopeni (=Greg. II), Bonnae 1830,
746-747.
4 VIIJN VI, 263-4, υποσηµ. 122.
5 Lj. Maksimović, Grci i Romanija u srpskoj vladarskoj tituli (The Greeks and Romania in the
Serbian Sovereign Title), (Zbornik radova Vizantološkog instituta - Συλλογή εργασιών του
Βυζαντινού ιδρύµατος = ZRVI), τοµ. 12 (1970) 62.
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αυτού του ρήµατος, που δηλώνει µία ξεχωριστή τελετή στο βυζαντινό αυτοκρατορικό
τελετουργικό - (αναγόρευσις) - και οι δύο σύγχρονοι χρονογράφοι σκόπευαν να αποφύγουν
την σαφή πιστοποίηση ότι και εστέφθη ο Στέφανος ∆ουσάν, καταχωρώντας ότι µόνο
αναγορεύτηκε ως βασιλιάς.6 Η ερµηνεία αυτή των ειδήσεων του Ιωάννη Καντακουζηνού
και του Νικηφόρου Γρηγορά σχετικά µε την βασιλική στέψη του ∆ουσάν, ενισχύεται απο
το γεγονός ότι κατά την περιγραφή των εξελίξεων µετά τον Απρίλιο του 1346, ούτε ένας
απ’ αυτούς δεν ονοµάζει τον σέρβο ηγεµόνα, αυτοκράτορα ή βασιλιά. Ο Ιωάννης
Καντακουζηνός και περαιτέρω τον ονοµάζει «Κράλη», γράφοντας µε κεφαλαίο το πρώτο
γράµµα της λέξεως, όπως και έκανε συνήθως κατά την περιγραφή καταστάσεων πριν απο
το σηµαντικό γεγονός που διαδραµατίστηκε στα Σκόπια. Καταχωρώντας τον θάνατο του
Στέφανου ∆ουσάν, ο αυτοκράτορας –συγγραφέας αναφέρει ότι απέθανε ο «Κράλης, ο των
Τριβάλων δυνάστης».7
Η θέση του Ιωάννη Καντακουζηνού απέναντι στον βασιλικό τίτλο του ∆ουσάν,
γίνεται φανερή µε συνέπεια, µέσα απο τις γραµµές του µνηµειώδους ιστορικού του έργου,
ενώ ιδιαίτερα σηµαντική είναι η περιγραφή των διαπραγµατεύσεων που είχε µε τον σέρβο
βασιλιά στα τέλη του 1350 πλησίον της Θεσσαλονίκης. Κατά τις διήµερες αυτές
συνοµιλίες, τουλάχιστον όπως τις περιέγραψε ο Ιωάννης Καντακουζηνός, οι πρώην
σύµµαχοι και φίλοι, απηύθυναν αµοιβαίες κατηγορίες για παραβίαση της υπογεγραµµένης
συµφωνίας για κοινή συµµαχία, αλλά ο αυτοκράτορας–συγγραφέας, ούτε µε µία λέξη δεν
κατηγόρησε τον Στέφανο ∆ουσάν ότι απέκτησε παράνοµα τον βασιλικό τίτλο.8 Είναι
βέβαιο ότι την στιγµή αυτή ο Ιωάννης Καντακουζηνός είχε κάποιο λόγο για να ενεργήσει
έτσι, διότι ο Στέφανος ∆ουσάν εξέφρασε ελεύθερα ότι είναι πιστός στον αντίπαλο και
γαµβρό του Καντακουζηνού, στον νέο αυτοκράτορα Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγο. Σύµφωνα µε
την περιγραφή του ίδιου του αυτοκράτορα–συγγραφέα, ο Στέφανος ∆ουσάν τότε επίσης
πρόσθεσε: «ει δέ σε λυπεί το και αυτόν εκ της Ρωµαίων ηγεµονίας µοίράν τινα παρηρηµένον
έχειν, αλλ’ εκείνο εννοείν χρή, ως αυτός έχεις πολλαπλάσιον λαβών εκ της αυτής ετέρω
προσηκούσης».9 Ξεφυλλίζοντας την ιστορία του Ιωάννη Καντακουζηνού, µε την πρώτη
µατιά θα µπορούσαµε να σκεφτούµε, ότι ο συγγραφέας ελησµόνησε προς στιγµήν την αρχή
της αγνόησης του βασιλικού τίτλου του ∆ουσάν. Στα τέλη του 1350, καθώς ο Ιωάννης
Καντακουζηνός διέµενε στην Βέροια, κατέφτασαν απεσταλµένοι των ρωµαϊκών πόλεων
που κατακτήθηκαν απο τους Σέρβους, όπως και απο τα Σκόπια, που όπως φαίνεται ήταν –
πρωτεύουσα, «βασιλεία», του βασιλιά και πρόσφεραν την παράδοση των πόλεών τους.15
Γνωρίζοντας όµως τους ευγενείς τρόπους γραφής των βυζαντινών ιστορικών, οδηγούµαστε
στο συµπέρασµα ότι ο Ιωάννης Καντακουζηνός δεν µπορούσε να χρησιµοποιήσει
διαφορετικό όρο για την πρωτεύουσα του ∆ουσάν εκτός του «βασιλεία», και µ’ αυτό τον
τρόπο δεν αναγνώρισε άµεσα τον τσαρικό τίτλο στον σέρβο ηγεµόνα. Η συνεπής
αποσιώπηση του τσαρικού τίτλου του Στεφάνου ∆ουσάν, ακολουθείται και στις ειδήσεις
που µας µεταφέρει για τα γεγονότα µετά τον Απρίλιο του 1346, ο άλλος σύγχρονος
ιστορικός, ο Νικηφόρος Γρηγοράς. Και αυτός ονοµάζει τον ∆ουσάν «Κράλη»,
προσδίδοντας ευκαιριακά και την έννοια «ηγεµών». Περιγράφοντας τον θάνατο του
∆ουσάν, ο Νικηφόρος Γρηγοράς σηµειώνει ότι απέθανε «ο των Τριβάλλων αρχηγός Κράλης
Σερβίας».10 Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι και οι δύο βυζαντινοί χρονογράφοι και ο
6 Για την τελετή της αναγόρευσης ως βασιλέα, κοίτα: Ε. Χριστοφιλοπούλου, Εκλογή, αναγόρευσις
και στέψις του βυζαντινού αυτοκράτορος, Αθήνα 1956.
7 Ioannis Cantacuzeni eximperatoris historiarum libri IV, graece et latine, volumen III, ed. L.
Schopeni (=Cant. III), Bonnae 1832, 314; VIIJN VI, 557.
8 Cant. III, 137-156; VIIJN VI, 523-537.
9 Cant. III, 140; VIINJ VI, 526.
10 Nicephori Gregorae Byzantina historia, volumen III, ed. I. Bekkerus (= Greg. III), Bonnae 1855,
148 sq., 169 sq., 178, 556; VIINJ VI, 281-283, 285-287, 293.
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Καντακουζηνός και ο Γρηγοράς, οµιλούν µόνο για την αναγόρευση του ∆ουσάν ως
βασιλιά, ενώ µε συνέπεια αποσιωπούν την βασιλική του στέψη στα Σκόπια. Με τον τρόπο
αυτό δείχνουν ότι για τους βυζαντινούς θεωρούνταν άκυρη, όχι µόνο η στέψη του ∆ουσάν,
αλλά και οποιαδήποτε άλλη στέψη που δεν τελέστηκε στην Κωνσταντινούπολη απο τον
Οικουµενικό Πατριάρχη.
Επίσης είναι σηµαντικό ν’ αναφερθεί, ότι ούτε στον Καντακουζηνό, ούτε στον
Γρηγορά δεν συναντούµε καµµία είδηση, έµµεση ή άµεση, περί καταδίκης του ∆ουσάν,
του πατριάρχη Ιωαννικίου και της Σερβικής εκκλησίας εκ µέρους του Οικουµενικού
Πατριαρχείου.
Η βασιλική στέψη του ∆ουσάν καταχωρήθηκε και σε έργα άλλων βυζαντινών
συγγραφέων. Με χρονολογική σειρά, πρώτο είναι το εγκώµιο του ενδόξου Γρηγορίου
Παλαµά, έργο του Οικουµενικού πατριάρχη Φιλοθέου (1353-1354, 1364-1376).
Περιγράφει την συνάντηση του Στεφάνου ∆ουσάν, κατά την διαµονή του στο Άγιον Όρος
(1347-8)11, µε τον µορφωµένο ησυχαστή, που κατέφυγε στον Άθωνα αφού οι ζηλωτές του
απαγόρευσαν την είσοδο στην Θεσσαλονίκη και παρεµποδίστηκε έτσι ν’ αναλάβει την
ποίµανση της πόλης ως χειροτονηµένος αρχιεπίσκοπος. Στο εγκώµιο αναφέρεται: - «Αλλ’ ο
των Τριβαλλών άρχων Στέφανος και αυτός επιβάς τότε του Άθω – η γάρ κάκιστ’ απολουµένη
στάσις καθ’ εαυτών των Ρωµαίων εκείνη κακείνον βασιλέα κεχειροτόνηκεν ου σµικρού της
των Ρωµαίων αρχής µέρους – εκείνος τοιγαρούν δεσποτικώς και του θείου επιβάς Όρους
τότε, επεί και τω µεγάλω τώδε αρχιερεί συγγεγονώς εις οµιλίαν ήλθε και λόγους πάλαι ποθών
εκ της φήµης,...».12 Ο πατριάρχης Φιλόθεος, δεν κρύβει την αντιπάθειά του για τον ∆ουσάν
και την αυτοκρατορική του στέψη αλλά πουθενά δεν µνηµονεύει τον αφορισµό της
Σερβικής εκκλησίας απο την κοινωνία των ορθοδόξων λαών, γεγονός αναµενώµενο την
στιγµή αυτή. Σε επιστολή του Γρηγορίου Ακινδύνου περιγράφεται η αποστολή του φίλου
του, ιεροµονάχου Αντωνίου ως εκπροσώπου του Ιωάννη Καντακουζηνού «προς ηγεµονα
των Τριβαλων».13 Αναφέρουµε επίσης και το λεγόµενο «Χρονικόν των Ιωαννίνων», έργο
της τοπικής ιστοριογραφίας απο τις αρχές του 15ου αιώνα. Ο άγνωστος συγγραφέας στην
εισαγωγή σηµειώνει
«Τού µακαρίτου εκείνου βασιλέως κυρίου Ανδρονίκου τού
Παλαιολόγου πρός τάς αιωνίους µεταστάντος µονάς καί τήν τών Ρωµαίων βασιλείαν επί
παιδί καταλείψαντος νέω... άδειαν ο τών Σέρβων κατάρχων ευρηκώς, επιπηδά τά τών
Ρωµαίων όρια (Στέφανος δ’ ούτος κατωνοµάζετο ο καί κράλης Σερβίας απάσης), διάδηµά τε
εαυτώ περιτίθεται καί βασιλιάς παρά τών ιδίων επιφηµίζεται σατραπών καί πάσαν ληϊζεται
τήν Ρωµαϊδα γήν.»14
Όλα τα ιστορικά στοιχεία που παραθέσαµε απο έργα σύγχρονων ιστορικών
χρονογράφων, καταχωρούν τις αντιδράσεις τους στην ανακήρυξη του πατριαρχείου και
στην βασιλική στέψη του ∆ουσάν. Αποτελούν έτσι την έκφραση της κοινής γνώµης του
Βυζαντίου πάνω στο θέµα αυτό. Οπωσδήποτε είναι πολύ πιο σηµαντικό να γνωρίσουµε την
τοποθέτηση και τις αντιδράσεις των επίσηµων αρχών της αυτοκρατορίας των Ρωµαίων –
11 Ο Στέφανος ∆ουσάν, µε την σύζυγό του Ελένη και το γιό τους Ούρεση, επισκέφθηκε το Άγιο
Όρος απο τον Σεπτέµβριο του 1347 µέχρι την Άνοιξη του 1348. Βλ. Γ. Σούλη, Ο τσάρος Στέφανος
∆ουσάν και το Άγιο Όρος, ΕΕΣΒ 22 (1952), 82-96
12 PG (J.- P. Migne, Patrologiae cursus completus. Series graeca.) 151, col. 615A-616A; VIINJ VI,
630. Στην συνέχεια του κειµένου του εγκωµίου ο ∆ουσάν αποκαλείτε άρχοντας των Τριβάλων
(Σέρβων), ή µόνο µε το όνοµα Στέφανος. Cf, PG col. 623D-624D; VIINJ VI, 632. Θεσσαλονικείς
βυζαντινοί συγγραφείς, (∆. Γ. Τσάµη) Φιλοθέου Κωνσταντινουπόλεως του Κόκκινου, Αγιολογικά
έργα Α’, Θεσσαλονικείς άγιοι, (Κέντρο Βυζαντινών ερευνών), Θεσσαλονίκη 1985, 519.
13 VIINJ VI, 640.
14 Λ. Βρανούσης, Το χρονικόν των Ιωαννίνων κατ’ ανέκδοτον δηµώδη επιτοµήν, Επετηρίς του
Μεσαιωνικού Αρχείου, (Ακαδηµία Αθηνών) 12 (1962), 74.
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του κράτους και της εκκλησίας - απέναντι στην πράξη του ∆ουσάν µε την οποία, όπως
αναφέραµε απειλήθηκε άµεσα η ιδεατή τους υπεροχή στον ορθόδοξο κόσµο.
Για να λάβουµε µία γενική εικόνα των µνηµονευθέντων ιστορικών στοιχείων είναι
απαραίτητο να τα µεταφέρουµε στο φυσικό περιβαλλον του ιστορικο-πολιτικού πλαισίου.
Η πράξη της στέψης του ∆ουσάν επήλθε σε µία ιδιαίτερα άστατη περίοδο για την
αυτοκρατορία των Ρωµαίων. Τις ηµέρες της επίσηµης στέψης του ∆ουσάν (16. Απριλίου
1346), συνεχίζονταν στην αυτοκρατορία ο εµφύλιος πόλεµος που πυροδοτήθηκε µετά τον
πρόωρο θάνατο του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Γ’ Παλαιολόγου (τον Ιούνιο του 1341). Σε
εξέλιξη βρίσκονταν το αποφασιστικό στάδιο της µάχης για την εξουσία ανάµεσα τον
σφετεριστή Ιωάννη Καντακουζηνό, που είχε πλέον µεγάλο προβάδισµα µετά την
δολοφονία του κύριου αντιπάλου του, του Μεγάλου ∆ούκα Αλέξιου Απόκαυκου (τον
Ιούνιο του 1345), και απο την άλλη πλευρά, την αντιβασιλεία του ανήλικου νόµιµου
διάδοχου, του Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγου. Γι’ αυτούς τους λόγους, δεν έχουµε διασωσµένα
στοιχεία ότι η Κωνσταντινούπολη αντέδρασε άµεσα στην στέψη του ∆ουσάν. Παρόλ’
αυτά, φαίνεται ότι η πρώτη άµεση αντίδραση στο βασιλικό διάδηµα του ∆ουσάν επήλθε
απο τον Ιωάννη Καντακουζηνό. Όπως είναι γνωστό, αυτός ανακηρύχθηκε πρώτα ο ίδιος
αυτοκράτορας στο ∆ιδυµότειχο, ανήµερα του αγίου ∆ηµητρίου (στις 26. Οκτωβρίου του
1341), στην αρχή δηλαδή του µακρού εµφυλίου πολέµου στην αυτοκρατορία.15 Κατά την
διάρκεια της διαµάχης για την εξουσία ο Καντακουζηνός αποφάσισε να προβεί σ’ ένα
ακόµα σηµαντικό βήµα: εκµεταλλεύτηκε την διαµονή του πατριάρχη Ιεροσολύµων
Λαζάρου στην Αδριανούπολη, ο οποίος κατά την εορτή των αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης (στις 21 Μαΐου 1346) τον έστεψε µε βασιλικό διάδηµα και τον έχρισε ως
αυτοκράτορα, ενώ ο ίδιος ο Ιωάννης Καντακουζηνός έστεψε την σύζυγό του Ειρήνη ως
αυτοκράτειρα (τον Αύγουστο). Ο αυτοκράρορας-συγγραφέας αναφέρει, ότι την στιγµή
αυτή του πρότειναν οι οπαδοί του να ανακηρύξει ως συµβασιλέα τον πρεσβύτερο υιό του
Ματθαίο, αλλά αρνήθηκε, επεξηγώντας την κίνηση αυτή ως την επιθυµία να διαφυλαχτεί
το νόµιµο δικαίωµα του θρόνου στον νεαρό τότε Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγο.16 Χωρίς
αµφιβολία η αυτοκρατορική στέψη του Καντακουζηνού (21. Μαΐου 1346) στην
Αδριανούπολη, µόλις ένα µήνα µετά την στέψη του ∆ουσάν (16. Απριλίου 1346), ήταν η
προσωπική απάντηση στην βασιλική στέψη του πρώην συµµάχου, και νύν αντιπάλου.17
Πρίν απο τις στέψεις τους και οι δύο ήταν µόνο απλοί σφετεριστές των βυζαντινών
εδαφών. ∆εν µπορούσε όµως ο Καντακουζηνός να κρύψει την υπεροχή του. Η επικράτηση
επί του βασιλικού τίτλου του ∆ουσάν ήταν φανερή απο την εποχή της παραµονής του
Καντακουζηνού στην Σερβία, όταν ο ∆ουσάν πάντα τον προσφωνούσε ως αυτοκράτορα µε
το ανάλογο τελετουργικό, ενώ ταπείνωνε τον εαυτό του µπροστά του.18 Την Τρίτη
Φεβρουαρίου του 1347, ο Ιωάννης Καντακουζηνός εισήλθε τελικά στην πρωτεύουσα και
ανέλαβε την εξουσία, ενώ και πάλιν ανήµερα της εορτής των αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης (21. Μαΐου 1347), εστέφθη αυτοκράτορας, όταν ο οικουµενικός πατριάρχης
Ησαΐας έθεσε στη κεφαλή του το αυτοκρατορικό διάδηµα. Ενδιαφέρουσα είναι η εξήγηση
που δίνει ο ίδιος ο Ιωάννης Καντακουζηνός για την εξέλιξη αυτή. Αναφέρει ότι νωρίτερα
15 G. Ostrogorski, Srbija i vizantijska hijerarhija država (Ο βυζαντινός αυτοκράτορας και η
παγκόσµια ιεραρχική τάξη), (εν «O knezu Lazaru») (Le prince Lazar. Actes du Symposium de
Kruševac 1971), Beograd 1975, 133.
16 Cant. II, 105-106.
17 B. Ferjančić, Vizantija prema Srpskom carstvu (Byzance et l'Empire serbe), Glas SANU 384,
Odeljenje istorijskih nauka 10 (1998), 169; К. Јиречек, Историја Срба I (Ιστορία των Σέρβων),
Београд 1952, 224.
18 Cant. II, p. 257, 13 – p. 277,1; VIIJN VI, 377 – 406. Απο την αναφορά αυτή του Καντακουζηνού
βλέπουµε όλες τις διπλωµατικές, διανοητικές και ψυχολογικές ικανότητες του Καντακουζηνού, όπως
και την ικανότητά του να επιβάλλει τον εαυτό του και την γνώµη του στους άλλους.
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τον έστεψε και έχρισε αυτοκράτορα ο πατριάρχης Ιεροσολύµων Λάζαρος, αλλά προσθέτει
ότι, επιθυµώντας να αποδυναµώσει τις αντιρρήσεις των αντιπάλων του, αποφάσισε να
στεφθεί και πάλι στην Κωνσταντινούπολη, σύµφωνα µε την παλαιά αυτοκρατορική
συνήθεια.19 Η δοθείσα εξήγηση µαρτυρεί, ότι ο ίδιος ο Ιωάννης Καντακουζηνός
συνειδητοποίησε ότι η στέψη του στην Αδριανούπολη αποτελούσε ασυνήθιστη πράξη.
Τίθεται όµως το ερώτηµα, γιατί προχώρησε σ’ αυτήν; Ειναι φυσικό να πιστέψουµε ότι η
πράξη του Καντακουζηνού στην Αδριανούπολη αποτελούσε σχετική απάντηση στην
πρόσφατη στέψη του πρώην συµµάχου και τώρα οργισµένου αντιπάλου, Στέφανου
∆ουσάν, επίσης όµως και η δεύτερή του στέψη απευθύνονταν όχι µόνο εναντίον των
αντιπάλων του στο Βυζάντιο, αλλά και στην αποδυνάµωση της στέψης του ∆ουσάν. Όσον
αφορά τις αντιδράσεις του επίσηµου Βυζαντίου, που εκφράστηκαν µετά την εκτόνωση της
πρώτης φάσης του εµφυλίου πολέµου (1341–1347), και την είσοδο του Ιωάννη
Καντακουζηνού στη Κωνσταντινούπολη (τον Φεβρουάριο του 1347), είχαν χαρακτήρα
δηµόσιας διαµαρτυρίας ή απλής διαφωνίας µε την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά που την
παρούσα στιγµή δεν µπορούσαν τίποτα ν’ αλλάξουν ουσιαστικώτερα. Μία πιο
συγκεκριµένη διαµαρτυρία του επίσηµου Βυζαντίου βρίσκουµε στην επιστολή του Ιωάννη
Καντακουζηνού απο το 1348, όπου παρακαλείται ο πάπας Κλήµης ο ΣΤ’, να µεσολαβήσει
στον Στέφανο ∆ουσάν, ώστε να επιστρέψει στους Ρωµαίους τις πόλεις και τα κάστρα που
κατακτήθηκαν ενάντια του Θεού και του δικαίου.20 Άλλα στοιχεία για την αντίδραση της
Κωνσταντινούπόλης σε σχέση µε τα γεγονότα στα Σκόπια (1346) δεν συναντούµε, έως την
επίσηµη καταδίκη τους τα έτη 1351-3.
Από αναφορές σερβικών πηγών – του Συνεχιστού του ∆ανιήλ του Β’,
πληροφορούµαστε – «ο δέ πατριάρχης τής βασιλεύουσας πόλης, ό τότε οικουµενικός κύρ
Κάλλιστος, ίστειλε καί αφόρισε τον τσάρο µέ τον πατριάρχη καί τους αρχιερείς του.»21
Όµως η αναφορά αυτή, όπως και οι πληροφορίες απο άλλες πηγές, δεν προσδιορίζουν
χρονολογικά τα γεγονότα, ώστε να ορισθεί πλησιέστερα η ηµεροµηνία που ο πατριάρχης
έλαβε την απόφαση, απαραίτητο στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση των αιτιών και του
κινήτρου της πράξης αυτής. Ο πατριάρχης Κάλλιστος22 βρέθηκε επικεφαλής της
οικουµενικής εκκλησίας σε δύο περιόδους : την πρώτη φορά απο την 10η Ιουνίου του
135023, έως τον Νοέµβριο του 1353, ενώ την δεύτερη φορά απο τον Ιανουάριο του 1355,
έως τον Αύγουστο του 1363. ∆εν υπάρχει αµφιβολία, καθώς συµφωνούν όλοι οι µελετητές,
ότι ο αφορισµός του σέρβου βασιλιά και της σερβικής εκκλησίας χρονολογείται την
περίοδο της πρώτης πατριαρχείας του Καλλίστου.24 Η τοποθέτησή τους αυτή, βασίζεται
στις αναφορές του Συνεχιστού του ∆ανιήλ, ότι ο ∆ουσάν επιθυµούσε να διευθετήσει τις
19 Cant. II, 564-568.
20 R. Radić, Vreme Jovana V Paleologa (Η εποχή του Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγου), Beograd 1993, 186;
Κατά τον Radić: - R, J. Loenertz, Ambassadeurs grecs aupres du pape Clement VI, 1348, Orientalia
christiana periodica 19 (1953), 183 sq. (Byzantina et Franco-graeca I, Roma 1970, 290).
21 Данилови настављачи (Данилов ученик, Други настављачи Даниловог зборника) (Οι
Συνεχισταί του ∆ανιήλ, ο µαθητής του ∆ανιήλ και οι άλλοι συνεχισταί του ∆ανιήλ), Београд 1989,
129.
22 Γενικές πληροφορίες σχετίκα µε τον Κάλλιστο Α’ βλ. ∆. Β. Γόνη, Το συγγραφικόν έργον του
Οικουµενικού Πατριάρχου Καλλίστου Α’, Αθήνα 1980; H. G. Beck, Kirche und theologische Literatur
im byzantnishcen Reich, München 1959, 774-775.
23 Μετά την εκδηµία του πατριάρχη Ισιδώρου Α’ (1347-1350) ο Ιωάννης Καντακουζηνός πρότεινε
τον αγιορειτικό µοναχό Κάλλιστο ως κατάλληλο για το αξίοµα του πατριάρχη. Με ειδικό πλοίο,
κατόπιν εντολής του Καντακουζηνού, ο Κάλλιστος εγκατέλειψε τη Μονή Ιβήρων και µε ακολουθία
αγιορειτών µοναχών µετέβη στη Κωνσταντινούπολη, όπου και εξελέγει πατριάρχης στις 10 Ιουνίου
του 1357. Cant. III, 105, 23–106, 7; Greg. II, 871, 17–873.
24 Г. Острогорски, Серска област после Душанове смрти (Η περιοχή των Σερρών µετά τον
θάνατον του ∆ουσάν), Београд 1965, 129.
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σχέσεις του µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο µετά την καταδίκη της Σερβικής εκκλησίας,
αλλά τον απέτρεψε ο ξαφνικός του θάνατος.25 Αποκλείεται λοιπόν η απαγγελία της
καταδίκης κατά την δεύτερη πατριαρχία του Καλλίστου, λόγω της µικρής χρονικής
περιόδου µεταξύ του ερχοµού του Καλλίστου στον θρόνο του Οικουµενικού Πατριαρχείου
(τον Ιανουάριο του 1355), και τον θάνατο του ∆ουσάν (τον ∆εκέµβριο του 1355). Πρέπει
εδώ να προσθέσουµε ότι απο την απαγγελία της καταδίκης και των προσπαθειών του
∆ουσάν που έχουν καταχωρηθεί για συµφιλίωση, έπρεπε να πέρασε αρκετός χρόνος,
πιθανόν περισσότερος απ’ αυτόν που υποθέτουµε µέσα στο έτος 1355.26 Ίσως για τους
λόγους αυτούς, ο επιφυλακτικός K. Jireček, αναφερόµενος επί του θέµατος, δεν ορίζει
έτος, αλλά µόνο αναφέρει - «Οι Βυζαντινοί ενασχολούνταν υπερβολικά µε τα εσωτερικά
τους, για να διαµαρτύρονταν για τον σφετερισµό του βυζαντινού αυτοκρατορικού τίτλου
απο την πλευρά του σέρβου ηγεµόνα. Πέρασαν αρκετά χρόνια έως ότου ο πατριάρχης
Κάλλιστος αναθεµάτισε τον σέρβο βασιλιά και τον αντικανονικό νέο πατριάρχη».27 Ο
Јireček αναφέρει στις υποσηµειώσεις του, ότι ο Κάλλιστος ανέβηκε δύο φορές στον
πατριαρχικό θρόνο, αφήνοντας την εντύπωση ότι υπάρχει πιθανότητα να αποδόθηκε η
καταδίκη και κατά την διάρκεια της δεύτερής του θητείας.28 Στο έργο, «Ιστορία της
Σερβικής εκκλησίας», ο συγγραφέας R. Grujić, αναφέρει σύντοµα ότι το ανάθεµα δόθηκε
το «1352, δηλαδή έξη ολόκληρα χρόνια µετά την ανακήρυξη του πατριαρχείου».29 Για τον
χρόνο της απόδοσης της καταδίκης απο τον πατριάρχη Κάλλιστο, ερεύνησε και ο M. Dinić,
πιστεύοντας ορθά ότι πραγµατοποιήθηκε την περίοδο της πρώτης του πατριαρχείας,
δηλαδή πριν απο τον Νοέµβριο του 1353. Την πράξη αυτή την αποδίδει ο Dinić σε
πρωτοβουλία του Ιωάννη Καντακουζηνού, πιστεύοντας ότι πραγµατοποιήθηκε µετά τον
χωρισµό του απο τον νεαρό αυτοκράτορα Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγο. Άρα, «το ανάθεµα
απευθύνονταν όχι µόνο ενάντια στην Σερβία αλλά έµµεσα και κατά του Παλαιολόγου.
Έπρεπε να δυσφηµιστεί και να βρεθεί σε δύσκολη θέση εξαιτίας της υποστήριξης που
ζήτησε απο τον ξένο σφετεριστή του αυτοκρατορικού τίτλου και των παραχωρήσεων που
έγιναν πάνω στο θέµα αυτό».30 Επίσης, το ανάθεµα απευθύνονταν και στον σέρβο
πατριάρχη, έτσι ώστε έπρεπε να αποδοθεί πριν απο τον θάνατό του, την 3η Σεπτεµβρίου
του 1354.31 Ο V. Mošin είναι πιο ακριβής στον χρονολογικό προσδιορισµό της απόδοσης
του «αναθέµατος» του Καλλίστου προς τον σέρβο βασιλιά, τον πατριάρχη και τους
αρχιερείς του: πιστεύει ότι αποδόθηκε µεταξύ του φθινοπώρου του 1352 (µάχη στο
∆ιδυµότειχο) και της άνοιξης του 1354 (αποχώρηση του Καλλίστου), ενώ το πιο πιθανό
είναι το καλοκαίρι του 1353.32 Τα αποτελέσµατα των ερευνών του V. Mošin, αποδέχτηκε
και ο Slijepčević – προτείωει το 1353 ως έτος του αφορισµού των Σέρβων.33 Επίσης, για
25 Данилови настављачи (Οι Συνεχισταί του ∆ανιήλ), 129. «Οταν λοιπόν έγιναν αυτά, ό τσάρος
έπεσε σέ µεταµέλεια καί ζήτησε τή λύση του κακού, χωρίς όµως νά µπορέσει νά τό πετύχει, έξ αίτιας
του βαθµού καί των πόλεων. Καί µετά από αυτά ήρθε τό τέλος τής ζωής του καί παραδόθηκε στον
τάφο, άφίνοντας άταφο τό κακό εκείνο.»
26 Βλ., В. Мошин, Свети патријарх Калист и српска црква (Ο άγιος πατριάρχης Κάλλιστος και η
Σερβική Εκκλησίας), Гласник СПЦ 9, 1946, 200 – 201.
27 К. Јиречек, Историја Срба, 223.
28 Αυτόθι, υποσηµ. 55.
29 Р. Грујић, Православна српска црква (Ορθόδοξη Σερβική Εκκλησία), Крагујевац 1989, 29.
30 M. Dinić, Dušanova carska titula u očima savremenika (Ο αυτοκρατορικός τίτλος του ∆ουσάν
στα µάτια των συγχρόνων του), Zbornik u čast šeste stogodišnjice Zakonika cara Dušana (Τιµητικός
τόµος επ’ ευκαιρία της 600ης επετείου της νοµοθεσίας του τσάρου Dušan), Beograd 1951, 98.
31 Αυτόθι.
32 В. Мошин, Свети патријарх Калист, 202.
33 Ђ. Слијепчевић, Историја српске православне цркве (Ιστορία της Σερβικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας), τοµ. Α’, Диселдорф 1978, 180. Σύµφωνοι µε την γνώµη του Ђ. Слијепчевић είναι : Ι.
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τον χρονολογικό προσδιορισµό του αναθέµατος του Κάλλιστου, που δόθηκε σίγουρα κατά
την πρώτη του πατριαρχεία, ερεύνησε και ο G. Ostrogorski, υπενθυµίζοντας πρώτα την
σηµαντική περίσταση, ότι σε παλαιότερες περιπτώσεις σφετερισµού του αυτοκρατορικού
τίτλου, το Βυζάντιο δεν αντέδρασε µε όπλο τον αφορισµό των µελών αυτών απο την
εκκλησία. Επίσης, καταφανικό είναι το γεγονός ότι, η δηµόσια καταδίκη της πράξης του
βασιλιά Στεφάνου ∆ουσάν, δεν απαγγέλθηκε αµέσως µετά την στέψη του και την
ανακήρυξη του πατριαρχείου, αλλά µερικά χρόνια αργότερα. Το γεγονός όµως ότι το
ανάθεµα αποδόθηκε, ο Ostrogorski το ερµηνεύει εξαιτίας του ρόλου και της επίδρασης του
Ιωάννη Καντακουζηνού, που µας οδηγεί στα πολιτικά κίνητρα της κίνησης αυτής, µε
αφετηρία το φθινόπωρο του 1350, όταν ο Ιωάννης Καντακουζηνός, µετά την
σταθεροποίηση της κατάστασης στην Θεσσαλονίκη και την αποµάκρυνση της αντίπαλης
εξουσίας των ζηλωτών, αποφάσισε να κινηθεί εναντίον των πόλεων της ευρύτερης
περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, που είχαν κατακτηθεί απο τον σέρβο βασιλιά. Τότε ο
Ιωάννης Καντακουζηνός επανακατέκτησε προσωρινά την Βέροια, την Έδεσσα και µερικά
ακόµη κάστρα από τους Σέρβους, ενώ το ανάθεµα του Καλλίστου σχεδιάζονταν ως
προετοιµασία για µία επιτυχή επιχείρηση ευρύτερων διαστάσεων, ίσως µάλιστα και έως τα
Σκόπια.34 Την τελευταία γνώµη επι του θέµατος αυτού µας θέτει ο M. Purković.35
Σύµφωνα µε την γνώµη του, µετά την προσωρινή κατάκτηση της Βέροιας και της Εδέσσης
απο τον Καντακουζηνό, εµφανίστηκαν σ’ αυτές ισχυρά βυζαντινά κόµµατα. Πρόκειται για
τους ίδιους εκείνους Ρωµαίους που στο παρελθόν είχαν αποδεχθεί την εξουσία του
∆ουσάν, αλλά τώρα άλλαξαν θέση. Εµφανίζονταν τότε στο επιτελείο του Καντακουζηνού
εκπρόσωποι ελληνικών κοµµάτων ακόµα και απο τα Σκόπια, έτοιµοι να εκφράσουν την
νοµιµοφροσύνη τους. Μετά όµως απο τις αποτυχείς διαπραγµατεύσεις του Καντακουζηνού
και του ∆ουσάν πλησίον της Θεσσαλονίκης, το φθινόπωρο του 1350, ο ∆ουσάν ξεκαθάρισε
αποφασιστικά τις σχέσεις του µε τα µέλη της ελληνικής παράταξης εξορίζοντας µάλιστα
και µερικούς Έλληνες αρχιερείς. Συνέπεια της πράξης αυτής ήταν ο αναθεµατισµός,
«περίπου το 1352 ή το αργότερο το έτος 1353».36
Οι ιστορικοί είναι οµόφωνοι λοιπόν όσον αφορά το θέµα των πολιτικών λόγων
του αναθέµατος, όπως και ότι ο Καντακουζηνός ενήργησε για την έκδοση του αναθέµατος
απο τον πατριάρχη Κάλλιστο. Όµως, όπως είδαµε, δεν υπάρχει οµοφωνία σχετικά µε τον
λόγο για τον οποίο ο Καντακουζηνός έθεσε το σερβικό θέµα, ούτε και για το πότε
εκδόθηκε το «ανάθεµα». Καθώς δεν συναντούµε στην βιβλιογραφία λεπτοµερείς εξηγήσεις
που να µας πείθουν για αυτά τα θέµατα, θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε πού βασίζονται
κάποιες υποθέσεις και να προσδιορίσουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια την ηµεροµηνία
έκδοσης του αναθέµατος. Στο πλαίσιο αυτό θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε τις
πολιτικές περιστάσεις στην αυτοκρατορία – την στρατιωτική αντεπίθεση του
Καντακουζηνού, τις διαπραγµατεύσεις του µε τον ∆ουσάν, όπως και την σχέση του µε τον
Ιωάννη Παλαιολόγο και τον πατριάρχη Κάλλιστο, καθώς και τα εκκλησιαστικά δρώµενα.
Το γεγονός ότι η αντίδραση του Οικουµενικού Πατριαρχείου δεν υπήρξε άµεση
αλλά «έξη έως επτά έτη» µετά την σύνοδο των Σκοπίων (1346) ενισχύει την εικασία ότι η
Ταρνανίδης, Ιστορία της Σερβικής Έκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1988 (Β’ έκδοση), 56, και ∆. Γόνης,
Ιστορία των Ορθοδόξων Εκκλησιών Βουλγαρίας και Σερβίας, Αθήνα 1996, 202.
34 Г. Острогорски, Серска област, 129. Η χρονολογία αυτή έγινε αποδεκτή απο τον : Lj.
Maksimović, Grci i Romanija (Έλληνες και Ρωµανία), 62; Istorija srpskog naroda I = ISN I (Ιστορία
του σέρβικου έθνους Α’), Beograd 1981, 520, 530, 552 (M. Blagojević, R. Mihaljčić).
35 M. Purković, Srpski patrijarsi srednjeg veka (Σέρβοι πατριάρχες το µεσαίωνα), Düsseldorf 1976,
40 – 42.
36 Και ο H. G. Beck χρονολογεί τον αναθεµισµό περίπου στο 1352/53. H. G. Beck, Kirche und
theologische Literatur im byzantnishcen Reich, München 1959, 185, κύριος υποσηµ. 2.
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καταδίκη απο τον Κάλλιστο προκλήθηκε απο πολιτικούς λόγους του αυτοκράτορα
Καντακουζηνού. Επίσης, απο τα στοιχεία αυτά βλέπουµε ότι οι αποφάσεις της συνόδου
των Σκοπίων δεν προκάλεσαν και την ταυτόχρονη ανοιχτή αντίδραση ούτε της
αντιβασιλείας της αυτοκράτειρας Άννας, ούτε του Καντακουζηνού µετά τον ερχοµό του
στον θρόνο (το έτος 1347), ούτε και του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Επ’ αυτού πρέπει να
γνωρίζουµε, ότι ορισµένοι Έλληνες µητροπολίτες και επίσκοποι αντικαταστάθηκαν απο
τους θρόνους τους ήδη το 1346 (όπως ο µητροπολίτης Σερρών), ότι ο ∆ουσάν κατά την
διαµονή του στον Άθωνα (1347-1348) ενίσχυσε το σερβικό αγιορείτικο ρεύµα, ενώ έως το
1349, διαµόρφωσε την εκκλησιαστική µεταρρύθµιση στο κράτος του. Η καταδίκη λοιπόν
απο τον Κάλλιστο επήλθε µόλις µετά τον Ιούνιο του 1350, πάλι µε καθυστέρηση.37
Οδηγούµαστε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι το Οικουµενικό Πατριαρχείο επι του θέµατος
αυτού δεν ενεργούσε αυτόνοµα αλλά υπό «αίτηση» του βυζαντινού αυτοκράτορα. ∆εν
έβλεπε σίγουρα µε ευµένεια την αντικανονική ανάδειξη του σερβικού πατριαρχείου και τον
διωγµό των αρχιερέων της, αλλά και δεν διαµαρτυρήθηκε επίσηµα. Το αίτιο της «σιωπής»
του Οικουµενικού Πατριαρχείου για «έξη έως επτά έτη», θεωρούµε ότι βρίσκεται στην
βυζαντινή σχέση υπεροχής του αυτοκράτορα έναντι του πατριάρχου στα θέµατα της
εξωτερικής εκκλησιαστικής πολιτικής, όπως για παράδειγµα προς τις Σλαβικές
Εκκλησιές.38 Για τους λόγους αυτούς, για να κατανοήσουµε την ταχύτητα και την ισχύ της
αντίδρασης του επίσηµου βυζαντίου, είναι απαραίτητη η προσεκτική εξέταση ορισµένων
σηµαντικών γεγονότων στην αυτοκρατορία στα τέλη του πρώτου µισού του 14ου αιώνα,
όπως είναι η εξέλιξη των πολιτικών περιστάσεων στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας,
καθώς και η σχέση αυτοκράτορα – πατριάρχη.
Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Ε’ Παλαιολόγος (1341 - 1391) ήταν µόνο εννέα ετών
όταν πέθανε ο πατέρας του Ανδρόνικος Γ’ (15. Απριλοίου του 1341). Η αντιβασιλεία της
βασιλιµήτωρος Άννας Σαβοΐας, χήρας του Ανδρονίκου, διατηρήθηκε έως τις αρχές
Φεβρουαρίου του 1347, όταν µε την νίκη του Ιωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνού (1347 - 1354),
τερµατίστηκε ο πενταετής εµφύλιος πόλεµος. Αν και αγωνίστηκε για την κατάκτηση του
θρόνου, ο Καντακουζηνός θεωρούσε τον εαυτό του υπερασπιστή των δικαίων του
ανήλικου αυτοκράτορα Ιωάννη Ε’. Η συµβασιλεία («συµβασιλευειν δε αµφοτερους
βασιλεα»), κατά το σύµφωνο που υπογράφτηκε την 8η Φεβρουαρίουτου 1347,
θεµελιώνονταν στον αµοιβαίο σεβασµό των σχέσεων γονέων και τέκνων. Ο νεαρός
αυτοκράτορας αναγκάζονταν να υπακούει σε όλα τα θέµατα τον γηραιότερο και να του
παραδώσει την διοίκηση, ενώ ο πρεσβύτερος είναι ο φύλακας των αυτοκρατορικών
δικαιωµάτων του ανηλίκου, έως την ενηλικίωσή του. Η συµφωνία αυτή είχε ισχύ µίας
δεκαετίας, ενώ µε το πέρασµα της προβλέπονταν διαµερισµός της εξουσίας. Επικυρώθηκε
κατά κάποιο τρόπο (τον Μάϊο του 1347) µε τον γάµο της Ελένης, κόρης του
Καντακουζηνού, µε τον δεκαπενταετή αυτοκράτορα Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγο.39 Καθώς η
συµφωνία αυτή δεν εγγυούνταν την αυτοκρατορική εξουσία ούτε στους Παλαιολόγους
ούτε στους Καντακουζηνούς, ήταν φυσικό να µην ικανοποιεί και τους οπαδούς των δύο
αυτοκρατόρων. Επίσης, ο Καντακουζηνός προχώρησε στην παραχώρηση των βυζαντινών
περιοχών στα µέλη του οίκου του: τις περιοχές του Μοιρά στον δεύτερο υιό του Μανουήλ,
και στον πρεσβύτερο υιό του Ματθαίο τις περιοχές στην δυτική Θράκη, που εκτείνονταν
από το ∆ιδυµότειχο έως την Χριστόπολη και την Ξάνθη40. Προκάλεσε όµως ιδιαίτερη
37 В. Мошин, Свети патријарх Калист, 201.
38 Περί αυτό το πρόβληµα., Ι. Ταρνανίδης, Πτυχές της Σλαβικής Ορθοδοξίας, Θεσσαλονίκη 1992,
207 - 261.
39 G. Ostrogorsky, Ιστορία του βυζντινού κράτους, τοµ. Γ’, Αθήνα 1981, 216-217.
40 Greg. II, 814, 17-20; VIIJN VI , 273-275.
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δυσφορία µε την παροχή µεγαλύτερων τιµών απο των δεσποτικών, στον πρεσβύτερο υιό
του Ματθαίο, δίδοντάς του την θέση αµέσως µετά τον αυτοκράτορα - «τιµην δε παρειχεν
την υπερ δεσποτας, ως ευθυς είναι µετα βασιλεα»41. Ο Καντακουζηνός σε αντίθεση µε τον
Ν. Γρηγορά, αναφέρει ότι ο Ματθαίος διοικούσε το ∆ιδυµότειχο, την Χριστόπολη και
«πολίχνας» γύρω τους, «ιδίαν συστησάµενον ηγεµονίαν µετ’ αυτών».42 Βλέπουµε λοιπόν ότι
στην αρχή της δεσποτείας του ο Καντακουζηνός διακατέχονταν απο κυριαρχική υποκρισία.
Απο την µία πλευρά δήλωνε ότι είναι ο φύλακας των νόµιµων δικαιωµάτων του ανήλικου
βασιλιά, ενώ απο την άλλη εργάζονταν πρακτικά και συστηµατικά ώστε να ισχυροποιήσει
τη δική του νέα δυναστεία απέναντι στο νόµιµο ηγεµονικό οίκο των Παλαιολόγων. Ως
εξαίρετος πολιτικός διπλωµάτης, πολεµικός ειδήµων και ρήτορας, θα πετύχει να επιβληθεί
σε ένα τµήµα της βυζαντινής κοινής γνώµης µε την πολιτική ιδεολογία ότι η καλύτερη
λύση είναι να διοικεί ο ίδιος την αυτοκρατορία στους άστατους και δύσκολους αυτούς
καιρούς. Ταυτόχρονα µε διπλωµατικές ενέργειες θα επιβληθεί όχι µόνο ως ισχυρή και
αναντικατάστατη προσωπικότητα, αλλά και ως ο µοναδικός φύλακας των βασιλικών
θεσµών. Οποιοσδήποτε λοιπόν αγώνας εναντίον του προσώπου του, θα σήµαινε
ταυτόχρονα και απειλή ενάντια στο γενικό συµφέρον της αυτοκρατορίας. Αυτές είναι
µερικές βασικές γραµµές του πολιτικού ύφους και των δραστηριοτήτων του
Καντακουζηνού που χαρακτηρίζουν την εξουσία του.
Όσο χρόνο παρέµενε ο Ιωάννης Ε’ στην Κωνσταντινούπολη, «ο πατήρ και ο υιός»
- ο Ιωάννης ΣΤ΄ και ο Ιωάννης Ε’, διοικούσαν απο κοινού, σύµφωνα µε τις συνθήκες και
τις συµφωνίες («επι συνθηκαις τισι και οµολογιαις»), που επιτεύχτηκαν για συγκεκριµένο
διάστηµα, ενώ έζησαν εν ειρήνη για σχετικά πολύ καιρό.43 Στο κλίµα των σχέσεων αυτών
πραγµατοποιείται και η κοινή µετάβαση του Ιωάννη ΣΤ’ και του Ιωάννη Ε’ στην
Θεσσαλονίκη, τον Σεπτέµβριο του 1350, για να επιβάλλουν τάξη µετά την πτώση της
ζηλωτικής κυβέρνησης και την παράδοση της πόλης στον Καντακουζηνό44. Η κατάκτηση
της πόλης απο τα ζηλωτικά χέρια ήταν µεγάλη επιτυχία του Καντακουζηνού, µετά το
πέρασµα αρκετών χρόνων συνεχών προσπαθειών. Κατά την είσοδό του στην πόλη, αρχικά
αναµετρήθηκε µε τους πολιτικούς αντιφρονούντες ενώ στην συνέχεια δηµιούργησε ισχυρή
και σίγουρη βάση για τον αγώνα κατά των Σέρβων, στα µετόπισθεν της πόλης. Με τον
τρόπο αυτό διέλυσε εντελώς τα σχέδια του Στεφάνου ∆ουσάν να καταλάβει την

41 Cant. III, 1-6; Greg. II, 814, 20-22.
42 Cant. III, 47, 2—5.
43 Έτσι αναφέρεται στο έγγραφο ανωνύµου συγγραφέα απο τις αρχές του 1355. «Απολογία υπέρ τών
πρό ολίγου πραχθέντων υπό τού κοινού τής εκκλησίας εκκλησιαστικών τε καί βασιλικών», Revue des
Etudes Byzantines, tome 31, Paris 1973, 23.
44 «Παρόµοια έλλειψη λογικής υπήρχε και στό παράδοξο κίνηµα των Πολιτικών Ζηλωτών στή
Θεσσαλονίκη, µία οµάδα δηλαδή άπο πτωχούς πολίτες πού είχαν καταλάβει την εξουσία εκεί το 1342
και την κράτησαν γιά επτά χρόνια, δείχνοντας στήν άρχή µια φαινοµενική νοµιµοφροσύνη προς τό
νόµιµο Αυτοκράτορα, Ιωάννη Ε’, αψηφώντας όµως αργότερα κάθε αυτοκρατορικό κύρος. Οι
Ζηλωτές λεηλάτησαν τούς ντόπιους ευγενείς και τους πλούσιους έµπορους της πόλης, σφάζοντας
πολλούς άπ’ αυτούς, και δήµευσαν τις περιουσίες τών µοναστηριών. Θεωρούσαν τον Καντακουζηνό
ως τόν κύριο εχθρό τους και δέν επέτρεψαν στόν Παλαµά να εισέλθει στήν πόλη όταν τοποθετήθηκε
Αρχιεπίσκοπος Θεσσσαλονίκης. Άλλα έδειξαν εύνοια πρός τό φτωχότερο κλήρο και τούς µοναχούς,
οί όποιοι σέ άλλες περιπτώσεις ήσαν oι πολιτικοί υποστηρικτές του Καντακουζηνού και οι
θρησκευτικοί υποστηρικτές του Παλαµά. Και όταν στο τέλος έπεσαν, την πτώση τους αυτη δεν
πέτυχε κανείς κυβερνητικός αξιωµατούχος, αλλά ο Παλαµάς, πού µε τε φιλανθρωπία το έλεος και
την άρνησή του να δώσει θάρρος σε άντεκδικήσεις, αποκατάστησε την οµόνοια στην πόλη.» S.
Runciman, Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Αθήνα 1982, 153.
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Θεσσαλονίκη µε την αρωγή των ζηλωτών.45 Οι αντιπαραθέσεις ανάµεσα στους
αυτοκράτορες άρχισαν µερικούς µήνες αργότερα. Ο Ιωάννης ΣΤ’ Καντακουζηνός, µαζί µε
τον νεαρό αυτοκράτορα Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγο, παρέµεινε στην Θεσσαλονίκη όλο το
φθινόπωρο, απο τον Σεπτέµβριο έως τον ∆εκέµβριο του 1350, πραγµατοποιώντας επιθέσεις
εναντίον φρουρίων που κρατούσαν δυνάµεις του Σέρβου βασιλιά. Την εποχή αυτή ο
Στέφανος ∆ουσάν ήταν απασχοληµένος σε πολεµικές επιχειρήσεις ενάντια στους Βοσνίους
του Χουµίου. Την απουσία του ∆ουσάν και των κύριων δυνάµεών τού στρατού του
εκµεταλλεύτηκε ο Καντακουζηνός και µε στρατιωτικές αντεπιθέσεις απο την
Θεσσαλονίκη, κατάφερε πολύ εύκολα να επαναφέρει υπο την Ρωµαϊκή κυριαρχία
σηµαντικές πόλεις, – την Βέροια46 και την Έδεσσα47, επισης παραδόθηκαν χωρίς µάχη
«φρούρια και αι πολίχναι» γύρω απο την Έδεσσα και την Βέροια: «Σταριδολα, Πετρα,
Σωσκος, ∆ευρη και Οστροβος» και «τις πολιχνις» Λυκοστµιον και Καστριον.48 Κατά την
διήγηση του Καντακουζηνού, οι απηχήσεις των στρατιωτικών του επιτυχιών έφθασαν
µέχρι και τα Σκόπια49, την πρωτεύουσα του ∆ουσάν - «η βασιλεια» του Κραλι ∆ουσάν50, οι
εκπρόσωποι της οποίας είχαν µεταβεί και ενηµερώσει τον Καντακουζηνό για την απουσία
του ∆ουσάν και για την ετοιµότητά τους να αποδεχτούν την εξουσία του. Στα τέλη του
1350, ο Καντακουζηνός καταλαµβάνει και το Γυναικοκάστρο.51 Πληροφορούµενος για τις
στρατιωτικές δραστηριότητες και επιτυχίες του Καντακουζηνού, ο Στέφανος ∆ουσάν
εγκαταλείπει το βοσνιακό µέτωπο και µε βεβιασµένη πορεία καταφτάνει µε τις δυνάµεις
του πλησίον της πόλεως της Θεσσαλονίκης, πιθανώτατα στο Γυναικοκάστρο, στα τέλη του
1350.52 Αρχίζουν τότε πολυήµερες διαβουλεύσεις υπό των τειχών της Θεσσαλονίκης
µεταξύ του Ιωάννη Καντακουζηνού και του ∆ουσάν, τις οποίες εκθέτει στην ιστορία του ο
Καντακουζηνός µε κάθε λεπτοµέρεια, αλλά συχνά υπερβάλλοντας.53 Η ουσία των
διαπραγµατεύσεων συµπτύσσονταν στο ερώτηµα - ποιός παρέµεινε πιστός στην συµφωνία
του 1342; Ο ∆ουσάν κατηγορούσε τον Καντακουζηνό ότι ήταν αγνώµων, διότι ο ίδιος τον
εβοήθησε στις δύσκολες περιστάσεις. Επίσης, αν και ήταν σε θέση να το πράξει, δεν ήθελε
να τον προδώσει στην αυτοκράτειρα Άννα Σαβοΐας, που του υποσχέθηκε µεγάλα δώρα για
τις υπηρεσίες του, αλλά αντίθετα του απέδιδε στο σερβικό ανάκτορο όλες τις
αυτοκρατορικές τιµές. Ο Καντακουζηνός, απο την πλευρά του, δεν αντέκρουε τους λόγους
του ∆ουσάν, µάλιστα εξέφραζε διπλωµατικά και τις ευχαριστίες του.54 Ο Καντακουζηνός
45 Cant. III, p.117, 18 – 118, 5.; VIIJN VI, 497, υποσηµ. 443, 444, 445.
46 Cant. III, p. 118, 14 – p. 126, 24; VIIJN VI, 498 – 508.
47 Cant. III, p. 126, 25 – p. 130, 2; VIIJN VI, 509 – 511.
48 Cant. III, p. 130, 2-3. VIIJN VI, 512.
49 ISN I, 550 – 551.
50 Cant. III, p.133, 15 – p. 135, 1; VIIJN VI, 517 – 519.
51 Cant. III, p. 135, 23 – p. 137; VIIJN VI, 522 – 523. Περί της αντιεπίθεσης του Καντακουζηνού
προβλ., G. Ostrogorsky, Ιστορία, 220; Г. Острогорски, Серска област, 129.
52 Cant. III, p. 137, 4 -5; VIIJN VI, 523, υποσηµ. 524.
53 Cant. III, p.137, 4 – p. 156, 15; VIIJN VI, 523 – 537.
54 Cant. III, 138, 8 – 139, 8. «µετά δέ τήν προσαγόρευσιν ο Κράλης πρώτος ήπτετο πρός βασιλέα
λόγου, «’Αδικείς», ειπών, “ω βασιλεύ, πολέµου άρχων. Εγώ δέ ώµην είναι µηδέν τών όντων, ό σε
πρός εµέ πείσαι δυνήσεται αγνωµονείν. Οίσθα γάρ αυτός τών άλλων µάλλον, ως πολεµηθείς υπό τών
οµοφύλων καί τής Ρωµαίων γής απελαθείς, αδίκως µέν, (ου γάρ άν αρνηθείην ουδ’ αυτός, ) όµως δ’
ούν απελαθείς, ήκες παρ’ ηµάς, ούτ’ αµοιβάς σοι προτέρων ευεργεσιών οφείλοντας, ούτ’
αγανακτύντας υπέρ σού αδικουµένου, αλλ’ ει δεί ταληθές ειπείν, καί τήν υµών πρός αλλήλους
διαφοράν εν ευτυχίας µέρει λογιζοµένους τώ τά ίδια εύ τίθεσθαι. Εγώ δέ, καίτοι τών σοίπολεµούντων
πολλάς πρεσβείας πεποιηµένων καί χρήµατα παρεχοµένων καί πόλεις πολλάς καί τής Ρωµαίων
ηγεµονίας απόµοιραν προϊεµένων ουκ ολίγην, καί φίλον έχειν καί σύµµαχον υπισχνουµένων, καί
µίαν τούτων απάντων χάριν απαιτούντων τό σέ δεσµώτην παρασχείν, ή αυτόν κατέχειν συλλαβόντα,
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όµως δεν µπορούσε να εφυσηχαστεί µε το γεγονός ότι ο ∆ουσάν διατηρούσε ρωµαϊκές
πόλεις υπο την δικαιοδοσία του, που είχε κατακτήσει µετά το 1342. Κατά τον
Καντακουζηνό δεν περιλαµβάνονταν αυτό στην συµφωνία του έτους 1342, αλλά αντίθετα,
ο ∆ουσάν έπρεπε µόνο να συνδράµει ώστε ο Καντακουζηνός να καταλάβει τον βυζαντινό
θρόνο, ενώ ως αντίτιµο των υπηρεσιών του θα διατηρούσε υπό την κατοχή του τις πόλεις
που κατέκτησαν απο τους Ρωµαίους οι πρόγονοί του ή ο ίδιος ο ∆ουσάν µέχρι τότε
(1342).55 Ο Καντακουζηνός, στην περαιτέρω διήγηση, αναφέρεται στην µέχρι τότε συνετή
εφαρµογή της συµφωνίας µε τον ∆ουσάν και συνεχίζει µε το κύριο θέµα, κατηγορώντας
τον ∆ουσάν για παράνοµη κατοχή των ρωµαϊκών πόλεων απαιτώντας την απελευθέρωση
και επιστροφή τους στους Ρωµαίους.56 Ο ∆ουσάν, όπως ήταν φυσικό, δεν µπορούσε να
αποδεχθεί τις απαιτήσεις του Καντακουζηνού, αλλά πρότεινε την υποφραφή συνθήκης
κατά την οποία έκαστος θα διατηρούσε τα εδάφη που είχε υπο την κατοχή του έως τότε.
Τελικά αναβρέθηκε η µέση λύση συµφωνα µε την οποία : «Ακαρνανίαν µέν καί Θεσσαλίαν,
Σέρβιά τε καί τάς εντός τούτων πρός θάλασσαν πολίχνας, καί Βέρροιαν και Έδεσσαν,
Γυναικόκαστρόν τε καί Μυγδονίαν µετά τών κατωκισµένων πόλεων, καί τάς περί Στρυµµόνα
ουκ ηθέλησα αυτός, αλλά καί χρηµάτων πολλών καί πόλεων τοσούτων καί χώρας πολλής καί αγαθής
τήν σήν φιλίαν προειλόµην, καί ου µόνον ου προδέδωκα τοίς πολεµίοις, καίτοι ράστά γε δυνάµενος,
(ου γάρ ουδ’ αυτός αγνοείς, εν ότοις ήσθα τότε,) αλλά καί τό γε εις εµέ ήκον, καί δίς καί τρίς επί
συµµαχία παρεσχόµην στρατιάν. Ών ενόµιζον απάντων µεµνηµένον, ουδέποτε βουλήσεσθαι, κάν
δυνήση τά µεγάλα, τάς υπ’ εµέ τελούσας πόλεις κακουργείν...»; Cant. III, 141, 23 – 142, 11. «Καί
τούτων απάντων εγώ σοι πολλάς οφείλειν δίκαιος είναι χάριτας οµολογώ, ου µόνον διά τό µηδέν
ηδικηκέναι µάλιστα δύναµενον, αλλ’ ότι καί τήν εις εµέ τιµήν µείζω ή πρός φίλον επεδείξω. Σχεδόν
γάρ παρ’ όσονχρόνον σοί συνήν, τής αρχής εµοί τής σής εξέτης, ουκ αυτός µόνον τών πρωτείων αεί
παραχωρών, αλλά καί τούς υπηκόους άπαντας ως αυτών βασιλεύοντι προσέχειν κελεύων καί πάσαν
αιδώ παρέχειν καί τιµήν. ∆ι’ ά σοι καί µείζους οίδα χάριτας , ή τής σωτηρίας. Τότε µέν γάρ σωθείς,
πάντως ύστερον αποθανούµαι, η τιµή δέ καί µετά τελευτήν διαµενεί υπό πάντων αδοµένη καί τών εις
ύστερον εσοµένων.»; Προβλ., VIIJN VI, 527.
55 Cant. III, 144, 7 – 17. «Ά εδόκει καί σοί µετά γυναικός βουλευοµένω καί τών εν τέλει δίκαιά τε
είναι καί πολλήν οίσοντα φιλοτιµίαν εµοί τε οµοίως καί υµίν; Καί συνεθέµεθα τάς σπονδάς καί τούς
όρκους επί τούτοις, ώστε γίλους αλλήλοις είναι καί συµµάχους διά βίου, καί βοηθείν εκάτερον ετέρω,
ως άν µάλιστα έχοι καλούσης χρείας; Πόλεις δέ καί χώραν τήν υπό Ρωµαίοις, όσης µέν αυτός
βασιλέως έτι περιόντος Ανδρνίκου ή οι πρόγονοι αφείλοντο εκ τών προτέρων βασιλέων, ταύτην
έχειν ασφαλώς, καί µηδένα πόλεµον εµέ κινείν περί αυτής, κάν δύνωµαι αφαιρείσθαι.»; Cant. III,
145, 7 – 17. «σκεψώµεθα δή ούν, οπότερος ενέµεινε τοίς όρκοις τούτοις, άρ ο πολλήν αγνωµοσύνην
καί αχαριστίαν κατηγορούµενος εγώ καί κακός περί τούς φίλους καί απληστίας δίκην φεύγων, ή σύ ο
τών αλλοτρίων µηδενός επιθυµών, αλλά βέβαιος περί τούς φίλους, καί ώσπερ πολιτείαν διά βίου
µετιών τό µή συµµεταβάλλσθαι ραδίως τοίς καιροίς, µηδέ τά εισάπαξ εψηφισµένα τρόπων ευκολία
διαλύων. Εµοί µέν δοκεί, µήτ’ ευορκίας εµέ καί βεβαιότητας περί τούς φίλους καί ευγνωµοσύνης
µηδέν δείγµα παραλείπειν, µήτε σέ απληστίας καί επιορκίας καί περί ούς φίλους απιστίας.»; VIIJN
VI, 528 – 529.
56 Cant. III, 150, 18 – 151, 5. «ως µεν ούν ουκ αδικών, ουδέ επιορκών αυτός ούτε πρότερον
φαίνοµαι, ούτε νύν, εκ των ειρηµένων πάσιν είναι οίοµαι καταφανές. Ει µεν ούν, ει και µη πρότερον,
αλλά νύν γούν τα δίκαια ποιείν εθέλεις και αυτός, και Ακαρνανίαν αποδιδόναι και Θετταλίαν και τας
άλλας, άς έχεις, της Μακεδονίας πόλεις, της προτέρας αδικίας ολίγον ποιήσοµαι τον λόγον, της
φιλίας αµειβόµενος και της φιλοτιµίας, ής ηνίκα εδεόµην επεδείξω, και τας προτέρας ανανεωσάµενος
σπονδάς και τους όρκους, αύθις σύµµαχον και φίλον έξω, και πειράσοµαι εµαυτόν αποδεικνύναι
αύθις εξαρχής άξιον της παρά σού φιλοτιµίας και σπυδής.». Cant. III, 151, 23 – 152, 5. «επιορκείν
µεν ο Κράλης ωµολόγει και παρασπονδείν, τας Ρωµαίων κατέχων πόλεις, ουκ εβούλετο δε
αποδιδόναι, αλλ’ εδείτο βασιλέως των εις αυτόν γεγενηµένων αποµνηµονεύονται, ταύτην την χάριν
καταθέσθαι, το έχοντας εκάτερον, α έχουσιν εν τω παρόντι, τίθεθαι σπονδάς. Βασιλέως δε ουδέ των
φαυλοτάτων ουδενός παραχωρούντος, διελύθησαν ασύµβατοι.» Επίσης, πρβλ. VIIJN VI, 534.

334

κώµας άχρι τών Φερών ορίων, καί Ταντεσάνου όρη προσαγορευόµενα, απένεµε Ρωµαίοις,
Ζίχνα δέ καί Φεράς καί Μελενίκον καί Στρύµβιτζαν καί Καστορίαν καί τάς άλλας
Μακεδονικάς κώµας καί πολίχνας, αι τών ειρηµένων όρων εκτός ήσαν, Κράλην έχειν; καί
συµµαχίαν επί τούτοις ποιείσθαι καί σπονδάς, καί µηδέν αλλήλους αδικείν. Ούτω µέν ο
βασιλεύς διήρει τάς πόλεις, καί εδόκει καί Κράλη καλώς έχειν, καί συνέβησαν εν τούτοις, καί
πάντες ήδοντο, καί Τριβαλοί και Ρωµαίοι, πρός τήν ειρήνην. Ό,τε βασιλεύς ειστία φιλοτίµως
Κράλην καί τούς συνόντας επ’ αυτού τού τόπου, ού αι συµβάσεις εγεγένηντο, παρόντος καί
τού νέου βασιλέως καί συµφιλοτιµουµένου βασιλεί τώ κηδεστή.»57 Η συνθήκη όµως αυτή
δεν κράτησε πολύ. Την ίδια µάλιστα νύχτα στο στρατόπεδο του ∆ουσάν κατέφθασαν
Ρωµαίοι απο την συνοδεία των βυζαντινών αυτοκρατόρων, του Ιωάννη Καντακουζηνού
και του Ιωάννη Παλαιολόγου, που συµµετείχαν στις διαπραγµατεύσεις, οι οποίοι
συµβούλεψαν «συνεβούλευον» τον ∆ουσάν «τας πόλεις µή παραδιδόναι, αλλά πόλεµον
αιρείσθαι µάλλον πρός Καντακουζηνόν τόν βασιλέα, ως βλάπτειν δυνησόµενον ολίγα ή
ουδέν. Νύν µέν γάρ αξιόµαχον ουκ έχειν στρατιάν; άν δέ επανήκη εις Βυζάντιον ως
παρασκευασόµενος, τόν Παλαιολόγον βασιλέα πείσειν συνθήσεσθαι πρός αυτόν, ή άν
µάλιστα δοκή καθ’ ηδονήν, καί κοινή τόν πόλεµον πρός εκείνον ανελέσθαι. Ηγείσθαι γάρ
αυτούς ουκ ανεκτόν εκείνον άρχειν, βασιλέα τής πατρώας αποστερήσαντα αρχής.»58 Ο
∆ουσάν µε ενθουσιασµό αποδέχθηκε τις προτάσεις των Ρωµαίων και την εποµένη ήρε την
συµφωνήµένη συνθήκη µε τον Καντακουζηνό. Και οι δύο πλευρές κήρυξαν εµπόλεµη
κατάσταση, ενώ ήδη την εποµένη ηµέρα αντιπαρατάχθηκαν οι δυνάµεις τους. Τότε
«Κράλης δέ πρός βασιλέα πέµψας, ή τήν ειρήνην έφασκεν αιρείσθαι, άν εθέλη, έχοντας ά
έχουσιν εκάτερον, ή µή µέλλειν, αλλ’ άρχειν συµβολής. Βασιλεύς δέ τά τή προτεραία ειρηµένα
καί αύθις έφασκεν αιρείσθαι, καί φίλον εθέλειν µάλλον έχειν, ή πολέµιον, τάς πόλεις
αποδόντα; Άν δ’ αυτός τόν πόλεµον αιροίτο, πρώτον µάλλον αυτόν άρχειν συµβολής µικρόν
προβάντα, ως ούτω καί αυτόν ως αµυνόµενον καί ουκ άρχοντα πολέµου αγωνιούµενον
προθύµως, επιµαρτυρόµενον καί ανθρώπυς καί θεόν, ως ουκ αδικεί, αλλά µάλλον αδικείται,
ουδέ επιορκεί καί κακός είναι βούλεται περί τόν φίλον, αλλ’ ανάγκη εφ’ ά µή βούλοιτο
χωρεί.»59 Η σύγκρουση αποφεύκτηκε, ενώ κάθε πλευρά παρέµεινε στις οχυρώσεις της.
Στην συνέχεια ο Καντακουζηνός µε τα ολιγάριθµα στρατεύµατά του αποσύρθηκε στην
Θεσσαλονίκη, ενώ ο ∆ουσάν πέρασε τον ποταµό Βαρδάρη και κινήθηκε για την
ανακατάληψη των πόλεων που πρόσφατα κατέλαβε ο Καντακουζηνός. Σηµαντική είναι
όµως για εµάς η παρατήρηση µε βάση το προηγούµενο κείµενο, ότι οι φιλικές σχέσεις του
∆ουσάν και του Καντακουζηνού δεν διαταράχθηκαν µέχρι την στιγµή αυτή. Ούτε ο
Καντακουζηνός, ούτε ο ∆ουσάν δεν αναφέρουν την καταδίκη της Σερβικής Εκκλησίας απο
το Οικουµενικό Πατριαρχείο.
Στις αρχές του έτους 1351 ο Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός επέστρεψε στην
Κωνσταντινούπολη, αφού προηγουµένως παρέδωσε την διοίκηση της Θεσσαλονίκης στον
νεαρό αυτοκράτορα Ιωάννη Ε’ και στον πενθερό του Ανδρόνικο Ασάν.60 Πολυ σύντοµα
όµως, η κίνηση αυτή θα αναδειχθεί σε µεγάλο λάθος του Καντακουζηνού, συνειδητό ή όχι,
57 Cant. III, p. 155, 23 - 156, 15.; Πρβλ., VIIJN VI, 537.
58 Cant. III, 156, 23 – 157, 8.; Πρβλ., VIIJN VI, 538.
59 Cant. III, 158, 21 – 159, 8.; Προβλ., VIIJN VI, 540.
60 Cant. III, 159, 19 – 160, 5. «βασιλεύς τε επεί µή εδόκει έτι µέλλειν εν Θεσσαλονίκη, (πράττειν γάρ
έτι αξιόλογον ουδέν εξήν,) παρεσκευάζετο ως εις Βυζάντιον πλευσούµενος. Μέλλων δέ απαίρειν
ήδη, πολλά βασιλεί τώ νέω τού µή πείθεσθαι παρήνει Κράλη. Ήδειγ΄ρ επιχειρήσοντα εκεόνον, άυθις
τόν πρός αλλήλους πόλεµον κινείν Ρωµαίων, ίν’ αυτώ εξή τάς πόλεις έχειν, εκείνων ασχολουµένων
πρός αλλήλους. Καί συνεβούλευε φυλάττεσθαι τήν επιβουλήν. Ουδέ γάρ είναι περί µικρών, αλλά
περί τής αρχής επιβουλεύειν, καί τήν βλάβην ουκ αυτώ µόνον, αλλά καί τοίς άλλοις έσεσθαι
Ρωµαίοις;...»
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διότι ο Ιωάννης Ε’ προέβη σε διαπραγµατεύσεις µε τον βασιλιά ∆ουσάν, που µε τις
δυνάµεις του βρίσκονταν πλησίον της Θεσσαλονίκης και αποτελούσε κατάλληλη ευκαιρία
να τοποθετηθεί φανερά πλέον στο πλευρό του νεαρού αυτοκράτορα. Γνωρίζοντας πολύ
καλά την διαµάχη για την απόκτηση του θρόνου ανάµεσα στον Παλαιολόγο και τον
Καντακουζηνό, ο ∆ουσάν πρότεινε στον Ιωάννη Ε’: «προθύµως συµµαχήσειν επί τώ τήν
πατρώαν ανασώζεσθαι αρχήν αφηρηµένην».61 Εξιστορώντας τα γεγονότα αυτά ο Γρήγορας,
απο την πλευρά του µας πληροφορεί, ότι ο ∆ουσάν πρότεινε στον Ιωάννη Ε’ να νυµφευτεί
µε την κουνιάδα του ∆ουσάν, την αδελφή του Βούλγαρου ηγεµόνα Ιωάννη Αλεξάνδρου,
ενώ την σύζυγό του Ελένη να την παραδώσει ως όµηρο.62 Αναγνωρίζοντας ότι ο νεαρός
αυτοκράτορας βρίσκονταν σε δύσκολη θέση, αδικηµένος και στερηµένος της πατρικής
ηγεµονίας, ο Καντακουζηνός γράφοντας τα αποµνηµονεύµατά του αρκετά χρόνια µετά,
κατηγορούσε τον εαυτό του για παραµέληση του νεαρού βασιλιά Ιωάννη και την
εγκατάλειψή του στις πολιτικές ραδιουργίες του ∆ουσάν. Απο την εξιστόρηση του
Καντακουζηνού, µας είναι εµφανής όχι µόνο η ανησυχία για την εξουσία του, αλλά και το
πόσο επικίνδυνη για την αυτοκρατορία ήταν η νέα αυτή πολιτική κατάσταση. Έχοντας υπ’
όψιν την σπουδαιότητα του κειµένου αυτού για το θέµα µας, το παραθέτουµε εδώ
ολόκληρο: «Εν τούτοις δέ τών πραγµάτων όντων, καί ο τών βασιλέων πόλεµος αύθις ήρχετο
καί ελάµβανεν αιτίας ου µικράς. Οι γάρ εν Θεσσαλονίκη µετά βασιλέως υπολελειµµένοι τού
νέου Ιωάννου ουκ ηγάπων τοίς παρούσιν, αλλά νεωτέρος επεχείρουν καί βασιλέα τόν νέον;
εξεπολέµουν βασιλεί τώ κηδεστή, καίτοι οι πολλής ευµενείας παρά Καντακουζηνώ τώ βασιλεί
τυγχάνοντες καί τών εύνων καί οικείων µάλιστα δοκούντες είναι. Έφασαν γάρ αγανακτευίν
υπέρ αυτού αδικουµένου καί τής πατρώας ηγεµονίας αποστερουµένου. Καί γάρ ου τούτο
µόνον είναι τό δεινόν, ότι σύµπασαν εκείνος έχων τήν αρχήν, όνοµα µόνον βασιλείας
καταλέλοιπεν αυτώ κενόν πραγµάτων, αλλά καί ώσπερ υπερορίαν καταψηφισάµενος, αγαγών
εν µέσοις πολεµίοις καταλέλοιπεν, ουδεµιάς προνοίας αξιώσας, ώσπερ επηγγέλλετο απαίρων,
αλλά πολέµους προφασιζόµενος, τήν Ρωµαίων κάθηται αυτός ηγεµονίαν έχων, αυτόν δέ
ώσπερ τι τών αχρήστων προείτο, ή υπό Τριβαλών εκπολιορκηθησόµενον, ή προδοθησόµενον
υφ’ ούτως ατάκτου δήµου καί τολµώντος πάντα ευχερώς; ά χρή συνοράν αυτόν καί σκοπείν,
όπως τής πατρώας αύθις εγκρατής γένοιτο αρχής ράστά γε δυνάµενος; Κράλης τε γάρ
δυνάµει πάση βοηθήσει, εν τοίς πολεµιωτάτοις εκείνον άγων καί βουλησόµενος αυτώ
µάλιστα συναίρεσθαι, καί αυτοί υπέρ αυτού πάντα κίνδυνον υποµενούσι καί προθύµως
συναγωνιούνται καί χρήµασι καί όπλοις καί σώµασι; καί µή κατοκνείν πρός τήν επιχείρησιν
παρήνουν.»63 Αποµακρύνοντας τον Ιωάννη Ε’ απο την Κωνσταντινούπολη, ο
Καντακουζηνός επιθυµούσε να τον αποσπάσει απο την επίδραση των οπαδών του και της
µητέρας του, Άννας της Σαβοΐας64, γεγονός που η ίδια, τού το ανέφερε µόλις βρήκε την
ευκαιρία.65 Ταυτόχρονα ο νεαρός αυτοκράτορας εκτέθηκε στον κίνδυνο της αποστασίας
υπό την επίδραση του νέου περιβάλλοντος που τον παρακινούσε και υποστήριζε. «Γύρω
στο πρόσωπο τού νόµιµου αυτοκράτορα συγκεντρώθηκαν απο την αρχή όλοι οι αντίπαλοι
του Καντακουζηνού, ενώ και ο ίδιος ο Ιωάννης Ε’, όσο προχωρούσε στην ηλικία, άρχισε
να δυσανασχετεί για τον παραγκωνισµό του.»66 Στην Θεσσαλονίκη και µετά την ήττα των
61 Cant. III, 160, 6—7.
62 Greg. III, 148, 21—149, 2; VIIJN VI, 281.
63 Cant. III, 200, 16 - 201, 17.
64 Т. Флоринский, Южные Славяне и Византия во второй четверти XIV в. (Οι Νότιοι Σλαβοι
και το Βυζάντιο κατά το δεύτερο ήµισο του Ι∆’ αιώνος), I, Ст. Петербург 1882, 119; Т.
Флоринский, Андроник Младший и Iоанн Кантакузин (Ο Ανδρόνικος νέος και ο Ιωάννης
Καντακουζηνός), ЖМНП αριθ. 205 (1879), 30.
65 Cant. III, 206, 21 - 207, 4.
66 Ostrogorsky, Ιστορία, τοµ. Γ’, 225-226.

336

ζηλωτών απο τον Καντακουζηνό (1350), υπήρχαν ακόµα άνδρες µεγάλης επιρροής, που
τάχθηκαν ενάντια στον σφετεριστή αυτοκράτορα, δρώντας κρυβόµενοι πίσω απο το όνοµα
του Ιωάννου Ε’ Παλαιολόγου.67 Όµως, αναφερόµενος στους αντιπάλους του, που είχαν
περικυκλώσει τον Ιωάννη Ε’, ο Καντακουζηνός εννοεί τους Σέρβους (Τριβάλοι). Κατά τον
Γρηγορά, ο ∆ουσάν προτείνοντας συµµαχία68, ταυτόχρονα «επιτιθεµένω καί απειλούντι
µεγίσους αυτώ περιστήσειν κινδύνους, ει µή κήδους ένεκα πρός συγγενή φιλίαν αυτώ
συναφθείη κρατίστω και πρός τάς περιεστηκνίας αυτώ συµφοράς εσοµένω συµµάχω.»69 H
συνθήκη συµµαχίας ανάµεσα στον ∆ουσάν και τον Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγο, για την κοινή
αντιπαράθεση εναντίον του Ιωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνού, επιτεύχθηκε σίγουρα πρίν απο
τον Ιούλιο του 1351.70 Το ακριβές περιεχόµενο της συµφωνίας δεν είναι δυνατόν ν’
ανασυγκροτιστεί µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία των πηγών71, αλλά υποθέτουµε ότι ο
∆ουσάν έπρεπε να εξασφαλίσει στρατιωτική δύναµη στον Ιωάννη Παλαιολόγο για την
κατάκτηση και την επιστροφή στον βυζαντινό θρόνο, ενώ ο Παλαιολόγος θα ανταπέδιδε
την βοήθεια αυτή µε την αναγνώριση στον ∆ουσάν των κατεκτηµένων βυζαντινών πόλεων
και εδαφών. Τότε ο Ιωάννης Ε’ εξέδωσε το δικό του χρυσόβουλλο πρός την µονή
Χιλανδαρίου (τον Ιούλιο 1350) που επικύρωνε τα προνόµια και τα πολυάριθµα κτήµατα
της µονής. Στο κείµενο του χρυσοβούλλου αναφέρεται ότι το εξέδωσε ο αυτοκράτορας
µετά απο παράκληση «του θαυµαστού αυτοκράτορα της Σερβίας, του αγαπηµένου του...
Αφέντη Στεφάνου».72 Το κείµενο αυτό αποτελεί το µοναδικό έγγραφο και δείγµα της
επίσηµης βυζαντινής αναγνώρισης του αυτοκρατορικού τίτλου του Στεφάνου ∆ουσάν,
περιορισµένου όµως µόνο στα όρια της Σερβίας. Θεωρείται βέβαια ότι η αναγνώριση του
αυτοκρατορικού τίτλου του ∆ουσάν αποτελούσε µία απο τις προϋποθέσεις για την επίτευξη
της συµφωνίας µε τον Ιωάννη Παλαιολόγο.73
Φοβισµένος74 απο τις ειδήσεις που έφθαναν απο την Θεσσαλονίκη75, ο
Καντακουζηνός έπραξε ότι ήταν δυνατό να αποτρέψει τον γαµβρό του απο τις µεταξύ τους
εχθροπραξίες και την συνεργασία του µε τον ∆ουσάν.76 Συµµετέχοντας την εποχή αυτή στο
πλευρό της Βενετίας, στον πόλεµο που ξέσπασε τον Αύγουστο του 1350, ανάµεσα στη
Γένουα και τη Βενετία77, καθώς δεν ήταν σε θέση να µεταβεί ο ίδιος στην Θεσσαλονίκη,
67 O. Tafrali, Thessalonique au XIVe siècle, Paris 1913, 275.; Κατά την VIIJN VI, 547, υποσηµ. 595.
68 Κατά τον Γρήγορα ο ∆ουσάν κάνει πρόταση στον Ιωάννη Ε’ γαι την συµµαχία κατά τον
Καντακουζηνού, ενώ κατά τον Καντακουζηνό και κατά τον πατριάρχη Φιλόθεο (PG 151, col. 623 D
– 624 B) ο νέος Παλαιολόγος ξεκίνησε την πρωτοβουλία για τις διαπραγµάτευσεις µε τον ∆ουσάν. Οι
ερευνητές, όµως, αποδέχονται την διήγηση του Γρήγορα εάν και ο Καντακουζηνός γνώριζε καλύτερα
τα γεγονότα από τον Γρήγορα. Προβλ. Т. Флоринский, Южные Славяне и Византия, I, 120; Т.
Флоринский, Андроник Младший и Iоанн Кантакузин, 30; В. Мошин, Свети патријарх
Калист, 198.
69 Greg. III, 148, 17 - 20, και 169, 17 - 19.
70 Ν. Οικονοµίδης, Οι δύο Σερβικές κατακτήσεις της Χαλκιδικής του Ι∆’ αιώνα, ∆ίπτυχα 2 (1980-1),
295; G. Soulis, The Serbs and Byzantium during the Reign of Tsar Stephen Dušan (131- 1355) and
his Successors, Washington, 1984, 45, 185, υποσηµ. 52.
71 VIIJN , 281-282 υποσηµ. 155.
72 Actes de Chil. I, No. 138, 292 -294.
73 M. Dinić, Dušanova carska titula, 97; G. Ostrogorski, Srbija i vizantijska hijerarhija, 134.
74 Greg. III, 149, 2 – 4. «ταύτα τώ Καντακουζηνώ µαθόντι τώ βασιλεί θανάτου φάνει πολλώ
πικροτέρους καθήκε φόβους τοίς λογισµοίς.»; Προβλ., VIIJN VI, 281-281.
75 Περί την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη και την συµµαχία του Ιωάννου Ε’ µε τον ∆ουσάν, ο
Καντακουζηνός ήταν άµεσα πληροφορηµένος από τον πεθερό του Ανδρόνικο Ασάνη ο οποίος, λόγου
αυτού, και πήγε απο τη Θεσσαλονίκη στη Κωνσταντινουπόλη. Cant.III, 203 – 204.
76 Cant. III, 264, 17—19.
77 G. Ostrogotrsky, Ιστορία του βυζαντινού κράτους, τοµ. Γ’, Аθήνα 1981, 224-225.

337

αποφάσισε να αποσταλλεί εκεί την αυτοκράτειρα Άννα της Σαβοΐας. Έτσι, «παραλαβών
Άνναν τήν εκείνου µητέρα, τηρουµένην τέως εν Βυζαντίω, ες τήν τών οδηγών απήει µονήν,
κακεί τής θείας εικόνος έµπροσθεν αυτίκα µάλα δώσειν υπισχνείται τώ ταύτης µέν υιώ,
γαµβρώ δέ αυτού, τόν άπαντα κλήρον τής βασιλείας, αφεµένω µέν τάς τού Κράλη συνθήκας
εκείνας, εληλυθότι δ’ ες Βυζάντιον ευθύς παρά τήν νόµιµον σύζυγον, αυτός δέ δυοίν θάτερον,
ή τώ Βυζαντίω διά βίου ενδιατρίβων βασιλικώς και αυτός τά µέχρι Σηλυµβρίας εντεύθεν
διοικείν πράγµατα κατά γνώµην του γαµβρού, ή τόν ησύχιον ελόµενος καί απράγµονα βίον
οίκοι καθήσθαι.»78 Μεταφέροντας και τους γραπτούς όρκους του Καντακουζηνού, η Άννα
ξεκίνησε αµέσως για την Θεσσαλονίκη,79 «κα’κεί τώ υιώ τά εικότα ωµιληκυία καί τούς
φρικώδεις εκείνους εµφανίσασα όρκους, τών τού Κράλη συνθηκών τελέως αποσχέσθαι
πέπεικεν ευθύς»80, καθότι «µετά µικρόν έσται κύριος αυτός άνευ πολέµων και πραγµάτων».
Είναι λίγο δύσκολο να πιστέψουµε ότι ο Καντακουζηνός επρόκειτο να λάβει το µοναχικό
σχήµα, «µοναχών σχήµα υποδύς αυτός»81, µε το πέρας του πολέµου µε τους Γενοβέζους,
υπο τον όρο να µην κηρυχθεί πόλεµος µε τους Σέρβους, όπως αναφέρεται στο µήνυµα της
Άννας προς τον νεαρό αυτοκράτορα. Στο ίδιο πνεύµα κινείται και η έκπληξη του
Καντακουζηνού, γιατί ο Ιωάννης Ε’, «µελλοντα ολιγω υστερον συµπαντων είναι κυριον,
ολιγον αρχειν δεισθαι προ κιαρου».82 Έτσι ο Καντακουζηνός δήλωσε έτοιµος να παραδώσει
την εξουσία πληροφορούµενος τις εδαφικές του επιθυµίες. Είναι φανερό ότι ο νεαρός
αυτοκράτορας δεν πείστηκε απο τις υποσχέσεις του Καντακουζηνού και γι’ αυτό ο
Καντακουζηνός αιφνίδια στέλνει την αυτοκράτειρα Άννα της Σαβοΐας να διαπραγµατευτεί
µε τον υιό της, πιστεύοντας ότι µε την σύνεση που την χαρακτήριζε θα επιτελούσε µε
επιτυχία την αποστολή της. Εκτός τούτου, η βασιλοµήτωρ Άννα διέθετε και σε γραπτή
µορφή την υπόσχεση του Καντακουζηνού ότι θα παραχωρούσε στον νεαρό αυτοκράτορα,
τον γαµβρό του, τον Αίνο και τις πόλεις της Χαλκιδικής. Σύµφωνα µε τα λόγια του
Καντακουζηνού, η ταχύτητα µε την οποία διεξήχθησαν οι διαπραγµατεύσεις, όπως και η
ετοιµότητα του να ανταπεξέλθει σ’ όλες τις απαιτήσεις του νεαρου Παλαιολόγου, δείχνουν
την σοβαρότητα της καταστασης στην οποία βρέθηκε όχι µόνο ο Ιωάννης ΣΤ’
Καντακουζηνός, αλλά και ολόκληρη η αυτοκρατορία. Με τις εδαφικές αυτές
παραχωρήσεις, η περιοχή που ανήκε στον Ιωάννη Ε’, ήταν πλέον ίσου µεγέθους µε του
Ματθαίου («ωστε αυτω ιδιαν ηγεµονιαν είναι»), αλλά αυτός, σεβόµενος τις συµφωνίες,
καθ’ όλα πειθαρχούσε στον πενθερό του.83 Με τον τρόπο αυτό πέτυχε η αυτοκράτειρα
Άννα να εφησυχάσει τον υιό της Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγο και να τον αποτρέψει προσωρινά
απο την συµµαχία του µε τον Σέρβο βασιλιά, και να επιτύχει τον κύριο στόχο της
αποστολής της. Επίσης δεν υπάρχουν αµφιβολίες για την αξιοπιστία των στοιχείων του
Νικηφόρου Γρηγορά, σχετικά µε την υπόσχεση του Ιωάννη Καντακουζηνού ότι είναι
έτοιµος να παραδώσει την εξουσία, εφόσον ο Ιωάννης Ε’ Παλαιολόγος αποχωρήσει απο
την Θεσσαλονίκη και µεταβεί στη Κωνσταντινούπολη.84

78 Greg. III, 149, 4 -14.; VIIJN VI, 282. Ο Ιωάννης Καντακουζηνός στην ίδια µονή τον Φεβρουάριο
του 1347 υποσχέθηκε µε µορφή όρκου στην αυτοκράτειρα Άννα οτι δεν θα ενεργήσει ενάντια στον
νεαρό υιό της Ιωάννη, ώστε να του αποσπάσει την εξουσία, παρά µόνο θα κυβερνά την αυτοκρατορία
έως την ενηλικίωσή του. Προβλ., VIIJN VI, 282-283 υποσηµ. 156.
79 Η αυτοκράτειρα Άννα της Σαβοΐας ξεκίνησε για την Θεσσαλονίκη ωποσδήποτε πριν απο την 28.
Ιουλίου του 1351, δηλαδή πριν απο την υπογραφή της ειρηνικής συµφωνίας µεταξύ του Ιωάννη
Καντακουζηνού και των Γενοβέζων. Προβλ., VIIJN VI, 549, υποσηµ. 600.
80 Greg. III, 149, 19 – 20.; VIIJN VI, 283.
81 Cant. III, 206, 10 - 15.
82 Cant. III, 208, 18 - 21: «ει του παντος κυριος µετα µικρον εσοµενος, ολιγων τινων αρχειν
βουλεται», και 265, 1- 2.
83 Cant. III, 208, 13 - 18 και 264, 19 - 20.
84 VIIJN VI, 283 υποσηµ. 157.
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Στις αρχές του 1352 ο Ιωάννης Ε’ εγκαταλείπει την Θεσσαλονίκη, όπου αφήνει
την βασιλοµήτωρα, για να παραλάβει τα εδάφη που κέρδισε, τον Αίνο και µερικές άλλες
πόλεις που κατείχε ο Ματθαίος Καντακουζηνός στην παραθαλάσσια αυτή περιοχή του
Αγαίου.85 Κατυεθύνεται προς τον Άίνο µε σκοπό να φθάσει µέσω της Θράκης στην
Κωνσταντινούπολη, στον αυτοκράτορα-πενθερό. Περιγράφοντας όλα αυτά τα γεγονότα, ο
Καντακουζηνός επιθυµεί να τονιστεί ο κύριος στόχος του, να γίνει δηλαδή ο Ιωάννης Ε’
αποδεκτός και σεβαστός ως αυτοκράτορας, σ’ όλες αυτές τις περιοχές που θα διένυε
πορευόµενος προς την Πόλη. Αναφέρει λοιπόν, ότι αναµένοντας την έλευση του νεαρού
αυτοκράτορα στο ∆ιδυµότειχο, πόλη υπό την κατοχή ακόµα του Ματθαίου, οι άρχοντες της
πόλης, ο µέγας πάπιος Αρσένιος Τσάµπλακ και ο πρωτοστράτωρ Ταρχανιώτ, καθώς
πληροφορήθηκαν για τις διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στον Ιωάννη Ε’ και τον ∆ουσάν,
απέστειλαν εκπροσώπους στον Καντακουζηνό, ρωτώντας για το πώς να συµπεριφερθούν
προς τον γαµβρό του. Ο Ιωάννης ΣΤ’, διέταξε να του αποδοθούν όλες οι αυτοκρατορικές
τιµές.86 Όµως ο Ιωάννης Ε’ αµφιβάλλοντας για την ειλικρίνεια του πενθερού του, απο το
∆ιδυµότειχο όπου βρίσκονταν απέστειλε εκπροσώπους και όταν πληροφορήθηκε ότι ο
Καντακουζηνός παραµένει πιστός στους όρκους, απορρίπτοντας κάθε φόβο και υποψία,
µετέβηκε στην Κωνσταντινούπολη. Η διαµονή του στην πρωτεύουσα συνέπεσε µε τις
ισχυρότερες µέχρι τότε µάχες µε τους Γενοβέζους, «ακµάζοντος τότε του Λατινικού
πολέµου», στα µέσα Φεβρουασίου87, ενώ ο ίδιος ο Καντακουζηνός πληροφορεί ότι ο
Ιωάννης Ε’ «άρτι» κατέφτασε απο τη Θεσσαλονίκη, στις αρχές δηλαδή του Φεβρουαρίου
του 1352. Αναφέροντας ότι ο νεαρός αυτοκράτορας Παλαιολόγος συµπολέµησε µαζί του
κατά των Γενοβέζων και ότι «διέµεινε αρκετό χρόνο µαζί µε τον πενθερό–αυτοκράτρορα»,
ήθελε οπωσδήποτε ο Καντακουζηνός να παρουσιάσει την σχέση του µε τον γαµβρό του,
όσο το δυνατόν καλύτερη.88 Γνωρίζοντας για τις φιλονικείες που υπήρχαν ανάµεσα στον
υιό του Ματθαίο και τον γαµβρό του Ιωάννη Ε’, ο Καντακουζηνός επιθυµούσε να
επιλυθούν στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία και των δύο. Ήταν ολοφάνερο πως ο
Ματθαίος θέλοντας ν’ αποφύγει την συνάντηση αυτή, καθυστέρησε να έρθει στο Βυζάντιο.
Ο Καντακουζηνός προσπάθησε να δικαιολογήσει την απουσία του υιού του εξαιτίας των
φροντίδων του Ματθαίου για την Αδριανούπολη και τις πόλεις που πρόσφατα του είχε
δώσει και γι’ αυτό σχεδίαζε να έρθει αργότερα.89 Στο µεταξύ, ο Ιωάννης Ε’, που ήδη
τριάντα ηµέρες διέµενε στην Κωνσταντινούπολη, άρχισε να χάνει την υποµονή του.90
∆ράττοντας την ευκαιρία ζήτησε τότε να κυβερνά µόνος του τις πόλεις που του
παραδόθηκαν και επιθυµούσε να µην ανακατευτεί ο Καντακουζηνός σε τίποτα ... «ώστε
άρχειν αυτόν ιδία καί µηδέν ευθύνεσθαι παρ’ εµού πρός τήν αρχήν»91. Κάτω απ’ αυτές τις
συνθήκες ο Ιωάννης ΣΤ’, πρόσθεσε στις πόλεις που του είχε ήδη παραδώσει και το
85Περι της ηµεροµηνίας αναχώρισηςτου Ιωάννη Παλαιολόγου για την Κωνσταντινούπολη. κοίτα,
VIIJN VI, 283-284, υποσηµ. 159.
86 Cant. III, 237, 6 - 23: «ως προσηκει δουλους τοις δεσποταις, και πασαν εισοδον παρεχειν
ελευθερως; προσέχοντας ως βασιλει, ουκ αυτους µονους, αλλα και τας αλλας πολεις.»
87 Την 13. Φεβρουαρίου 1352. στην Κωνσταντινούπολη διαδραµατίστηκε µί απο τις µεγαλύτερες
ναυµαχίες του µεσαίωνα, όπου συµµετείχαν 130 – 140 πολεµικά καράβια. Απο την µια πλευρά ήταν
οι Βενετίοι (Μλέτσιτσι), Αραγώνες και οι Έλληνες, ενώ απο την άλλη οι Γενοβέζοι. К. Јиречек,
Историја I, 231.
88 Cant. III, 229, 10 και 238, 2.
89 Cant. III, 238, 4—14.
90 М. Живојиновић, Јован V Палеолог и Јован VI Кантакузин од 1351. до 1354. године (Ο
Ιωάννης Ε’ Παλαιολόγος και ο Ιωάννης ΣΤ’ Καντακουζνός απο το 1351 εως το 1354 έτος), (ZRVI),
τοµ. 21, Београд 1982, 130.
91 Cant. III, 264.
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∆ιδυµότειχο, για το οποίο αναφέρει ότι είναι «ισάξια µε τις άλλες πόλεις που απαιτούσε»92.
Είναι φανερό ότι τότε παραχώρησε και στον Ματθαίο την Αδριανούπολη σαν αντάλαγµα
για το ∆ιδυµότειχο, που έως τότε του ανήκε. Πέραν όµως όλων αυτών, η εχθρική στάση
του νεαρού αυτοκράτορα ήταν ολοφάνερη («πολεµιον ηγεισθαι φανερως εκεινον») και ήταν
πλέον πολύ επικίνδυνο να µετατραπεί η εχθρότητα ανάµεσα σ’ αυτόν και στον Ματθαίο,
σε πόλεµο. Γι’ αυτό ο Καντακουζηνός εν’ όψι του ταξιδιού του, συµβούλεψε τον νεαρό
αυτοκράτορα, παρακινούµενος απο κακούς συµβούλους, να µην θεωρεί τον Ματθαίο ως
εχθρό, ενώ ιδιαίτερη σηµασία είχε γι’ αυτόν να επιδράσει στον γαµβρό του να µην
πολεµήσει εναντίον του Ματθαίου, αλλά ν’ αναµένει την επιστροφή του (του
Καντακουζηνού), διότι την στιγµή αυτή, «νύν έχον», εξαιτίας του πολέµου µε τους
Λατίνους, δεν µπορούσε να µεταβεί στην Θράκη και να τους συµφιλιώσει. Το γεγονός ότι
ο Ιωαννης ο ΣΤ’ επέτρεψε στον νεαρό αυτοκράτορα να φύγει απο την πόλη µε την
συνοδεία της συζύγου του Ελένης και του υιού του Μανουήλ, µας δείχνει την ατµόσφαιρα
που επικρατούσε την στιγµή του αποχωρισµού γαµβρού και πενθερού.93
Όταν έφθασε ο Ιωάννης Ε’ στο ∆ιδυµότειχο, στα µέσα Μαρτίου, οι
αυτοκράτορες, δηλαδή γαµβρός και πενθερός, άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται και να
επιρρίπτουν ευθύνες για µονοµερή παραβίαση της συµφωνίας και καταπάτηση των
δοθέντων όρκων. Εκτός απο τις δηµόσιες οµιλίες του, ο Ιωάννης Ε’ απευθύνθηκε και στην
εκκλησία, αναφέροντας την µεγάλη αδικία που υπέστη.94 Την στιγµή αυτή, όταν η χώρα
απειλούνταν απο εµφύλιο πόλεµο, ανέλαβε και η εκκλησία πρωτοβουλίες. Οι οπαδοί του
Γρηγορίου Παλαµά, που µε την είσοδο του Ιωάννη Καντακουζηνού στη
Κωνσταντινούπολη νίκησαν τον Ιωάννη Καλέκα και την Άννα Σαβοϊας, παρά του ότι
αισθάνονταν υποχρεωµένοι απέναντί του, προστάτεψαν ταυτόχρονα και τα δικαιώµατα του
νόµιµου αυτοκράτορα. Για τον λόγο αυτό και η Ιερά Σύνοδος, απευθύνθηκε ισότιµα προς
τον Ιωάννη Ε’ και τον Ιωάννη ΣΤ’, δείχνοντας αµέριστη φροντίδα και µέριµνα. Η
Εκκλησία επιθυµούσε να προσκαλέσει προφορικά σε σύναψη ειρήνης, εκείνον
(«κακείνω») τον αυτοκράτορα που δεν βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη και αρχικά
απευθύνθηκε µέσω «γραµµάτων και µηνυµάτων».95 ∆εν υπήρξε όµως καµµία αλλαγή στην
στάση του νεαρού βασιλιά, τουναντίον ανικανοποίητος µε την κατάσταση που βρίσκονταν,
ετοιµάζονταν να επιτεθεί στον κουνιάδο του Ματθαίο Καντακουζηνό στην Αδριανούπολη.
Στα τέλη Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου του 135296, µετέβη απο την Κωνσταντινούπολη
αποστολή, µε στόχο την συµφιλίωση του Ιωάννη Ε’ και του Ματθαίου. Ο Καντακουζηνός
και ο Γρηγοράς, οµιλούν µόνο για αυτοκρατορική αποστολή, µε επικεφαλή την
αυτοκράτειρα Ειρήνη, σύζυγο του Ιωάννη ΣΤ’, την οποία διέταξε ο αυτοκράτορας να
µεταβεί στο ∆ιδυµότειχο και να συµφιλιώσει τον υιό της µε τον αυτοκράτορα γαµβρό.
Μαζί της απέστειλε και δύο µητροπολίτες: τον Φιλόθεο Ηρακλείας και τον Μητροφάνη
Μελινικίου, οι οποίοι κατά την διήγηση του Γρηγορά ήταν µάρτυρες των συνοµιλιών. Στην
αποστολή συµµετείχαν επίσης ο Ιωάννης Φήλος και ο «κριτής καθολικός» Μανουήλ
Άγγελος.97 Καθότι οι µητροπολίτες ήταν εφοδιασµένοι µε κοινά προφορικά και γραπτά

92 Cant. III, 265.
93 М. Живојиновић, 130.
94 Απολογία υπερ των πρό ολίγου πραχθέντων υπό του κοινού της εκκλησίας εκκλησιαστικών τε και
βασιλικών, (= Apologie), (Revue des Etudes Byzantines, tome 31), Paris 1973, 17 - 23.
95 Apologie, 1. 27—37. М. Живојиновић, 131.
96 VIIJN VI, 284.
97 Cant. III, 239, 11—16,παραδίδει τα ονόµατα των δύο µητροπολιτών και αναφέρει τον Μανουήλ
Φήλα.. Greg. III, 152, 6 - 9, οµιλεί µόνο για δύο αρχιερείς , ενώ πληροφορεί για τον µανουήλ
΄Αγγελο, ως το πέµπτο µέλος της αποστολής. Προβλ., VIIJN VI, 284, υποσηµ. 161.
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µηνύµατα («λογοις και γραµµασι κοινοις») ολοκλήρου της Συνόδου, συµπεραίνουµε ότι
ήταν φορείς και της αυτοκρατορικής και της Συνοδικής αποστολής.98
Απο την οµιλία του Ιωάννη Παλαιολόγου, όπου απολογείται για τις πράξεις του
µπροστά στην αυτοκράτειρα Ειρήνη, όπως πληροφορούµαστε απο τον Γρηγορά, έχουµε
µια εντελώς διαφορετική θεώρηση των πολιτικών καταστάσεων στο Βυζάντιο την περίοδο
αυτή, σε σχέση µε την ερµηνεία που µας δίνει ο Καντακουζηνός στα αποµνηµονεύµατα
του. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που ο νεαρός αυτοκράτορας, ο εικοσάχρονος Ιωάννης
Ε’ Παλαιολόγος (ή πρόκειται για λόγια του Γρηγορά99), βλέπει τον ∆ουσάν και την απειλή
απο την εξουσία του – «αλλά καί ούτως έχοντι ήκει λαθραία µοι γράµµατα πρός τού Κράλη
Σερβίας; ου γάρ πόρρω που γής τάς διατριβάς αυτώ ποιείσθαι ξυνέβαινεν, ίν’ αυτώ καί τά
ηµέτερα αγνοήται εφέστια πάθη; πάντα γάρ είχεν ελών εκ πολλού τά µέχρι τειχών τής
εχούσης µε τόν ταλαίπωρον πόλεως τότε Θεσσαλονίκης. Έλεγε δέ µοι τά γράµµατα δυοίν
υπότερον άν εµοί βουλοµένω γε είη αποκρίνασθαι, ή γυναικός διά τάς µεταξύ τύχας έρηµον
ήδη µε όντα τήν εκείνου γυναικαδέλφην αγαγέθαι τε γυναίκα καί σώζεσθαι µετά τής πόλεως,
ή συναπαχθήναι τώ τής εκείνου θαλάτττης κύµατι, βιαιότερον επιτίθεσθαι τή πόλει µέλλοντος.
Κατ’ εµαυτόν ούν εµοί γενοµένω καί ξυννενοηκότι µή είναι µήτε βάρβαρον µήτ’ ασεβή τόν
δεξιάν εµοί παρεχόµενον κινδυνεύοντι, οποίοι τώ πενθερώ κατ’ εµού συµµαχούσί τε καί
συζώσιν , αλλ’ ευσεβή τε καί οµόδοξον, µέσω δυοίν γεγονότι τό κουφότερον ελέσθαι
συµπέπτωκεν.»100 Για πρώτη φορά συναντούµε ουσιαστική διαφοροποίηση ανάµεσα στον
∆ουσάν και στους αθέους Τούρκους, συµπολεµιστές του Καντακουζηνού, κάτι που δεν
βρίσκουµε στην διήγηση του Καντακουζηνού. Σε κάθε περίπτωση είτε είναι λόγια του
Παλαιολόγου ή του Γρήγορα, παρατηρούµε περισσότερο µία ενάντια προς τον
Καντακουζηνό διάθεση, τύπου θεσσαλονίκης, παρά την ετοιµότητα για την δηµιουργία
χριστιανικού µετώπου εναντίον των συµµάχων του Καντακουζηνού, των Τούρκων. Είναι
φανερό ότι ήταν πολύ νωρίς για την δηµιουργία κοινής αντιτουρκικής στάσης, την περίοδο
κατά την οποία οι βυζαντινοί διεκδικητές ο Καντακουζηνός και о Παλαιολόγος ήταν
κυριευµένοι απο τον αγώνα για την διατήρηση ή την κατάκτηση του βυζαντινού θρόνου.
Επίσης είναι γεγονός ότι η ιδέα περί δηµιουργίας χριστιανικής συµµαχίας κατά των
Τούρκων ανήκει στους ησυχαστές, κυρίως στους ησυχαστές οικουµενικούς πατριάρχες και
όχι στους ζηλωτές. Εκ τούτου και την θετική αυτή απο τον Παλαιολόγο θεώρηση του
∆ουσάν σε σχέση µε τους Τούρκους, πρέπει να την επιληφθούµε ως ζηλωτική αντίδραση
σ’ οτιδήποτε αφορά τον Καντακουζηνό.101
Ο Ιωάννης ΣΤ’ Καντακουζηνός επιθυµούσε την διευθέτηση των σχέσεων και
παράλληλα την διαφύλαξη του εδαφικού διαχωρισµού που είχε επιτευχθεί. Να παραµείνει
δηλαδή υπο την κατοχή του νεαρού αυτοκράτορα το ∆ιδυµότειχο και οι υπόλοιπες πόλεις
που του εδόθησαν, να τις διοικεί κατά την θέλησή του, αλλά να µην ενοχλεί τις πόλεις που
δεν του ανήκουν, οι οποίες παραµένουν υποτελείς στον αυτοκράτορα (Ιωάννη ΣΤ’), όπως
και κατά το παρελθόν. Να θεωρεί τον κουνιάδο του Ματθαίο, ως υπόδουλο («δούλον»),
σύµφωνα µε τους αυτοκρατορικούς νόµους, αλλά και ως αδελφό και να του απευθύνει
κάθε «ευµένειαν και φιλίαν», ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε διένεξη και φιλονεικία.
Συµβουλεύοντάς τους να µην διαπραγµατεύονται την εξουσία, ο Καντακουζηνός κράτησε
98 Apologie, 1. 36 - 38. М. Живојиновић, 131.
99 Η οµιλία είναι έργο του Νικηφόρου Γρηγορά, αλλά πιθανόν µεταφέρει την ουσία των
διαπραγµατεύσεων του Ιωάννη Παλαιολόγου και της αυτοκράτειρας Ειρήνης. Βλέπε, VIIJN VI,284 285 υποσηµ. 161.
100 Greg. III, p. 169, 8 – 23.
101 Ν. Οικονοµίδης, Οι δύο Σερβικές κατακτήσεις, 295; Στα λόγια αυτά είδε πρώτα απ’ όλα την
πεποίθηση του νεαρού Ιωάννη Παλαιολόγου ότι αναµένεται µεγάλος κίνδυνος απο τον ∆ουσάν που
δεν θα µπορέσει να του αντισταθεί.
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για τον εαυτό του την υπεροχή («της τοιαυτης υπεροχης αυτω παραχωρειν»), που διέθετε ως
πατέρας που δύναται να επικρίνει και να κατευθύνει τα παιδιά του, εφόσον αυτά
περιπέσουν σε σφάλµατα. Εκτός της διευθέτησης των σχέσεων του Ιωάννη Ε’ και του
Ματθαίου, ο Καντακουζηνός ασχολείται ιδιαίτερα µε την σχέση του υιού του προς τον
γαµβρό του: ο υιός Ματθαίος να κατέχει την Ανδριανούπολη και τις άλλες πόλεις, να
θεωρεί τον αυτοκράτορα-γαµβρό του, για αδελφό και δεσπότη («αδελφον ηγεισθαι και
δεσποτην») και να του απευθύνει ευµένεια και σεβασµό («ευνοιαν και τιµην»). Στο θέµα
όµως της εξουσίας ο Ματθαίος δεν ήταν υπόλογος στον Ιωάννη Ε’, παρά µόνο στον
Καντακουζηνό.102 Εκτός απο την αναφορά των εδρών των δύο αυτοκρατόρων, το
∆ιδυµότειχο και την Αδριανούπολη, ο Καντακουζηνός παραµένει ακαθόριστος σχετικά µε
τα υπόλοιπα εδάφη που κατείχαν ο γαµβρός και ο υιός του, ενώ ο Γρηγοράς παρουσιάζεται
πιο συγκεκριµένος. Σύµφωνα µ’ αυτόν, «παραχωρείν τόν γαµβρόν καί βασιλέα
Παλαιολόγον εκόντα Ματθαίω τώ γυναικαδέλφω τήν εξ Ορεστιάδος άχρι Βιζύης µετά γε τών
εκατέρωθεν χωρίων και πόλεων γήν αυτονόµω νέµεσθαι δεσποτεία, αυτόν δ’ έχειν τήν εκ
∆ιδυµοτείχου µέχρι Θεσσαλονίκης, τόν δέ κοινόν αµφοίν πατέρα Καντακουθηνόν τόν
βασιλέα τά λειπόµενα µετά τής βασιλευούσης τών πόλεων µέχρι τελευτής, ότε καί αυτών
κληρονόµον εντελή καί διάδοχον µέλλει σε καταλείψειν.»103 Ο Ιωάννης Ε’ αποδέχθηκε τον
εδαφικό διαχωρισµό που ήδη προϋπήρχε και δήλωσε καθαρά, ότι θα υπακούει µόνο στις
αυτοκρατορικές εντολές. Μη αποδεχόµενος όµως να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο που
αναφέρονταν στην αυτόνοµη θέση του Ματθαίου, ο Ιωάννης Ε’ αρνήθηκε µ’ αυτόν τον
τρόπο ν’ αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των εδαφών του, για την ύπαρξη των οποίων δεν
έβλεπε κανέναν λόγο («µή πρόφασιν τό τής δεσποτείας αυτόνοµον εσχηκότα»).104 Η
αυτοκράτειρα και οι αρχιερείς δεν ήταν ικανοποιηµένοι µε την στάση αυτή του Ιωάννη Ε’
και πίστευαν ότι δίνει αφορµή στον κουνιάδο του για υποψίες και για πόλεµο. Έτσι η
βασιλική αντιπροσωπεία, καθώς ο νεαρός αυτοκράτορας δεν έπραξε τίποτα απο ότι έπρεπε
και δεν επιθυµούσε πλέον να τους ακούει, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη χωρίς
καµµία απολύτως επιτυχία.105 Ούτε και η αντιπροσωπεία της Συνόδου είχε κάποια
ιδιαίτερη επιτυχία («της δε πρεσβείας ταυτής υποστρεψάσης κενής»).106 Η όλη συµπεριφορά
του Ιωάννη Ε’ απο την αποχώρισή του απο την Κωνσταντινούπολη µέχρι την επιστροφή
της αντιπροσωπίας στην πρωτεύουσα, δείχνει ξεκάθαρα την αποφασιστικότητά του να
επανακτήσει την εξουσία που του ανήκε απο τον πατέρα του, την οποία ο αυτοκράτορας
Ιωάννης ΣΤ’ αδικαιολόγητα του απέσπασε, σκοπεύοντας να αναδείξει τον υιό του
αυτοκράτορα - «την πατρώαν ανασώζεσθαι αρχήν, άδικως υπο Καντακουζηνού του
βασιλέως αφηρηµένην, και αυτού τε έχοντος και τον υιόν εφέδρον καθιστάντος»107. Ο
Καντακουζηνός επιρρίπτει και αυτή τη φορά την κύρια ευθύνη για την συµπεριφορά του
νεαρού βασιλιά στο περιβάλλον του («οι τω νέω βασιλεί συνόντες»), που τον έπεισε να
αρχίσει τον πόλεµο. Kαθώς εξαντλήθηκαν όλες οι διαπραγµατευτικές δυνατότητες και δεν
βρέθηκε κατάλληλη λύση, ο Ιωάννης Ε’ Παλαιολόγος έλαβε (την 10η Οκτβρίου) απο τον
αντιπρόσωπο της Βενετίας δάνειο 20.000 δουκάτα για τον αγώνα εναντίον του κουνιάδου
του Ματθαίου Καντακουζηνού και ως αντάλαγµα παραχώρησε στη ναυτική δηµοκρατία,
τη νήσο Τένεδο.108 Και ο ∆ουσάν παρορµούσε τον Ιωάννη Ε’ να διαλύσει το δεσµό του µε
τον Καντακουζηνό, προσφέροντας του στρατιωτική και πολιτική βοήθεια. Η αποφασιστική
µάχη έπρεπε να διεξαχθεί στο Εµπυθίο, πλησίον του ∆ιδυµοτείχου το φθινόπωρο του 1352.
102 Cant. III, 240, 4 - 21. М. Живојиновић, 131-132.
103 Greg. Ш, 153, 15 - 154, 1.
104 Greg. Ш, 155,9 – 10.
105 Cant. III, 240, 22 - 241, 19; Greg. III, 155, 7 - 13.
106 Apologie, 1. 38 - 39.
107 Cant. III, 242, 2 – 8. М. Живојиновић, 132.
108 К. Јиречек, Историја I, 232.

342

Ο Ιωάννης Παλαιολόγος είχε την στρατιωτική υποστήριξη των Σέρβων και των
Βουλγάρων,109 ενώ ο Ιωάννης Καντακουζηνός των Τούρκων. Επρόκειτο για κρίσιµες
στιγµές της κυριαρχίας του Καντακουζηνού. ∆εν είχε ακόµα τελειώσει ο πόλεµος µε τους
Γενοβέζους και αναγκάζεται να έρθει σε νέες µάχες, σώµα µε σώµα, µε νέες προκλήσεις
εµφυλίου πολέµου. Την κατάσταση ταυτόχρονα δυσκόλευε και η αυξανόµενη δυσφορία
των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης που κατά τον εµφύλιο αυτό πόλεµο εστάθησαν στο
πλευρό του νεαρού Παλαιολόγου. Το αδιέξοδο της θέσης του Καντακουζηνού και την
ετοιµότητά του για όλα ή τίποτα, µας περιγράφει ο Γρηγοράς, ίσως λίγο υπερβολικά, όπου
αναφέρει: «πέµπας γάρ βαρβάρω κρύφα µηνύει τώ Υρκανώ δισµυρίους τήν ταχίστην οπλίτας
παρασκευάσαι. Επίδοξαν γάρ υπάρχειν εσβάλλειν εις Θράκην στρατόν Τριβαλών
Παλαιολόγω τώ βασιλεί συµµαχήσοντα. Είναι δ’ ουν αναγκαίον καµέ φησι κατόπιν ξύν γε τώ
βαρβαρικώ επιόντα στρατώ διά τών χρυσέων τε εισιέναι πυλών εις Βυζάντιον ευθύς καί
πάσαν αύτανδρον άρδην εκτρίψε τήν πόλιν, ως ει µή γε εµέ, αλλ’ ούν µήτ’ αυτόν βασιλεύειν
έτι, µήτ’ οίς βασιλεύεσθαι τού λοιπού χρεών είναι; Καί οίς δ’ αύ διαδράναι τόν κίνδυνον
δήπουθεν γένοιτο, καί τούτοις δ’ είναι σοίς υποχειρίοις.»110
Την παραµονή της µάχης στο Εµπυθίο έφθασε και ο πατριάρχης Κάλλιστος στο
∆ιδυµότειχο. Θεωρώντας προηγουµένως ότι οι φιλονικείες των αυτοκρατόρων ήταν πλέον
τόσο ισχυρές ώστε απειλούσαν την ειρήνη στην αυτοκρατορία, ξεκίνησε απο την
Κωνσταντινούπολη αµέσως µετά («µετ’ ολίγον») την αναχώρηση του Ιωάννη ΣΤ’ για την
Αδριανούπολη, συνακολουθούµενος απο αρχιερείς και επίλεκτους µοναχούς και ζήτησε
απο τον αυτοκράτορα να τερµατίσει τον πόλεµο µε τον γαµβρό του. Ο Καντακουζηνός
ήθελε να επιτευχθεί συµφωνία, βλέποντας τις ζηµιές που ο εµφύλιος πόλεµος φέρνει στους
Ρωµαίους. ∆ήλωνε ότι απο την πλευρά του δεν υπάρχουν εµπόδια για την αποκατάσταση
της ειρήνης και έτσι έστειλε τον πατριάρχη Κάλλιστο στο ∆ιδυµότειχο, στον νεαρό
αυτοκράτορα. Φθάνοντας εκεί, ο πατριάρχης πληροφορήθηκε ότι ο Ιωάννης Ε’ µετέβηκε
στον Αίνο.111 Συναντήθηκαν µετά την επιστροφή του νεαρού αυτοκράτορα στο
∆ιδυµότειχο, ουσιαστικά µετά την ήττα των συµµάχων του Σέρβων και Βουλγάρων, απο τα
πολυάριθµα Τουρκικά αγήµατα του Ορχάν.112 Μετά την στρατιωτικη ήττα των συµµάχων
του η θέση του Ιωάννη Παλαιολόγου ήταν πλέον εξασθενηµένη αλλά αρχικά ο ίδιος δεν
παραδόθηκε. Κατά τις συνοµιλίες µε τον πατριάρχη Κάλλιστο ο νεαρός Παλαιολόγος δεν
αποδέχονταν τους προτεινόµενους όρους, έτσι ούτε η µεσολάβηση του Κάλλιστου για την
επίτευξη της ειρήνης δεν ήταν επιτυχής. Ο Καντακουζηνός αναφέρει και πάλι, ότι την
συµφωνία παρεµπόδιζε ο γύρωθεν κύκλος του αυτοκράτορα, που τον παρακινούσε στον
πόλεµο και στις εχθροπραξίες. Ο Πατριάρχης επέστρεψε από την Αδριανούπολη,
πληροφορώντας τον αυτοκράτορα για τις µοχθηρίες των ανθρώπων, οι οποίοι εξαιτίας των
προσωπικών τους συµφερόντων δεν ενδιαφέρονται για το κοινό όφελος και παρακινούν σε
πόλεµο. Έχοντας συναίσθηση των ζηµιών που θα επιφέρει ο πόλεµος στους Ρωµαίους, ο
Καντακουζηνός κατηγορεί όσους εµποδίζουν την επίτευξη της ειρήνης και προσπαθεί εκ
νέου, επι τούτου. ∆υστυχώς, ούτε οι µεσολαβητές αυτοί για την ειρήνη, ο Μανουήλ
Καντακουζηνός και ο επίσκοπος Мελινικίου Мητροφάνης, τους οποίους ο Ιωάννης
Καντακουζηνός απέστειλε στον Ιωάννη Ε’, δεν κατάφεραν κάτι θετικό. Ο πόλεµος
αναζωπυρώθηκε και ο Καντακουζηνός χωρίς δισταγµό κατέστρεψε όλες τις πόλεις που
συντάχθηκαν µε τον νεαρό αυτοκράτορα, εκτός απο το ∆ιδυµότειχο.113 Βρισκόµενος σε
109 Cant. III, 246, 14 – 247, 15; VIIJN VI, 553-554; Ostrogorsky, Ιστορία, τοµ. Γ’, 225.
110 Greg. III, 180, 22- 181, 9; VIIJN VI, 288.
111 Cant. III 247, 16 - 248, 3; Apologie, I. 52 - 54. М. Живојиновић, 135.
112 Greg. III, 180, 22 – 182, 3; Cant. III, 248, 19 – 249, 21;VIIJN VI, 288 - 289 υποσηµ. 174, 554 555 υποσηµ. 615.
113 Cant. III 250, 17-252, 4.
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άσχηµη θέση µετά την ήττα του στρατού του, ο Ιωάννης Ε’ προσπάθησε να συµµαχήσει µε
τους Τούρκους. Για τον λόγο αυτό απέστειλε αντιπροσώπους στον Σουλεϊµάν µε δώρα,
ευγενή λόγια και επιστολές. Ο Ιωάννης ΣΤ’ καταλόγησε ιδιαίτερα τον γαµβρό του που στις
επιστολές του δεν τον αναγόρευσε ως αυτοκράτορα - «ου βασιλέα προσηγόρευεν», αλλά
απλά, ως Καντακουζηνό. Ο Σουλεϊµάν δέχθηκε την αντιπροσωπεία µε ευγένεια και µε
δώρα ανταπέδωσε, αλλά στις επιστολες του προς τον Καντακουζηνό καταδίκασε την
απερισκεψία του νεαρού αυτοκράτορου.114
Η θέση του Ιωάννη Ε’, που έµεινε χωρίς δυνάµεις και συµµάχους, απο µέρα σε
µέρα δυσκόλευε όλο και περισσότερο. Η µοναδική διέξοδος την στιγµή αυτή ήταν στις
διαπραγµατεύσεις µε τον πενθερό του, παρουσιάζοντας ετοιµότητα να αποδεχθεί όλες τις
προτεινόµενες λύσεις. Για τους λόγους αυτούς ο νεαρός αυτοκράτορας απέστειλε τον
χειµώνα του 1352 αντιπροσώπους του στον Καντακουζηνό, ο οποίος απαίτησε απο τον
Παλαιολόγο να του παραδώσει ολόκληρη την περιοχή της επιρροής του, όπως και την
άµεση αποκήρυξη των στενών συνεργατών του. Καθώς όµως οι διαπραγµατεύσεις για την
επίτευξη ειρήνης απέτυχαν, ο νόµιµος αυτοκράτορας Ιωάννης Ε’ Παλαιολόγος αρρώστησε
απο την θλίψη του και εγκατέλειψε το ∆ιδυµότειχο και τις υπόλοιπες πόλεις που τότε
προσχώρησαν στον Καντακουζηνό, µε την συνοδεία της συζύγου του Ελένης και του υιού
του Μανουήλ, φτάνοντας µέσω του Αίνου και της Θεσσαλονίκης, όπου διέµενε η µητέρα
του – αυτοκράτειρα Άννα, στην Λήµνο και την Σαµοθράκη, ενώ πιθανότατα στα τέλη του
1352 έφθασε στη νήσο Τένεδο.115 Στην συνέχεια δεν παραθέτονται ειδήσεις για το άν ο
Καντακουζηνός συνέχισε τις πολεµικές επιχειρήσεις εναντίον του ∆ουσάν, αλλά σε κάθε
περίπτωση είχε λόγους να τον θεωρεί εχθρό του. Ο ∆ουσάν συνέχισε να υποστηρίζει την
συµµαχία του µε τον Παλαιολόγο – στα ανάκτορά του διέµενε ο αδελφός του Ιωάννη
Παλαιολόγου δεσπότης Μιχαήλ, ενω ο αυτοκράτορας Ιωάννης Ε’ Παλαιολόγος εξέδωσε
ένα χρυσόβουλλο προς την Ρωσική µονή του Άθωνα (τον Σεπτέµβριο του 1353),
δείχνοντας σεβασµό προς την Σλαβική αδελφότητα, µέσα στα όρια της επικρατείας του
∆ουσάν και προς τον προσωπικό φίλο και εξοµολόγο του ∆ουσάν γέροντα Ησαΐα που
βρίσκονταν την εποχή αυτή επικεφαλής της ρωσικής αδελφφότητας.116 Θα αναφέρουµε
εδώ µερικές στιγµές που µας διαφωτίζουν περι της φύσης «της φιλίας» του ∆ουσάν µε τον
Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγο. Πρίν απο την επίτευξη της συµφωνίας ο ∆ουσάν έστειλε µία
αντιπροσωπεία στον Ορχάν, ηγεµόνα των Οθωµανών Τούρκων (1351), προτρέποντας την
σύναψη συµφώνου συµµαχίας που θα επιβεβαίωνε ο γάµος της θυγατέρας του ∆ουσάν και
του υιού του τούρκου ηγεµόνα. Η πρόταση του ∆ουσάν έγινε αποδεκτή απο την τουρκική
πλευρά και ο Ορχάν απηύθηνε τους απεσταλµένους του µε δώρα στην Σερβία. Όµως, ο
δεσπότης της Ηπείρου Νικηφόρος, επιτέθηκε και ελήστεψε την αντιπροσωπεία αυτή, ενώ
κάποιοι άνδρες του Ορχάν δολοφονήθηκαν και κάποιοι άλλοι αιχµαλωτίστηκαν. Το
γεγονός αυτό διετάραξε τις σχέσεις του Ορχάν και του Καντακουζηνού, έτσι ώστε στον
επόµενο πόλεµο (1352), οι Τούρκοι βρέθηκαν στο πλευρό των αντιπάλων του
Καντακουζηνού, των Γενουατών.117 Μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια ν’ αρχίσει αγώνα
εναντίον του Καντακουζηνού µέσω των Τούρκων, συµµάχων του Καντακουζηνού, ο
∆ουσάν εκµεταλλεύτηκε όπως αναφέραµε την ευκαιρία, µέσω του εγκατελειµένου και
παραγκωνισµένου Ιωάννη Παλαιολόγου στη Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσει τον αγώνα
εναντίον του Καντακουζηνού. Όµως σ’ όλες αυτές τις ενέργειες του ∆ουσάν, δεν
συναντούµε καµµία αντίδραση απο τον Καντακουζηνό. Παραδείγµατος χάριν, δεν
114 Cant. III, 250, 6-16; 266, 14-19; 268, 20-21. М. Живојиновић, 135.
115 Cant. III, 253, 9-22; 255, 1-2; 266, 24. М. Живојиновић, 135-136.
116 В. Мошин, Свети патријарх Калист, 201.
117 Greg. III, p. 100, 1 – 9; VIIJN VI, 279 – 280; К. Јиречек, Историја I, 231; ISN I, 552.
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παρατηρούµε καµµία παρέµβαση την εποχή αυτή του Καντακουζηνού ώστε να
καταδικαστεί ο ∆ουσάν και η Σερβική Εκκλησία απο την Σύνοδο του 1352 που
πραγµατοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όταν εδόθη το ανάθεµα στον Βαρλαάµ, του
Ακινδύνου και των οµοιδεατών τους. Κατά την διάρκεια της Συνόδου δεν τέθηκε θέµα που
αφορούσε την σερβική εκκλησία όπως φαίνεται και απο την έκθεσή της.118
∆ιαµένοντας στην νήσο Τένεδο, ο Ιωάννη Ε’ παρακολουθούσε προσεκτικά τις
εξελίξεις στην Αυτοκρατορία. Έτσι, γνωρίζοντας ότι ο Καντακουζηνός πήγε στην
Ορεστιάδα, εκµεταλλεύτηκε την απουσία του απο την πρωτεύουσα και µε δεκαοχτώ µικρά
καράβια και ένα µεγαλύτερο πλησίασε στην Κωνσταντινούπολη έναντι του Γαλατά και
αποβιβάστηκε την 17η Μαρτίου του 1353. Άν και προκάλεσε µεγάλη σύγχιση και
αναστάτωση στην πόλη, η επιχείρηση δεν είχε επιτυχία, καθώς η αυτοκράτειρα Ειρήνη, η
σύζυγος του Ιωάννη ΣΤ’, αµέσως διέταξε να ασφαλιστούν ορισµένες απο τις εισόδους της
πόλης και να αποµακρυνθούν όλοι οι ύποπτοι. Μετά απο τρείς ηµέρες ο Ιωάννης Ε’ ήταν
αναγκασµένος ν’ αποσυρθεί. Μόλις έµαθε τα γεγονότα στην βασιλεύουσα ο
Καντακουζηνός, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ακολουθούµενος απο τον στρατό και τον
υιό του Ματθαίο, αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη.119 Η απερίσκεπτη ή τουλαχιστον
όχι τόσο καλά προετοιµασµένη προσπάθεια του Ιωάννη Ε’, ευαρέστησε όλους όσους
επιθυµούσαν την ανακήρυξη του Ματθαίου για αυτοκράτορα. Οι πηγές µας, συµφωνούν
ότι ο περίγυρος του Ιωάννη ΣΤ’ - «υπο των οικείων του γένους και της συγκλήτου και του
στρατού συνωθουµένος», τον πίεζε να προβεί στην εκστρατεία αυτή. Ο ίδιος ο
Καντακουζηνός αναφέρει ότι την τρίτη ηµέρα µετά την επιστροφή του, του απευθύνθηκαν
«οι έν τέλει» ζητώντας την ανακήρυξη του Ματθαίου ως αυτοκράτορα, µε την οποία,
σύµφωνα µε την γνώµη τους θα αποφεύγονταν κάθε κίνδυνος πολέµου.120 Τον Απρίλιο του
1353, στα πλαίσια µιας τελετής στο παλάτι των Βλαχερνών, ο Ιωάννης Καντακουζηνός
«δυσαρεστηµένος από την ανειλικρίνεια του Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγου» διέταξε να µη τον
µνηµονεύουν στις επευφηµίες και ανακήρυξε τον γιο του Ματθαίο συναυτοκράτορα και
διάδοχο του θρόνου, παραµερίζοντας έτσι τον γαµπρό του.121 Όµως, στην εφαρµογή του
σχεδίου αυτού ο Καντακουζηνός φάνηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός.122 Πρώτα απ’ όλα αυτός
ήθελε να µάθει την άποψη του πατριάρχη Καλλίστου, ο οποίος «ύποπτον έχοων εκ πολλού»
«πολλών τε άλλων ένεκα καί τής πρός Παλαιολόγον µάλιστα φιλίας καί οµοφροσύνης».123
Για τον λόγο αυτό επισκέπτηκε προσωπικά τον πατριάρχη για να τον ενηµερώσει εφ’ όλης
της ύλης και να ανταλλάξει µαζί του απόψεις. Ο Κάλλιστος όµως, απέφυγε να απαντήσει,
ούτε κάν εµφανίστηκε στα ανάκτορα την ηµέρα που ο ίδιος υποσχέθηκε ότι θα έρθει. Για
να δείξει την διαφωνία του µε την πρόθεση του Καντακουζηνού, ο πατριάρχης εγκατέλειψε
το πατριαρχείο και βρήκε καταφύγιο στις Μονές του αγ. Αθανασίου και του αγ.
Μάµαντα.124 Παρόλο που ο Κάλλιστος ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο µε την υποστήριξη
118 Г. Острогорски, Светогорски исихасти и њихови противници (Сабрана дела Георгија
Острогорског, књ. 5), Београд 1970, 217 - 218.
119 Cant. III, 255, 23-256, 24; Greg. III, 187, 19-188, 11.
120 М. Живојиновић, 136.
121 Γ. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό κράτος, Θεσσαλονίκη 1993, 216.
122 Η διαδικασία στέψης έπρεπε να τηρεί το τυπικό, στο οποίο έδινε µεγάλη σηµασία ο
Καντακουζηνός. Σχετικά βλ. Cant. III, 275,20 – 276,2.
123 Greg. III, 188, 11 - 15. «καί ύποπτον έχοων εκ πολλού τόν πατριάρχην πολλών τε άλλων ένεκα
καί τής πρός Παλαιολόγον µάλιστα φιλίας καί οµοφροσύνης, σοφόν ειναί οι νενόµισται πείραν καί
νύν ειληφέναι τής γνώµης αυτού.»
124 Κατά τον Καντακουζηνό (Cant. III, 259, 1-17) ο Κάλλιστος αποσύρθηκε στηνµονή του αγ.
Μάµαντος, ενώ σύµφωνα µε την Apologie, 1.67, αποσύρθηκε στην µονή του αγ. Αθανασίου. Μας
φαίνεται οτι το πρόβληµα λύνει ο Greg. III, 188, 21-23, που αναφέρει : «καί αυτός µέν εν τή τού
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του Ιωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνού, φαίνεται ότι υπήρχαν πολλοί περισσότεροι λόγοι που
εξηγούν την συµπεριφορά αυτή του Καλλίστου. Εκτός απο την πίστη του στην αρχή της
νοµιµότητας, που τον οδηγούσε στο πλευρό του νεαρού αυτοκράτορα125, οπωσδήποτε ο
Κάλλιστος καταδίκαζε και την συµµαχία του Καντακουζηνού µε τους Τουρκους, εξαιτίας
της οποίας έχανε όλο και πιο πολύ την συµπάθεια του πληθυσµού.
Ο Καντακουζηνός που στο µεταξύ ήθελε να προσπαθήσει να µάθει την γνώµη των
αρχιερέων, τους προσκάλεσε και µε την σειρά τους εξέτασε για την πρόθεσή του και για την
απόσυρση του πατριάρχη. Τα µέλη της Συνόδου τον συµβούλεψαν την στιγµή αυτή («νύν
έχον») να αναβάλει την ανακήρυξη του υιού του ως αυτοκράτορα, που θα ήταν βλαβερή σε
κάθε περίπτωση («ώς ασύµφορον κατά πάντα»). Προειδοποιώντας τον ότι απουσιάζει ο ένας
υιός, ο οποίος είναι και αυτοκράτορας και διάδοχος και ακόµα ζωντανός, άρα είναι αµφίβολο
το τέλος των πραγµάτων, του υπενθύµισαν περί των δοθέντων κοινών αµοιβαίων όρκων. Ο
αυτοκράτορας τους απάντησε ότι προσωπικά δεν ευθύνεται για την καταπάτηση των όρκων
και επέτρεψε µόνο την επανεξέταση του προβλήµατος αυτού. Στην συνέχεια θέλοντας να
κατηγορήσει τον Κάλλιστο για την συµπεριφορά του, υπέδειξε στους αρχιερείς ότι οι ίδιοι
µεµονωµένα έχουν µόνο συµβουλευτική δύναµη, ενώ ισχύουσα απόφαση µπορούν να λάβουν
µόνο ως Σύνοδος, µε επικεφαλή τον πατριάρχη. Με την αποχώρισή του απο το Πατριαρχείο,
κατά την γνώµη του Καντακουζηνού, ο Κάλλιστος πρώτα απ’ όλα στέρησε απο τον εαυτό του
την πατριαρχική εξουσία και στην συνέχεια έπραξε το ίδιο και µε την Σύνοδο.126 Έτσι ο
αυτοκράτορας έλαβε την απόφαση για την ανακήρυξη του Ματθαίου, µόλις «ολιγόαις δε
ηµέραις ύστερον», καθώς οι άρχοντες του απηύθυναν εκ νέου οµόφωνο αίτηµα. Για να
δικαιολογήσει την πράξη αυτή, ο Καντακουζηνός παρέθεσε όλη την εξέλιξη των γεγονότων
απο τον θάνατο του Ανδρονίκου Γ’, παρουσιάζοντας τον Ιωάννη Ε’ υπεύθυνο για την
καταπάτηση των όρκων και της συµφωνίας, ιδιαίτερα µάλιστα για την πρόκληση εµφυλίου
πολέµου, καταγγελίες σύµφωνες µε όσα είχε αναφέρει στους αρχιερείς.127 Σε κάθε περίπτωση,
άσχετα µε τις δικαιολογίες του Καντακουζηνού, ήταν ευκαιρία γι’ αυτόν να ισχυροποιήσει τη
δική του νέα δυναστεία, απέναντι στο νόµιµο ηγεµονικό οίκο των Παλαιολόγων.
Καθώς οι αρχιερείς δεν συµµετείχαν στην ανακήρυξη του Ματθαίου για
αυτοκράτορα, ο Καντακουζηνός συγκάλεσε αµέσως µετά, την σύνοδο της ιεραρχίας, «την
συνοδον πασαν», δηλαδή όχι µόνο τους εκκλησιαστικούς αξιωµατούχους που είχαν την έδρα
τους στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και όσους βρίσκονταν εκτός της βασιλεύουσας, για
διαβουλεύσεις επί του θέµατος του πατριάρχη, ο οποίος «εδώ και αρκετό καιρό εγκατέλειψε
την Εκκλησία και δεν επιθυµεί πιά να επιστρέψει», παρά τις συνεχείς προσκλήσεις να
επιστρέψει στον θρόνο του. Εκθέτοντας την άποψη ότι πρωταρχικό καθήκον του πατριάρχη
είναι η ανακήρυξη του αυτοκράτορα, κάτι που ο Κάλλιστος δεν επιτέλεσε, ο Καντακουζηνός
ήθελε η Σύνοδος να πάρει κάποιες αποφάσεις. Οι αρχιερείς όµως αρνήθηκαν λόγω της
απουσίας του πατριάρχη. Τότε µε την προτροπή του αυτοκράτορα επισκέφτηκαν
εκκλησιαστικοί και κοσµικοί άξιωµατούχοι τον Κάλλιστο να τον πείσουν να επιστρέψει στην
Εκκλησία, δηλαδή στον Πατριαρχικό θρόνο, «επι τον θρόνον». Η αντιπροσωπεία αυτή δεν
είχε καµµία ιδιαίτερη επιτυχία, διότι ο Κάλλιστος άκαµπτος, παρέµεινε στην θέση του.128
Αθανασίου καταλύει µονή, τά δέ σκευοφόρα ες τήν τού αγίου Μάµαντος απεφορτίζοντο µονήν, ήν
πρό τεττάρων ενιαυτών σφετερίζεται.» М. Живојиновић, 137.
125 Βλ. R. Radić , «Crkvena politika Jovana V Paleologa», στο: Вălgarskata literatura i izkustvo ot
Tărnovskija period v istorijata na pravoslavnija svjat. (Šesti meždunaroden simpozium, Veliko
Tărnovo, 26-28 septemvri 1994), Veliko Tărnovo 1994, 393-406.
126 Apologie, 1, 115 - 147.
127 Cant. III, 260, 16 - 269, 6.
128 Cant. III, 270, 1 - 12; Apologie, 1. 173 - 203.
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Κατά την διάρκεια της απουσίας του από το Πατριαρχείο, από το Απρίλιο ως τα µέσα του
Αυγούστου, όταν και καθαιρέθηκε, η Σύνοδος δεν συγκλίθηκε ούτε µία φορά , όµως о
πατριάρχης διατήρησε απόλυτα την εξουσία του. Αρνήθηκε να τιµωρήσει και να καθαιρέσει
τους κληρικούς εκείνους στην Κωνσταντινούπολη που µετά την ανακήρυξη του Ματθαίου,
δεν έπαψαν να µνηµονεύουν τον Ιωάννη Ε’. Επίσης γνωρίζουµε ότι ο Κάλλιστος την χρονική
αυτή περίοδο χειροτόνησε έναν διάκονο, ενώ καθαίρεσε έναν ιερέα.129
Ο Καντακουζηνός βλέποντας ότι µε την πάροδο του χρόνου δεν κατάφερε καµµία
πρόοδο µε τον Κάλλιστο, µάταια προσπάθησε µε τη µεσολάβηση του ∆ανιήλ, µητροπολίτη
Αίνου, του Ιωσήφ, µητροπολίτη Τενέδου,του Μιχαήλ Καβάσιλα (επί του σακελλίου) και
του Γεωργίου Περδίκη, του τότε σκευοφύλακα, να πείσει τον Κάλλιστο να επιστρέψει στο
πατριαρχείο και να υποβάλει την παραίτηση του.130 Ο Πατριάρχης δεν απάντησε στο
µήνυµα του αυτοκράτορα, αλλά δήλωσε ότι θα αναθεµατίσει οιονδήποτε τον εξαναγκάσει
να επιστρέψει στο Πατριαρχείο.131 Αµέσως µετά, την 14η Αυγούστου, η σύνοδος που
συγκάλεσε ο Καντακουζηνός καθαίρεσε τον Κάλλιστο απο τον πατριαρχικό θρόνο.132
Έτσι, η σύνοδος, την εύνοια της οποίας είχε κερδίσει ο σφετεριστής του θρόνου, δεν έδειξε
αλληλεγγύη στον προκαθήµενο της και προχώρησε στην καθαίρεση του.133 Κατόπιν
σχετικής υπόδειξης του Ιωάννη Καντακουζηνού διάδοχος του Καλλίστου εκλέχτηκε ο
Φιλόθεος, µέχρι τότε µητροπολίτης Ηράκλειας (1347-1353). Ο Κάλλιστος, επιµένοντας δεν
αποδέχθηκε την απόφαση και συνέχισε να θεωρεί τον εαυτό του πατριάρχη. Ακολούθησαν
οι αλληλοαναθεµατισµοί των δύο πατριαρχών, οι οποίοι οπωσδήποτε υποσκάπτουν το
κύρος της Εκκλησίας και των ησυχαστών και δηµιουργούν ρήγµα στις τάξεις τους.134
Έπειτα απο όλα αυτά, ο Κάλλιστος δεν µπορούσε να παραµείνει για πολύ καιρό πλέον
στην Κωνσταντινούπολη και «χρόνο ουκ ολίγον» αναχώρησε µέσω Γαλατά µε γενοβέζικο
πλοίο για την Τένεδο, έδρα των πολεµικών επιχειρήσεων του Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγου.135
Έφθασε εκεί στα τέλη του 1353 ή στις αρχές του 1354.136
Ο πατριάρχης Φιλοθέος εκπληρώνει την επιθυµία του Καντακουζηνού και τον
Φεβρουάριο του 1354 έστεψε τον Ματθαίο ως αυτοκράτορα.137 Όµως, οι αποτυχίες του
Καντακουζηνού στις διαπραγµατεύσεις του µε τους Τούρκους δυσαρέστησαν ακόµα
περισσότερο τους βυζαντινούς, σχετικά µε τον τρόπο της διακυβέρνησης της
αυτοκρατορίας. Η συµµαχία του µε τους Τούρκους, η οποία «ήταν δίκοπο µαχαίρι»138,
άρχισε να εµφανίζει την άλλη της όψη. Οι Τούρκοι δεν ικανοποιούνταν πλέον µε τις
129 Apologie, 1. 148 -152.
130 Cant. III, 269,7 – 275,19.
131 Cant. III, 270, 12 - 271, 19; Greg. III, 196, 7-10. «Πρός ταύτα τόνδ’ ευθύς υποτρέχει νέφος
θυµού, καί αναστάς αφορισµόν µέν εκφωνεί πρώτον θεού κατά παντός ώ πρός βουλήσεως άνποτε
γένοιτο αύθις τήν ες τόν πατριαρχικόν θρόνον επάνοδον τό παράπαν αυτώ υποτίθεσθαι»; Apologie, 1.
255 - 260.
132 Greg. III, 201, 10-11; «ες δε τουπιον τους επισκοπους αθροισας του πατριαρχικου καθειλεν
αυτον βαθµου»; Apologie, 1. 267-277.
133 Cant. III, 269,7 – 275,19.
134 Αν και ο πατριάρχης Φιλόθεος (1353-1354 και 1364-1376) ανήκε επίσης στην ησυχαστική
παράταξη, ο Κάλλιστος στράφηκε εναντίον αυτού και των οπαδών του. Βλ. ∆. Γόνης, Τό
συγγραφικόν έργον του πατριάρχου Καλλίστου Α΄, Αθήναι 1980, 22.
135 Ο Mošin αναφέρει ότι ο Κάλλιστος αποσύρθηκε στη Μονή του αγ. Μάµαντα, έπειτα πήγε στο
Αγ. Όρος και κατέληξε στην Τένεδο. Προβλ., В. Мошин, Свети патријарх Калист, 202.
136 Cant. III, 275, 14-19; Greg. III, 257, 5 sqq.
137 Cant. III, 275, 20-276; Greg. III, 204, 12-16; Ε. Χριστοφηλοπουλου, Εκλογη, αναγορευσις και
στεψις του βυζαντινου αυτοκρατορος, 196.
138 G. Ostrogorsky, Ιστορία, 227.
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ληστείες, αλλά άρχισαν να εγκαταστείνονται πλέον µόνιµα στο ευρωπαϊκό έδαφος. Το έτος
1352 κατέλαβαν πρώτα το κάστρο Τζύµπη, και ύστερα απο ένα φρικτό σεισµό (στις 2.
Μαρτίου του 1354), εγκαταστάθηκαν στην Καλλίπολη και στις ακτές της Θράκης.139 Στην
συνέχεια η εξορία του Ιωάννη Ε’ στην νήσο Τένεδο και ταυτόχρονα η στέψη του
Ματθαίου ως αυτοκράτορα, αύξηνε όλο και περισσότερο την δυσφορία των εχθρών του
Καντακουζηνού, δηλαδή των υπέρµαχων των δικαίων του νοµίµου αυτοκράτορα, Ιωάννη
Παλαιολόγου. Για την εξοµάλυνση της καταστάσεως στην αυτοκρατορία έπρεπε να
διαπραγµατευτεί µε τον Ιωάννη Ε’. Αρνούµενος την πρόταση του πατριάρχη Φιλοθέου να
συνοµιλήσει µε τον νεαρό αυτοκράτορα, ο Ιωάννης ΣΤ’ κατευθύνθηκε µόνος του προς την
Тένεδο, µαζί µε τον Ματθαίο και την σύζυγό του. Αρχικά σταµάτησαν σ’ ένα µικρό νησί,
την Μαυριά, πλησίον της Τενέδου, ενώ την επόµενη ηµέρα σ’ άλλη νήσο, τον Άγιο
Ανδρέα, ελπίζοντας ότι ο νεαρός αυτοκράτορας θα αποστείλει εκπροσώπους να
διαπραγµατευτούν για την ειρήνη. ∆εν συνέβηκε όµως τίποτα απο τα αναµενώµενα, διότι,
κατά την γνώµη του Καντακουζηνού, κάποιοι απο τους διοικητές των πλοίων του,
συµβούλεψαν τον νεαρό αυτοκράτορα να µην αποδεχθεί την ειρήνη. Επίσης δίδονταν η
εντύπωση ότι οι στρατιώτες του Ιωάννη Ε’ θα εµποδίσουν την έξοδο στα καράβια του
Καντακουζηνού, γεγονός που οδήγησε στην ταχεία αναχώρηση του και µέσω του Αίνου,
όπου αποχώρισαν ο Ματθαίος και η σύζυγος του, έφθασε στην Κωνσταντινούπολη.140
Η εξέλιξη των γεγονότων και το τέλος του εµφυλίου πολέµου επήλθαν πάρα πολύ
γρήγορα. Ο Ιωάννης Ε’ µε την βοήθεια ενός Γενουάτη πειρατή, του Francesco Gattilusio,
κατάφερε στις 22 Νοεµβρίου να εισβάλλει στην Κωνσταντινούπολη. Μη εκµεταλλευόµενος στο
έπακρο την αναστάτωση που έφερε η ξαφνική του εµφάνιση, ο Ιωάννης Ε’ την 25η Νοεµβρίου
υπέγραψε συµφωνία µε τον Καντακουζηνό, σύµφωνα µε την οποία, όπως και νωρίτερα, ο
νεαρός αυτοκράτορας έπρεπε να είναι συναυτοκράτορας του πρεσβύτερου, ενώ ο Ματθαίος να
διατηρήσει την ανεξάρτητη περιοχή του στην Θράκη, µε την υποχρέωση του Ιωάννη Ε’, ότι ποτέ
δεν θα εκστρατεύσει εναντίον του. Την στιγµή όµως που ήταν αισθητή η εξοµάλυνση της
κατάστασης, ο όχλος της Κωνσταντινουπόλης αιφνίδια στράφηκε εναντίον του Καντακουζηνού
και τον εξανάγκασε να αντικαταστήσει τον αυτοκρατορικό µανδύα µε το µοναχικό ράσο. Την
εποµένη της παραίτησης (3 ∆εκεµβρίου του 1354), ο Καντακουζηνός ως µοναχός Ιωάσαφ
αποσύρθηκε στην µονή του Μαγκανά, αφήνοντας τον Ιωάννη Ε’ ως τον µοναδικό
αυτοκράτορα.141 Η αλλαγή στον θρόνο προκάλεσε και αλλαγή στην εκκλησιαστική διοίκηση. Ο
πατριάρχης Φιλόθεος εγκατέλειψε τον θρόνο και ως πατριάρχης επέστρεψε ο Κάλλιστος (τον
Ιανουάριο του 1355), ο οποίος παρέµεινε στην πατριαρχία ως το τέλος της ζωής του.
Ο ∆ουσάν παρακολουθούσε τις αλλαγές αυτές απο κοντά, καθώς ολόκληρο το έτος
1355 διέµενε στις νότιες περιοχές του κράτους του.142 Οι αλλαγές στο Βυζάντιο επέδρασαν
και στην πορεία της κρατικής και εκκλησιαστικής πολιτικής του ∆ουσάν. Μετά την ανεπιτυχή
προσπάθεια επίτευξης συµµαχίας µε τους Τούρκους, ο ∆ουσάν συνέχισε την υποστήριξη του
νεαρού Παλαιολόγου, αλλά όπως διαπιστώνουµε δεν ανέµενε απ’ αυτόν να αναλάβει κάποιες
σηµαντικότερες προσπάθειες στον αγώνα εναντίον του Καντακουζηνού και για την κατάληψη
139 К. Јиречек, Историја I, 232 – 233; G. Ostrogorsky, Ιστορία, 227-228; ISN I, 553.
140 Cant. III, 281, 19-283, 16; Greg. III, 236, 7-237, 19.
141 Cant. III, 291, 20-24; 292, 16-21; 307, 5-13; Greg. III, 243, 9-22; G. Ostrogorsky, Ιστορία, 228230. Επίσης βλ. Љ. Максимовић, Политичка улога Јована Кантакузина после абдикције (13541383) (The Political Role of John Cantacuzenus after his Abdication [1354-1383]), ZRVI 9 (1969),
119-194.
142 Ο ∆ούσαν διέµενε τον Φεβρουάριο του 1355 στις Σέρρες, τον Μάρτιο στην Kruša (παρά του
ποταµού ∆ρίµ), τον Μάϊο, τον Ιούνιο και στις αρχές Ιουλίου στο Ovče Polje (στη Μακεδονία), όπου
και πραγµατοποιήθηκε η µεγάλη εθνοσυνελεύση, τον Αύγουστο στα Σκόπια. Προβλ., В. Мошин,
Свети патријарх Калист, 202.
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του βυζαντινού θρόνου. Βρισκόµενος µπροστά στην αδυναµία του Παλαιολόγου και τον όλο
και µεγαλύτερο κίνδυνο από τους Τούρκους, ο ∆ουσάν προσπάθησε να οργανώσει έναν
ευρύτερο χριστιανικό συνασπισµό εναντίον των Τούρκων. Με αφορµή τις «αιτίες» αυτές
απευθύνθηκε (το 1354) προς τον πάπα Ιννοκέντιο ΣΤ’ στην Avinjon, δηλώνοντας «ότι έχει την
θέληση ν’ αναγνωρίσει τον πάπα ως πατέρα του χριστιανισµού, αληθινό εκπρόσωπο του
Χριστού και διάδοχο του αγίου Πέτρου».143 Ως αντάλλαγµα ο ∆ουσάν ανέµενε την
αναγόρευσή του απο τον πάπα ως αρχηγό των χριστιανικών στρατευµάτων εναντίον των
Τούρκων. Ο πάπας απάντησε θετικά στον Στέφανο ∆ουσάν (στις 29 Αυγούστου του 1354) και
το µόνο που απόµεινε ήταν να προχωρήσουν στην εφαρµογή της συµφωνίας, δηλαδή στην
προσχώρηση του σέρβου ηγεµόνα («rex Rassie», όπως τον αποκαλεί ο πάπας στην επιστολή
του),144 της συζύγου και του υιού του, του σέρβου εκκλησιαστικού ηγέτη και της µεγάλης
επιρροής σερβικής πνευµατικής και πολιτικής αριστοκρατείας145, υπό την δικαιοδοσία της
ρωµαιοκαθολικής εκκλησίας. Εν τω µεταξύ ο ρωµαιοκαθολικός Λουδοβίκος της Ουγγαρίας
εισέβαλε στις περιοχές του ∆ουσάν (στα µέσα του 1354). Ο ∆ουσάν για αρκετούς µήνες
πολέµησε εναντίον του (τον σεπτέµβριο του 1354)146, ενώ ταυτόχρονα δεν έχουµε στοιχεία ότι
ο πάπας ανέλαβε κάποιες πρωτοβουλίες να εµποδίσει την ρωµαιοκαθολική εισβολή στα εδάφη
των «σχισµατικών» Σέρβων. Αυτό προκάλεσε µεγάλη αλλαγή στην πολιτική και
εκκλησιαστική πορεία του ∆ουσάν. Όταν οι αντιπρόσωποι του πάπα επισκέφτηκαν τον Μάϊο
του 1355 τον Στέφανο ∆ουσάν για να καθορίσουν την συµφωνία, ήταν πλέον αργά. «Η
αποδοχή στα σερβικά ανάκτορα ήταν κρύα και επιδεικτική, καθώς βρέθηκαν µπροστά σε
εντελώς διαφορετική κατάσταση εξαιτίας του ουγγρικού πολέµου.»147 Εξ αρχής, εναντίον των
διαπραγµατεύσεων µε τον πάπα ήταν και ο πατριάρχης Ιωαννίκιος, για τον οποίο ο πάπας ήδη
στην πρώτη του επιστολή ανέφερε µε ιδιαίτερη έµφαση, ότι είναι χειροτονηµένος πατριάρχη
µε αντικανονικό τρόπο, ενώ τώρα εναντιώνεται και ο ∆ουσάν, διότι οι αντιπρόσωποι του πάπα
υποστήριζαν ανοιχτά τον Ούγγρο βασιλιά, ο οποίος µέσα στην ιστορία ήταν εκτελεστής των
παπικών συµφερόντων στα Βαλκάνια.148 Η αντιπροσωπεία του πάπα συµπτωµατικά έφθασε
στον ∆ουσάν την στιγµή ακριβώς που διεξάγονταν η εθνοσυνελεύση στο Ovče Polje ( την
άνοιξη του 1355), όπου γνωµοδοτούσαν για τις σχέσεις µε την Ουγγαρία, την πολιτική προς
την Κούρια και σίγουρα για την στάση τους απέναντι του βυζαντίου, µετά τις εκκλησιαστικοπολιτικές αλλαγές που επήλθαν.149
Κύρια χαρακτηριστηκά της κοινωνικής κατάστασης στο Βυζάντιο εως την
ανακήρυξη του Σερβικού Πατριαρχείου (1346) και µέχρι την αντίδραση και καταδίκη απο
το Οικουµενικό Πατριαρχείο (περί το 1352), είναι οι διαδοχικοί εµφύλιοι πόλεµοι, πρώτα
µεταξύ του µεγάλου δοµέστικου Ιωάννη του Καντακουζηνού και των συµβούλων τού
Ιωάννη Παλαιολόγου (1341 -1347) και ύστερα µεταξύ του ήδη πενθερού Ιωάννη ΣΤ’
Καντακουζηνού και του γαµβρού του, Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγου (1351 – 1355). Οι µεγάλοι
εµφύλιοι πόλεµοι µεταξύ του Ιωάννη Καντακουζηνού και του οίκου των Παλαιολόγων που ξέσπασαν το 1341 και διήρκησαν έως το 1354, υπέσκαψαν τα θεµέλια της βυζαντινής
κοινωνίας. Η συµµαχία των Τούρκων µε τον Καντακουζηνό και η ανάµειξη τους στον
εµφύλιο πόλεµο του Βυζαντίου, παρέχουν σ’ αυτούς την ανέλπιστη ευκαιρία να
εγκαταστήσουν προγεφυρώµατα επί της ευρωπαϊκής ακτής της Θράκης και να επιδοθούν
143 К. Јиречек, Историја I,, 233.
144 Αυτόθι, 234.
145 ISN I, 555.
146 К. Јиречек, Историја I, 234.
147 Αυτόθι, 235.
148 ISN I, 555.
149 В. Мошин, Свети патријарх Калист, 202.
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σε αληθινό όργιο επιδροµών και λεηλασιών. Από την άλλη πλευρά ο ∆ουσάν ήταν
συνεχώς συµµέτοχος στους πολέµους αυτούς, στρατιωτικά και πολιτικά. Στην αρχή (134243) ο ∆ουσάν ήταν σύµµαχος του Καντακουζηνού αλλά ήδη από το καλοκαίρι του 1343,
θα περάσει στην πλευρά των Παλαιολόγων.
Κατά την εποχή αυτή η Εκκλησία δεν ευρίσκεται στην ευνοϊκώτερή της θέση. Στα
τέλη του ΙΓ’ και στις αρχές του Ι∆’ αι., συνταρράσσεται εσωτερικά εξ αιτίας του σχίσµατος
των Αρσενιατών. Συγχρόνως, στο Βυζάντιο παρατηρείται αναγέννηση του ησυχασµού. Το
κίνηµα αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως αληθινή αντίδραση κατά του χωλαίνοντος µοναχισµού
της εποχής αυτής. Η εµφάνιση του µοναχού Βαρλαάµ του Καλαβρού στο Βυζάντιο,
ανασύρει στην επιφάνεια την υποβόσκουσα σύγκρουση ανθρωπιστών και ησυχαστών. Έτσι
αναφύονται οι ησυχαστικές έριδες οι οποίες απασχολούν την Εκκλησία. Οι σύνοδοι των
ετών 1341, 1344, 1347 και 1351 αποδεικνύονται ανίσχυροι να φέρουν την ειρήνη στους
κόλπους της Εκκλησίας. Ο Βαρλαάµ εγκαταλείπει νωρίς τον αγώνα και καταφεύγει στην
∆ύση. Ο διάδοχός του, Γρηγόριος Ακίνδυνος παρασύρει στην δίνη των ερίδων και τον
πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα. Η αποµάκρυνση των αντιπαλαµιστών µετά την νίκη του
Ιωάννη Καντακουζηνού (1347) και η άνοδος στον πατριαρχικό θρόνο των ησυχαστών
Ισιδώρου (1347 – 1349), Καλλίστου του Α’ (1350 – 1353), Φιλοθέου του Κοκκίνου (1353
– 1354) και εκ νέου του Καλλίστου (1355 – 1363/4), δεν οδηγούν στην εξαφάνιση των
αντιησυχαστών.150 Ο Νικηφόρος Γρηγοράς διαδέχεται τον Ακίνδυνο και µε τους οπαδούς
του αναστατώνει εκ νέου την Εκκλησία. Τούτο ιδιαιτέρως εντείνεται µετά το πέρας του
εµφυλίου πολέµου (1351 – 1355), κυρίως ένεκα της ανεκτικής πολιτικής του Ιωάννου του
Παλαιολόγου. Βέβαια, στην δύσκολη κοινωνική, εκκλησιαστική και ηθική κατάσταση του
Βυζάντιου στα µέσα του Ι∆’ αιώνα, το Οικουµενικό Πατριαρχείο «δεν θέλησε» ν’
ακολουθήσει ακόµα πιο σκληρή στάση πρός τους αντιησυχαστές. Ο αριθµός των οπαδών
των αντιησυχαστών δεν ήταν µικρός και στις περιστάσεις αυτές, η ανοιχτή δίωξή τους από
την πλευρά του Οικουµενικού Πατριαρχείου δεν θα ενίσχυε το γενικό συµφέρον της
αυτοκρατορίας.
Η βυζαντινή κοινωνία λοιπόν την περίοδο της καταδίκης της Σερβικής Εκκλησίας
ήταν διαχωρισµένη και στον πολιτικό και στον θρησκευτικό τοµέα, γεγονός που συνέβαλε
στην εξασθένηση και την διάλυση των θεσµών του. «Λόγω της γενικής εξασθένησης του
Βυζαντίου, καθώς και των εσωτερικών πολιτικών ανταγωνισµών, στην αυτοκρατορία
εµφανίστηκε για πρώτη φορά η αδυναµία πλήρους ελέγχου της εξωτερικής πολιτικής,
ιδιαίτερα ως προς τα γειτονικά κράτη.»151 Οι δραµατικές εξελίξεις της δυναστικής έριδας
στο Βυζάντιο δεν επέτρεψαν την άµεση αντίδραση του εµπερίστατου Οικουµενικού
πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα (1334 -1347), αλλά και η τελική επικράτηση στον θρόνο της
αυτοκρατορίας του Ιωάννη Καντακουζηνού (1347 – 1354) δεν έλυσε το οξύτατο ζήτηµα
των βυζαντινο-σερβικών σχέσεων. Το ενδιαφέρον του επικεντρώθηκε κυρίως στην
αντιµετώπιση των εσωτερικών ζητηµάτων, τα οποία είχαν προκύψει από τις ησυχαστικές
έριδες.152 Για τον λόγο αυτό και η θέση της επίσηµης Κωνσταντινούπολης σχετικά µε την
ανακήρυξη της αυτοκρατορίας του ∆ουσάν και του πατριαρχείου, θα λάβει την µορφή
δηµόσιας διαµαρτυρίας και διαφωνίας, χωρίς την επίσηµη, υπηρεσιακά διατυποµένη
πολιτική θέση για µακρά χρονική περίοδο, «έξη έως επτά έτη». Μας ενδιαφέρει στο σηµείο
αυτό ιδιαίτερα ο θεσµός του Οικουµενικού Πατιαρχείου και του βυζαντινού αυτοκράτορα,
150 Β. Κ. Στεφανίδου, Εκκλησιαστική ιστορία (Απ’ αρχής µέχρι σήµερον), Ε’ έκδοσις, Αθήναι 1990,
431 – 437.
151 Lj. Maksimović, Η ανάπτυξη κεντρόφυγων ροπών στις πολιτικές σχέσεις Βυζαντίου και Σερβίας
τον Ι∆' ιαώνα (Βυζάντιιο και Σέρβια κατά τον Ι∆’ αιώνα), Αθήνα 1996, 282.
152 Βλ. Φειδάς, Εκκλησιαστικη ιστορια Β’, Αθήναι 1995, 233.
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όπως και οι αµοιβαίες τους σχέσεις στο κρίσιµο αυτό καιρό των εµφύλιων πολέµων. Η
σχέση αυτή ανάµεσα στον πατριάρχη Κάλλιστο και τον Ιωάννη Καντακουζηνό µας
παρουσιάζεται µέσα απο τις πηγές ενδεικτικότατα. Όπως είδαµε η συγκρουσή τους δεν είχε
θρησκευτικά αίτια, αµφότεροι ανήκαν στο ησυχαστικό ρεύµα, αλλά κατά βάσιν είχε
ευρύτερους πολιτικούς λόγους. Πρόκειται για σύγκρουση απο την µια πλευρά, στενών
πολιτικών συµφερόντων µνηστήρων του βυζαντινού αυτοκρατορικού θρόνου και απο την
άλλη, της οικουµενικής τοποθέτησης του πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης153 ή
ακριβέστερα η διαφωνία του πατριάρχη Κάλλιστου, µε την προσωπική πολιτική του
Ιωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνού. Ακριβώς την εποχή αυτή οι οικουµενικοί πατριάρχες
ησυχαστές, µέσω της ησυχαστικής κίνησης και των οπαδών της, εξηύραν νέα µορφή
δραστηριοποιήσης και διασύνδεσης µεταξύ των ορθοδόξων λαών όχι µόνο στην
Βαλκανική χερσόνησο, αλλά και στις ορθόδοξες χώρες πέρα απο τον ∆ούναβη και µέχρι
την Ρωσία.154 Η ησυχαστική διδαχή, µαζί µε την µέθοδο της προσευχής και την πρακτική
της, θα αποδειχθεί ιδιαίτερα παραγωγική και αποδεκτή σ’ όλους τους βαλκανικούς λαούς.
Με την ανοιχτη θεανθρωπική ανθρωπολογία έγινε αποδεκτός ο ησυχασµός στο ιδεολογικό
πεδίο για όλα τα έθνη, δείχνοντας έτσι τον πανορθόδοξο και παγκόσµιο χαρακτήρα του.
Την περίοδο των εµφύλιων πολέµων και των µεγάλων κινδύνων σ’ όλη την αυτοκρατορία
απο τους Τούρκους, οι ησυχαστές και η ησυχαστική διδασκαλία, αποτελούσαν το
ενοποιητικό στοιχείο µεταξύ των βαλκανικών λαών και ευρύτερα. Την περίοδο ακριβώς
αυτή οι ησυχαστές πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης, θα πετύχουν την παρουσίαση της
οικουµενικής τους πολιτικής µέσω της ησυχαστικής διδασκαλίας. Επίσης δείγµατα της
οικουµενικής ορθόδοξης εκκλησιαστικής πολιτικής θα φανερώσουν και διαµέσου του
τρόπου εφαρµογής της. Οι φορείς της ησυχαστικής κίνησης και οι εκπρόσωποι του
Οικουµενικού Πατριαρχείου, έχουν πολυεθνικό χαρακτήρα, ανάλογα µε τον βαθµό του
πνευµατικού τους
διαφωτισµού και µόρφωσης, ενώ ταυτόχρονα η ησυχαστική
βιβλιογραφία µεταφράζεται απο την ελληνική, στην σλαβική γλώσσα. Έτσι ο ησυχασµός
και η ησυχαστική διάθεση, εκτός της ζωντανής µεταφοράς απο το Άγιον Όρος του Άθωνα,
σε σλαβικούς και µη σλαβικούς λαούς (Ρουµάνοι), θα δώσουν ουσιαστική παρουσία, µέσω
του Οικουµενικού Πατριαρχείου, ή ακριβέστερα µέσω των οικουµενικών ησυχαστών
πατριαρχών και στην οργανωτική δοµή της εκκλησίας ολοκλήρου της ορθοδοξίας.155
153 Η διαφορά στην ιδεολογική διάθεση µεταξύ του βυζαντινού αυτοκρατορικού ανακτόρου και του
Οικουµενικού Πατριαρχείου θα υφίσταται και µετά το τέλος του εµφυλίου πολέµου την εποχή της
κυριαρχίας του Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγου και πατριάρχη Фιλοθέου. Ενδεικτική είναι η παρατήρηση
του καθηγητή Π. Χρήστου πανω στο θεµα αυτο, οπου αναφέρει – «Εξασθενηµένη τώρα ή βασιλική
εξουσία, οχι µόνο πολιτικώς αλλά καί εκκλησιαστικώς, ήταν αδύνατο νά εφαρµόση οικουµενική
πολιτική. Τό πατριαρχείο οµως παρέµεινε οικουµενικό καί ο Φιλόθεος ήταν ενας από τους
εκκλησιαστικούς ηγέτες που ήθελαν να προβάλουν εντόνως την οικουµενικότητά του...», Π.
Χρήστου, Η Οικουµενική πολιτική του πατριάρχου Φιλοθέου, (Ξενία, Ιακώβω αρχιεπισκόπω Βορείου
και Νοτίου Αµερικής, επί τη 25ετηρίδι της αρχιεπισκοπής), Θεσσαλονίκη 1985, 251.
154 Α.-Αιµ. Ταχίαου, Επιδράσεις του ησυχασµού εις την εκκλησιαστικήν πολιτικήν εν Ρωσσία, 1328 1406, Θεσσαλονίκη 1962, 61 – 104; J. Meyendorf, Društvo i kultura u XIV veku, Teološki pogledi (Οι
θεολογικές απόψεις) 1-4, Beograd 1992, 42-46.
155 Α.-Αιµ. Ταχίαου, Επιδράσεις του ησυχασµού, 70-102; ∆. Γόνη, Το συγγραφικόν έργον του
Οικουµενικού άρχου Καλλίστου Α’, Αθήναι 1980, 116 – 120, 298 – 309, 327; J. Meyendorf, Друштво
и култура у XIV веку, Теолошки погледи (Οι θεολογικές απόψεις) 1-4, Београд 1992, 42-43. Ο
ένας ιστορικός (G. Prokhorov, Исихазм и общеестественная мисл восточой Европ в XIV веке,
στο Академия наук СССР, труды отдела древне-русской литератури 23, (1968), σελ. 95)
χρησιµοποίησε την έκφραση «ο πολιτικός ησυχασµός» για να τονίσει την εξαίρετη συνεργασία στο
τοµέα της εκκλησιαστικής πολιτικής του Καντακουζηνού και του πατριάρχη Φιλοθέου. Πρβλ. J.
Meyendorf, το ίδιο, 47.
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Στα εγχειρίδα της ιστορίας παρουσιάζεται συνήθως η τοποθέτηση ότι οι ησυχαστές
και η θεολογική τους διδασκαλία επικράτησαν στις Συνόδους της Κωνσταντινούπολης χάρη
της υποστήριξης του Ιωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνού. Σύµφωνα µ’ αυτό επιτεύχθηκε και η
εκκλησιαστικοπολιτική διαίρεση της βυζαντινής κοινωνίας – οι αντιησυχαστές και οι ζηλωτές
ήταν στο πλευρό του Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγου, ενώ όσοι είχαν ησυχαστική διάθεση
βρίσκονταν στο πλευρό του Ιωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνού. Η διαίρεση αυτή αφορούσε κυρίως
τους οικουµενικούς πατριάρχες. Όµως όσον αφορά τους Οικουµενικούς ησυχαστές
πατριάρχες ( τον Κάλλιστο και τον Φιλόθεο ) βλέπουµε ότι δεν θα µπορούσε να εφαρµοστεί
ένα τέτοιο υποδειγµατικό πρότυπο σκέψης. Παρόλο που ανέβηκαν στον πατριαρχικό θρόνο
µετά απο αυτοκρατορική επιλογή, δεν σηµαίνει ότι ήταν και τυφλά υπάκουοι σ’ αυτόν, όπως
και υποστηρικτές της πολιτικής του. Οι σχέσεις του Καντακουζηνού και του Καλλίστου
επιβεβαιώνουν την παρατήρηση αυτή. Η συνεργασία τους ήταν εποικοδοµητική όταν
ταυτίζονταν το συµφέρον του αυτοκράτορα µε τα ανώτερα συµφέροντα της βυζαντινής
κοινωνίας, για τα οποία συνηγορούσε το Πατριαρχείο. Την στιγµή εκείνη ακριβώς που τα
προσωπικά συµφέροντα του αυτοκράτορα υπερίσχυσαν των συµφερόντων της αυτοκρατορίας
επήλθε η σύγκρουση. Αυτό παρατηρείτε ιδιαίτερα προς το τέλος της κυριαρχίας του
Καντακουζηνού, όταν ο κίνδυνος απο τους Τούρκους ήταν πλέον οφθαλµοφανής, ενώ και τότε
ο Καντακουζηνός δεν ήταν έτοιµος να εγκαταλείψει ούτε την εξουσία, ούτε τους τούρκους
συµµάχους. Την στιγµή αυτή σχεδόν ολόκληρο το σώµα της εκκλησίας εναντιώθηκε κατά του
αυτοκράτορα και στάθηκε στο πλευρό του Παλαιολόγου. Μπορούµε λοιπόν ελεύθερα να
πούµε ότι το Οικουµενικό Πατριαρχείο, την περίοδο της πατριαρχίας των ησυχαστών
πατριαρχών, στις κρίσιµες αυτές στιγµές που βίωνε η βυζαντινή κοινωνία και αυτοκρατορία,
δεν ακολουθούσε κοµµατική πολιτική. Κατάφερε να υπερβεί την παραταξιακή πολιτική ζωή
και αγωνίστηκε να µην υπηρετεί την αυτοκρατορική κοµµατική πολιτική. Η βασική
ησυχαστική πορεία οπωσδήποτε ήταν αντίθετη µε οιαδήποτε εκκλησιαστική παραταξιακή ζωή
και διαµελισµό, µε ξεκάθαρα εκφρασµένο τον στόχο της επανασύνδεσης των απανταχού
ορθοδόξων, µέσω της ησυχαστικής αυτής κίνησης. Η υποδειγµατική διαίρεση και κατάταξη
των οικουµενικών πατριαρχών στην µιά ή την άλλη πολιτική παράταξη, δεν ευσταθεί. Ο άγιος
πατριάρχης Κάλλιστος, σε κάθε τρέχουσα πολιτική περίσταση, τοποθετούνταν πλησιέστερα
στον Καντακουζηνό ή στον Παλαιολόγο, ανάλογα µε την πολιτική τους τοποθέτηση, εφόσον
δηλαδή ήταν συµβατή ή ξένη µε την εκκλησιαστικοπολιτική θέση του Οικουµενικού
Πατριαρχείου. Η δηµόσια τοποθέτηση του Καντακουζηνού156 υπέρ των ησυχαστών και η
συγκαλυµένη υποστήριξη των αντιησυχαστών απο την πλευρά του Παλαιολόγου157, δεν είχε
αποφασιστική επιρροή στην στάση του πατριάρχη απέναντί τους. Αυτός ήταν αυτόνοµος
δηµιουργός της πολιτικής του που θεµελιώνονταν στην ησυχαστική διδασκαλία και παράδοση.
Την αυστηρή επιµονή των ησυχαστών στις αρχές τους, βλέπουµε και απο τις συνοµιλίες του
Αγ. Γρηγορίου του Παλαµά µε τον ∆ουσάν.158 Ο Пαλαµάς, παρά την επιµονή και τις πιέσεις
που δέχθηκε απο τον ∆ουσάν, να διακόψει τις σχέσεις του µε το Βυζάντιο και ν’ αποδεχτεί το
156 V. D. Nicol, The Reluctant Emperor. A biography of John Cantacuzene, Byzantine Emperor and
Monk, c. 1295 - 1383, Cambridge 1996, 92. Ο καθηγητής V. D. Nicol, στην παγκόσµια
βυζαντινολογία σήµερα, είναι σίγουρα ο καλύτερος γνώστης της ζωής και του έργου του Ιωάννη ΣΤ’
Καντακουζηνού, επιµένει κυρίως στην θέση ότι ο Καντακουζηνός ειληκρινά αποδέχτηκε τον
ησυχασµό και όχι λόγω πολιτικων σκοπιµοτήτων.
157 Η διήγηγση του αντιησυχαστού Ν. Γρηγόρα για την ανοιχτή στήριξη του Ιωάννη Ε’
Παλαιολόγου προς τους αντιησυχαστές, δεν µπορεί να γίνει πλήρως αποδεκτή. Βλέπε: Р. Радић,
Византијски цареви и исихазам (Свети Григорије Палама у историји и садашњости,
Међународни научни симпосион поводом 650 година Саборског томоса), Србиње 2001, 129130.
158 PG 151, col. 615 A – 616 A.

352

βασίλειο και την εκκλησία του σαν µιά νέα πραγµατικότητα159, παραµένει πιστός στην
βυζαντινή πολιτικο-εκκλησιαστική θεωρία της σχέσης του κράτους (του αυτοκράτορα) και της
εκκλησίας (του πατριάρχη), ως «αγιοπατερική» παράδοση. Οι ησυχαστές µε τον τρόπο αυτό
εµφανίζονταν και ως φύλακες όλων των ζωτικής σηµασίας θεσµών της βυζαντινής
κοινωνίας.160 Οπωσδήποτε δεν λείπουν και οι εξαιρέσεις πατριαρχών ησυχαστών, το
καλύτερο δε παράδειγµα είναι η προσωπική σύγκρουση του πατριάρχη Καλλίστου και του
πατριάρχη Фιλοθέου. Όµως, στις βασικές της αρχές, η εκκλησιαστική πολιτική των
ησυχαστών οικουµενικών πατριαρχών µπορεί να προσδιοριστεί ως µοναδική και γνήσια.
Ουσιαστικά την προσδιόριζε η ησυχαστική διδασκαλία, που είχε πανορθόδοξο και παγκόσµιο
χαρακτήρα. Μέσα απ’ αυτήν, έτεινε να κρηµνίσει τα τείχη, τα οποία ανήγειρε ο εθνικισµός,
και προσπαθούσε να αγκαλιάσει και να ενώσει την Οικουµενική Ορθοδοξία. Με τις θέσεις
αυτές το Οικουµενικό Πατριαρχείο επενέβη και στην εσωτερική και στην εξωτερική πολιτική
των αυτοκρατόρων. Έτσι, κατά την διάρκεια των εµφυλίων πόλεµων οι πατριάρχες ησυχαστές
εκφράζουν την αντίθεση τους προς την φιλενωτική πολιτική των αυτοκρατόρων και την
χρησιµοποίηση του τουρκικού στρατεύµατος από την πλεύρα του Καντακουζηνού. Αυτοί
επιµένουν να ειρηνοποιήσουν τις δύο αντίπαλες πλευρές στο Βυζάντιο. Παραλλήλα µε την
εµφάνιση του τουρκικού κινδύνου και την διαµόρφωση της ησυχαστικής διδασκαλίας, το
Οικουµενικό Πατριαρχείο εργάζονταν για την προσέγγιση των ορθοδόξων λαών της
Χερσονήσου του Αίµου, για να δηµιουργήσουν έτσι ενιαίο µέτωπο κατά των Τούρκων και να
καταστήσουν περιττή την αποστολή βοήθειας εκ µέρους του πάπα. Με αυτές τις ενέργειές του,
το Οικουµενικό Πατριαρχείο επέδρασε και στην εξωτερική πολιτική της αυτοκρατορίας.
Κάτω απ’ αυτό το πρίσµα της πολιτικής του Οικουµενικού Πατριαρχείου πρέπει να
εξετάσουµε και την καταδίκη της Σερβικής Εκκλησίας. Απο την προοπτική αυτή, θα
µπορούσαµε να πούµε ότι το Οικουµενικό Πατριαρχείο καταδίκασε την Σερβική Εκκλησία όχι
µόνο αξαιτίας της σερβικής κατάκτησης των εδαφών του, αλλά και λόγω του εθνοφυλετισµού
του πατριάρχη Ιωαννικίου και των αρχιερέων του.
Προσεγγίζοντας τα στοιχεία καθαρά ιδεολογικά, συναντούµε και κάτι τι το
παράλογο – το Οικουµενικό Πατριαρχείο και οι ησυχαστές πατριάρχες καταφέρνουν να
υπερβούν την καθηµερινότητα της πολιτικής ζωής του βυζαντινού ανακτόρου και να
διατηρήσουν αµόλυντες τις οικουµενικές αρχές τους, αλλά ταυτόχρονα δεν κατάφεραν να
αποφύγουν την κηδεµονία του βυζαντινού αυτοκράτορα. Το παράδοξο όµως είναι
µεγαλύτερο εάν σκεφτούµε ότι οι ίδιοι οι ησυχαστές πατριάρχες, κατά κάποιο τρόπο,
συνηγορούσαν για την εξέλιξη αυτή των περιστάσεων, δηλαδή για µιά τέτοια σχέση του
αυτοκράτορα και του πατριάρχη. Το «ακαταλόγιστον» αυτό , στον σύγχρονο άνθρωπο
γίνεται κατανοητό µόνο εάν έχει υπ’ όψιν του, την θέση και τον ρόλο του αυτοκράτορα
στην βυζαντινή κοινωνία.161 Το πόσο στους βυζαντινούς ήταν κατανοητός και βαθύ βίωµα,
159 G. Soulis, The Serbs and Byzantium during the Reign of Tsar Stephen Dušan (1331-1355) and his
Successors, Washington 1984, 136.
160 Επιπροσθέτουµε και το γεγονός ότι στις ησυχαστικές διενέξεις, στο πλευρό των ησυχαστών ήταν
και η βυζαντινή αριστοκρατεία, η προνοµιούχος δηλαδή τάξη της βυζαντινής κοινωνίας που δεν την
ευαρεστούσε η κοινωνική µεταρρύθµιση. Το ερώτηµα της ειλικρινούς υποστήριξης του ησυχασµού,
ή των ζηλωτών της Θεσσαλονίκης µε την αντιησυχαστική θεολογική διδασκαλία, χρειάζεται
ιδιαίτερη έρευνα. Εµείς εδώ µόνο πιστοποιούµε ως σωστή, την θέση του Οικουµενικού Πατριαρχείου
και των ησυχαστών πατριαρχών, ότι κατά την διάρκεια του πολυετή εµφύλιου πολέµου και της
γενικής κρίσης της βυζαντινής κοινωνίας, δεν προβαίνει σε κοινωνική µεταρρύθµιση, αλλά για την
ειρήνη και την κοινωνική σταθερότητα πράττει το πάν για την διατήρηση των θεσµών που ήδη
υπάρχουν.
161 Ι. Ταρνανίδης, Πτυχές της Σλαβικής ορθοδοξίας, 210 – 226; Ι. Ταρνανίδης, Ο ρόλος του βυζαντνού
αυτοκράτορα και η συµβολή του οικουµενικού πατριάρχη στη διαµόρφωση του αυτοκέφαλου των σλαβικών
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ο θεσµός του αυτοκράτορα, ακόµα και όταν αυτός δεν ήταν νόµιµος και ενεργούσε καθαρά
για τα δικά του συµφέροντα, µας επιβεβαιώνει το παράδειγµα των σχέσεων του Ιωάννη
ΣΤ’ Καντακουζηνού και του πατριάρχη Καλλίστου. ∆ιαφωνόντας µε την πολιτική του
αυτοκράτορα Καντακουζηνού ο πατριάρχης δεν βρήκε άλλο τρόπο να του αντισταθεί και
επιδεικτικά εγκατέλειψε το Πατριαρχείο και παρέµεινε έγκλειστος στο µοναστήρι.162
∆ηλαδή, ο βυζαντινός αυτοκράτορας διατήρησε την κυριαρχία του άφθορη, σε σχέση µε
τον πατριάρχη και κατά τον 14ο αιώνα. Ο Καντακουζηνός το επιβεβαίωσε αυτό, µε την
εκδίωξη του πατριάρχη Κάλλιστου και την τοποθέτηση του πατριάρχη Фιλοθέου. Όλα
αυτά τα γεγονότα πέρασαν χωρίς κάποιες ορατές συνέπειες και κλονισµούς, θα λέγαµε, για
την εξέλιξη των περιστάσεων. Ο προσδιορισµός της θέσης και του ρόλου του αυτοκράτορα
Ιωάννη Καντακουζηνού σχετικά µε τον πατριάρχη Κάλλιστο είναι σηµαντικός για εµας
λόγω του γεγονότος ότι το όνοµά του και ο ρόλος του «δεν φαίνεται ούτε στις ελληνικές,
ούτε και στις σερβικές πηγές»163, σχετικά µε την κατάδικη της Σερβικής Εκκλησίας, ενώ
όµως καθολική είναι ή άποψη των συγγραφέων ότι η πρωτοβουλία για την καταδίκη της
Σερβικής Εκκλησίας ανήκει στον Καντακουζηνό.
Χωρίς αµφιβολία ο Καντακουζηνός, πέρα απο τους πολιτικούς λόγους, είχε την
δυνατότητα, σύµφωνα µε την βυζαντινή νοοτροπία και τον άγραφο νόµο, να απαιτήσει από
τον πατριάρχη Κάλλιστο, να αφορίσει την Σερβική Εκκλησία από την Οικουµενική
Εκκλησία.164 Επίσης, από την πλευρά του, ο πατριάρχης Κάλλιστος είχε την δυνατότητα,
βασιζόµενος στους κανόνες, να καταδικάσει την Σερβική Εκκλησία. Εµπόδιο λοιπόν δεν
υπήρχε, αλλά τίθεται το ερώτηµα, γιατί η καταδίκη δεν έγινε νωρίτερα; Όλα τα στοιχεία
µάς κατευθύνουν στο ότι ο Καντακουζηνός δεν υποκίνησε το θέµα αυτό νωρίτερα ούτε
στον πατριάρχη Ισίδωρο Α’ (1347-1349) ούτε στον πατριάρχη Κάλλιστο, ενώ τους λόγους
πρέπει να τους αναζητήσουµε στις πολιτικές περιστάσεις απο τον καιρό της εισόδου του
στην Κωνσταντινούπολη (τον Φεβρουάριο του 1347) µέχρι την έκδοση του αναθέµατος
(«1352»). Κατά την περίοδο αυτή, όπως είδαµε, ο Καντακουζηνός ήταν απασχοληµένος µε
συνεχείς εµφυλίους πολέµους και την αναζήτηση «modus vivendi» ώστε να συµφιλιώσει
τις αυτοκρατορικές βλέψεις του ιδίου και της οικογενείας του απο την µιά πλευρά και της
δυναστείας των Παλαιολόγων από την άλλη. Επίσης, παρατηρείτε ότι οι ησυχαστές
οικουµενικοί πατριάρχες, Ησίδωρος και Κάλλιστος, παρά τις παραβιάσεις των
εκκλησιαστικών κανόνων εκ µέρους της Σερβικής Εκκλησίας, δεν προχώρησαν σε
µονοµερείς πρωτοβουλίες ώστε να την καταδικάσουν και να την αποκλείσουν από την
εκκλησιαστική κοινωνία των ορθοδόξων λαών. Αναµφίβολο είναι ότι το Οικουµενικό
Πατριαρχείο βρίσκονταν ήδη σε δυσχερή θέση επι του θέµατος αυτού και χωρίς την
επέµβαση του αυτοκράτορα. Η αρπαγή απο την πλευρά του ∆ουσάν, Μητροπόλεων και
Επισκοπών, απειλούσε τα συµφέροντα του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Εκτός απο τα
διοικητικά και ιδεολογικά προνόµια, το Οικουµενικό Πατριαρχείο χάνει πλέον και
εκκλησιών (Μνήµη Ιωάννου Ευαγγ. Αναστασίου, ανάτυπο), Θεσσαλονίκη 1992, 539-564.
162 Ένας άλλος τρόπος για να εκφράσει τη διαφωνία του µε τον αυτοκράτορα ήταν ο αφορισµός του
αυτοκράτορα από την Εκκλησία. Όµως, στην προκειµένη περίπτωση, και ο ίδιος πατριάρχης
κινδυνεύε να καθαιρεθεί και να αποστέλλονται στην εξορία. Προβλ. S. Ransimen, Vizantijska
civilizacija, Subotica – Beograd 1964, 62, 109 – 110.
163 Ι. Ταρνανίδης, Ο ρόλος, 560. Όµως, εδώ πρέπει να πούµε ότι και η σερβική πηγή – Βίος του
πατριάρχη Σάββα ∆’, και η ελληνική – το έγγραφο του πατριάρχη Φιλοθέου Κόκκινου, έχουν
χαρακτήρα της εκκλησιαστικής λογοτεχνίας όπου ο αυτοκράτορας δεν είναι σε πρώτο πλάνο.
164 Ι. Ταρνανίδης, Πτυχές, 217, 220, 223, 229, 231, 235, 259; . Ο J. Meyendorf, (Друштво и
култура, 34), το συµβάν του Καντακουζηνού θεωρεί ως την τελευταίη προσπάθεια του
«καισαροπαπισµού» στο Βυζάντιο.

354

σηµαντικά οικονοµικά έσοδα, που επιπρόσθετα δυσκολεύει την ήδη άσχηµη οικονοµική
του κατάστασή. Aπαιτούνταν λοιπόν για το θέµα της Σερβικής εκκλησίας η επίσηµη θέση
του Οικουµενικού Πατριαρχείου, αλλά οι πηγές δεν αναφέρουν πιθανές αντιδράσεις ή
διαπραγµατεύσεις µε τον ∆ουσάν. Τα αίτια «καθυστέρησης» της αντίδρασης (της
µονοµερούς πρωτοβουλίας) του Οικουµενικού Πατριαρχείου και της καταδίκης της
Σερβικής Εκκλησίας, πρέπει οπωσδήποτε να τ’ αναζητήσουµε στην οικουµενική
εκκλησιαστική πολιτική των πατριαρχών ησυχαστών της Κωνσταντινούπολης, που
φιλοδοξούσε στην ένωση των Βαλκανικών λαών έναντι στον επερχόµενο κίνδυνο των
Τούρκων. Αν το Οικουµενικό Πατριαρχείο, δηλαδή ο πατριάρχης Ισίδωρος καταδίκαζε
άµεσα µετά την ανακήρυξη του Ιωαννικίου ως πατριάρχη των Σέρβων, την πράξη αυτή,
δεν γνωρίζουµε τις αντιδράσεις που θα δηµιουργούνταν απο τον πατριάρχη των
Βουλγάρων, ή απο τον αρχιεπίσκοπο Αχρίδας όπως και απο τους αγιορείτες, που όχι µόνο
παρευρέθησαν αλλά και συµµετείχαν στα γεγονότα των Σκοπίων τον Απρίλιο του 1346,
καθώς και κατά πόσο η πράξη αυτή θα ήταν αποτελεσµατική στο ευρύτερο πολιτικό πεδίο
συνένωσης όλων των ορθοδόξων στα Βαλκάνια. Κατ’ αυτό τον τρόπο, νοµίζουµε, ότι η
αντίδραση µετά απο µία σχετική χρονική απόσταση και όχι γρήγορη και βιαστική, είχε
περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο. Κατά την περίοδο απο το 1346 έως τα
τέλη του 1350, στο εσωτερικό των εκκλησιαστικών κύκλων υπήρχε αρκετός χρόνος ώστε
να «επανεξεταστεί» και να ληφθεί απόφαση σχετικά µε το σερβικό θέµα. Εννούµε κυρίως
τους σερβικούς θεολογικο-ησυχαστικούς κύκλους που δεν ήταν υποστηρικτές των µεγάλων
εθνικών ιδεών, αλλά της ενότητας της εκκλησίας, της ενότητας δηλαδή όλων των
ορθοδόξων λαών κατά την αγιοπατερική παράδοση και σύµφωνα µε την βυζαντινή
εκκλησιαστικοπολιτική θεωρία. Οι σέρβοι ησυχαστές µε πρώτους τους αγιορείτες, είχαν
την ευκαιρία στις συναντήσεις και στις επαφές τους µε άλλους αγιορείτες ησυχαστές, όπως
για παράδειγµα ήταν ο Άγ.Γρηγόριος ο Παλαµάς, να µάθουν για την θέση του
Οικουµενικού Πατριαρχείου σχετικά µε το θέµα του ∆ουσάν και της Σερβικής Εκκλησίας.
Την περίοδο αυτή, των «έξη έως επτά ετών» και οι σερβικοί εκκλησιαστικοί κύκλοι
µπορούσαν να επανεξετάσουν τις θέσεις τους όσο αφορά την ανακήρυξη του πατριαρχείου.
Κρίνοντας απο την στάση του πατριάρχη Ιωαννικίου και του διαδόχου του, πατριάρχη
Σάββα, οι ανώτατοι αρχιερείς της Σερβικής Εκκλησίας δεν είδαν στην πράξη αυτή καµµία
παράβαση ή παράπτωµα, έτσι ώστε δεν ήταν έτοιµοι για διαπραγµατεύσεις µετανοίας µε το
Οικουµενικό Πατριαρχείο, τουλάχιστον όχι έτσι όπως ερµηνεύτηκε στο πρόσταγµα
συµφιλίωσης του Ιωάννη Ούγκλεση, κάτι που όπως ήταν φανερό απαιτούσε το
Οικουµενικό Πατριαρχείο. Έθεσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της πολιτικής του
∆ουσάν και στην υπεράσπιση των κυριαρχικών του κατακτήσεων ως τµήµατος της
συνεχόµενης κληρονοµιάς των Νεµανιδών. Οι εθνοφυλετικές αυτές θέσεις των σέρβων
αρχιερέων δεν βασίζονταν στην διδασκαλία και την παράδοση του Αγίου Σάββα.
Εντυπωσιασµένοι απο τις πολιτικές επιτυχίες του ∆ουσάν, ακόµα και στην σερβική
παράδοση προσέδωσαν νέα έννοια, κάτι που θα καταδικάσει το Οικουµενικό Πατριαρχείο,
σε ιδεολογικό επίπεδο, ως εθνοφυλετισµό µε την µεσαιωνική του έννοια. Σχετκά µε την
καθυστέρηση της καταδίκης, σε κάθε περίπτωση νοµίζουµε ότι είναι ορθότερο να λεχθεί
ότι «καθυστέρησε» ο Καντακουζηνός και όχι το Οικουµενικό Πατριαρχείο, διότι
αναµφίβολα αυτός και ανέλαβε την πρωτοβουλία της καταδίκης της Σερβικής Εκκλησίας.
Ο G. Ostrogorsky θεωρεί ότι η ποινή της ακοινωνησίας του σέρβου αυτοκράτορα, του
πατριάρχη και των αρχιερέων του, απαγγέλθηκε µε πολιτικό στόχο, ώστε να υποστηριχθεί
η µεγάλη αντεπίθεση του αυτοκράτορα Ιωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνού εναντίον του ∆ουσάν
το φθινόπωρο του 1350, «στην κατάρριψη της σερβικής εξουσίας στα πρώην βυζαντινά
εδάφη».165 Για το µέγεθος της στρατιωτικής αυτής εκστρατείας και τους στόχους του
165 Г. Острогорски, Серска област, 129-130.
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Καντακουζηνού τα στοιχεία µας αναφέρουν ότι χρησιµοποίησε και 20.000 Τούρκους
ιππείς, οι οποίοι όµως γρήγορα επέστρεψαν στην Μικρά Ασία.166 Με όλο τον σεβασµό
προς την φυσιογνωµία και το όνοµα του σεβαστού καθηγητή κ. Ostrogorsky,
συµπεραίνουµε ότι υπήρξαν άλλα τα αίτια και οι αφορµές, απο τα οποία παρακινήθηκε ο
πατριάρχης Κάλλιστος σχετικά µε την καταδίκη της Σερβικής Εκκλησίας. Πρώτον, το
Οικουµενικό Πατριαρχείο δεν υποστήριξε καµµία απο τις δύο βυζαντινές πλευρές στον
εµφύλιο πόλεµο ανάµεσα στον Καντακουζηνό και τον Παλαιολόγο. Αγωνίστηκε για τα
δικαιώµατα και των δύο αυτοκρατόρων, έπαιξε τον ρόλο της διαµεσολαβητικής αποστολής
συµφιλίωσης και του αγωνιστή για το γενικό καλό της αυτοκρατορίας.167 Φυσικά η
συµπεριφορά του Οικουµενικού Πατριαρχείου προς τον ∆ουσάν, σφετεριστή των
δικαιωµάτων και των εδαφών του Πατριαρχείου, ήταν πολύ διαφορετική απ’ ότι µε τους
βυζαντινούς αυτοκράτορες, Παλαιολόγο και Καντακουζηνό. Όµως, έχοντας υπ’ όψιν το
γεγονός ότι το Οικουµενικό Πατριαρχείο δεν καταδίκασε µε δική του πρωτοβουλία την
Σερβική Εκκλησία και ότι δεν τέθηκε στην υπηρεσία ουδεµίας απο τις εµπλεκόµενες στον
εµφύλιο πόλεµο πλευρές, νοµίζουµε, σύµφωνα µε την πολιτική των ησυχαστών
οικουµενικών πατριαρχών, ότι ανώτερα συµφέροντα επέδρασαν στον πατριάρχη Κάλλιστο
να καταδικάσει την Σερβική Εκκλησία. Τα ανώτερα αυτά συµφέροντα δεν ήταν η
υποστήριξη µιάς ακόµα κατά σειρά «µεγάλης» στρατιωτικής εκστρατείας του Ιωάννη
Καντακουζηνού (Σεπτέµβριος-∆εκέµβριος 1350), την φορά αυτή εναντίον του ∆ουσάν.
Αντίθετα, νοµίζουµε ότι το ανώτερο αυτό συµφέρον ήταν η βυζαντινή συµβασιλεύουσα η
Θεσσαλονίκη και ο νεαρός αυτοκράτορας Ιωάννης Ε’ Παλαιολόγος, που µετα την
στρατιωτική αντεπίθεση του Καντακουζηνού και την αναχώρησή του από την
Θεσσαλονίκη για την Κωνσταντινούπολη (στα τέλη του 1350), άρχισε διαπραγµατεύσεις
µε τον ∆ουσάν. Σε περίπτωση που αποδέχονταν τότε ο Ιωάννης Ε’ τις προτάσεις του
∆ουσάν και νυµφεύονταν την κουνιάδα του ∆ουσάν, αδελφή του Βούλγαρου βασιλιά και
χώριζε απο την θυγατέρα του Καντακουζηνού, θα σήµαινε την αλλαγή της ισορροπείας
των πολιτικών δυνάµεων, την µόνιµη απώλεια της Θεσσαλονίκης όπως και του νεαρού
αυτοκράτορα Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγου, που θα περνούσε πλήρως στην σερβο-βουλγαρική
πολιτική πλευρά.168 Η σοβαρότητα της κατάστασης για όλη την αυτοκρατορία είναι
φανερή και απο τις γρήγορες αντιδράσεις του Καντακουζηνού, µε την επίδοση νέων όρκων
στην αυτοκράτειρα βασιλοµήτωρα Άννα Σαβοΐας και την αιφνίδια αποστολή της στην
Θεσσαλονίκη, ώστε να αποτρέψει τον υιό της στις προθέσεις του να πλησιάσει τους
Σέρβους και τους Βουλγάρους. Το Οικουµενικό Πατριαρχείο ως φύλακας των
δικαιωµάτων αµφοτέρων των βυζαντινών αυτοκρατόρων και ο Καντακουζηνός ως
αυτοκράτορας-πατέρας που εγγυούνταν µε τις συµφωνίες τα δίκαια του νεαρού
αυτοκράτορα Ιωάννη Ε’, ανέλαβαν την εκπλήρωση κοινού καθήκοντος κατά την κρίσιµη
αυτή στιγµή για την αυτοκρατορία, για το γενικό καλό και για ανώτερα συµφέροντα. Αυτοί
ήταν οι λόγοι για τους οποίους ο πατριάρχης Κάλλιστος, παρά την ησυχαστική
εκκλησιαστική πολιτική που ακολουθούσε, «αφόρισε τόν τσάρο µέ τόν πατριάρχη καί τους
αρχιερείς του»169 από την κοινωνία των ορθοδοξών λαών. Ταυτόχρονα η πράξη αυτή έπρεπε
να είναι και ξεκάθαρο µήνυµα προς τον Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγο, για την θέση του
Οικουµενικού Πατριαρχείου σχετικά µε την συµµαχία του µε τον ∆ουσάν – σφετεριστή
των βυζαντινών εδαφών και της βυζαντινής ιδεολογικής υπεροχής. Θεωρούµε ότι λόγοι
166 VIIJN VI, 494 – 495, υποσηµ. 438.
167 Apologie, 1. 27-37, 47-48.
168 Για τις πιθανότητες παράδοσης της Θεσσαλονίκης απο την πλευρά των ζηλωτών στον ∆ουσάν το
1349, µας πληροφορεί ο ίδιος ο Καντακουζηνός στα αποµνηµονεύµατά του. Cant. III, p. 104, 18 – p.
105, 9; VIIJN VI, 490 – 493.
169 Данилови настављачи (Οι Συνεχισταί του ∆ανιήλ), 129.
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αυτοί είναι πιο πειστικοί και δικαιολογούν απόλυτα τα γεγονότα ως αιτία και για τον
Καντακουζηνό να ζητήσει τον αφορισµό και για τον πατριάρχη να τον απευθύνει, παρά η
δικαιολογία ότι όλα επράχθησαν προς υποστήριξη της στρατιωτικής εκστρατείας του
Καντακουζηνоύ. Επίσης, εφόσον πιστεύουµε και κρίνουµε µε βάση τις αναφορές του
Καντακουζηνού για τις διαπραγµατεύσεις του µε τον ∆ουσάν, έξω των τειχών της
Θεσσαλονίκης στα τέλη του 1350, βλέπουµε ότι ο Καντακουζηνός πουθενά δεν αναφέρει
την καταδίκη του ∆ουσάν από το Οικουµενικό Πατριαρχείο, αλλά αντίθετα, επικαλείται
την µέχρι τότε φιλική του σχέση µε τον ∆ουσάν, σύµφωνα µε την συµφωνία τους απο το
1342, την οποία τηρούσε ο Καντακουζηνός, αλλά και απειλεί ταυτόχρονα τον ∆ουσάν,
εφόσον βάσει της συµφωνίας, επιορκήσει. Κρίνοντας λοιπόν αρχικά, σύµφωνα µε τα λόγια
του Καντακουζηνού στις συνοµιλίες του µε τον ∆ουσάν, όπου αναφέρει ότι ο ίδιος
παρέµεινε πιστός «έως τώρα» στην συµφωνία τους απο το 1342170, έπειτα απο τα
σηµαντικά γεγονότα στο Βυζάντιο - την αντεπίθεση του Καντακουζηνού (1350) και την
πιθανότητα να περάσει η Θεσσαλονίκη και ο νεαρός Παλαιολόγος στην σερβο-βουλγαρική
πλευρά, παρατηρούµε ότι η καταδίκη της Σερβικής εκκλησίας δεν είχε απαγγελθεί
«σίγουρα», ακόµα και στα τέλη ∆εκεµβρίου του 1350. Ο λόγος για την κοινή αποδοχή του
έτους 1350 ως ηµεροµηνία της απαγγελίας του αφορισµού απο τον Κάλλιστο, εκ µέρους
των σύγχρονων ιστορικών, βρίσκεται στο γεγονός ότι για το έτος αυτό τοποθετήθηκε ο
µεγάλος βυζαντινολόγος G. Ostrogorsky. Επίσης είναι γεγονός ότι απο τις πηγές δεν
µπορεί µέχρι σήµερα να προσδιοριστεί µε ακρίβεια η ηµεροµηνία του αφορισµού του
Κάλλιστου, αλλά βασιζόµαστε σε υποθέσεις. Επίσης είναι γεγονός ότι ο καθηγητής
Ostrogorsky, στην πολλάκις µνηµονευθείσα εργασία του,171 δεν ασχολήθηκε λεπτοµερώς
µ’ αυτόν τον προβληµατισµό, παρά µόνο ανέφερε µία απο τις πιθανές λύσεις,
αποφαινόµενος για το έτος 1350 ως την «πιο πιθανή»172. Οι µετέπειτα ιστορικοί, χωρίς
προσπάθειες ανάλυσης του προβληµατισµού και απόλυτα χωρίς έντονη κριτική στάση,
αποδέχονταν την «λύση» µεγάλου κύρους, έτσι ώστε µε τον τρόπο αυτό η χρονολογία αυτή
(1350) να λαµβάνεται ήδη στην σύγχρονη σερβική ιστορική βιβλιογραφία ως γενική
τοποθέτηση, άνευ θεµελίων στα ιστορικά γεγονότα.173
∆ηλαδή, επι τη βάσει των στοιχείων που αναφέραµε καταλήγουµε στα ακόλουθα
συµπεράσµατα :
• Παρά τις προσπάθειες πολλών επιστηµόνων να προσδιορίσουν ακριβέστερα τον
χρόνο που συνέβηκε αυτό το γεγονός, το ερώτηµα παραµένει ανοιχτό και περαιτέρω,
κυρίως λόγω έλλειψης ιστορικού υλικού – µοναδική πηγή πληροφοριών είναι οι σερβικές
πηγές, το πατριαρχικό έγγραφο δεν διασώθηκε, ενώ οι άλλες βυζαντινές πηγές «σιωπούν».
• Ο Συνεχιστής του ∆ανιήλ µας µαρτυρεί ότι ο πατριάρχης Κάλλιστος καταδίκασε
την Σερβική Εκκλησία. Κατά την κοινή γνώµη των ερευνητών, αυτός το έκανε κατά την
περίοδο της πρώτης πατριαρχείας του, δηλαδή µεταξύ της 10ης Ιουνίου του 1350 και της
14ης Αυγούστου του 1353.
• Η περίοδος από την ανακήρυξη του Σερβικού πατριαρχείου έως την κατάδικη
της Σερβικής Εκκλησίας απο το Οικουµενικό Πατριαρχείο, ήταν περίοδος συνεχούς
εµφυλίου πολέµου µεταξύ του Ιωάννη Ε’ και του Ιωάννη ΣΤ’. Ο σέρβος τσάρος ∆ουσάν
συµµετείχε σ’ αυτόν τον βυζαντινό εµφύλιο πόλεµο στην πλευρά του Ιωάννη Ε’
Παλαιολόγου.
170 Cant. III, 150, 18 – 19. «ως µεν ούν ουκ αδικών, ουδέ επιορκών αυτός ούτε πρότερον φαίνοµαι,
ούτε νύν, εκ των ειρηµένων πάσιν είναι οίοµαι καταφανές.»
171 Г. Острогорски, Серска област, 129 – 130.
172 Αυτόθι.
173 ISN I, 552 (R. Mihaljčić).
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• Οι ιστορικοί είναι οµόφωνοι ότι η απαγγελία της καταδίκης επιτεύχθηκε εξαιτίας
πολιτικών λόγων. Ο εισηγητής της ήταν ο Ιωάννης ΣΤ’ Καντακουζηνός πιθανώτατα στα
µέσα του 1351, µε στόχο την µαταίωση της συµµαχίας του Ιωάννου Ε’ Παλαιολόγου και
του ∆ουσάν. Κατά την γνώµη του Καντακουζηνού, η συµµαχία αυτή, αποτελούσε κίνδυνο
όχι µόνο για την εξουσία του αλλά και για ολόκληρη την αυτοκρατορία. Αυτοί είναι οι
λόγοι για την απαγγελία του «αναθέµατος» στον ∆ουσάν, που παράλληλα αποτελούσε
ξεκάθαρο µήνυµα προς τον νεαρό αυτοκράτορα Ιωάννη, για την θέση του Οικουµενικού
Πατριαρχείου πάνω στην συνεργασία του µε τον ∆ουσάν.
• Ανεξάρτητα απο την ιδεολογική κυριαρχία των ησυχαστών οικουµενικών
πατριαρχών κατά τα µέσα του 14ου αιώνα, επι της παραταξιακής πολιτικής των βυζαντινών
αυτοκρατόρων (τоυ Ιωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνού και τоυ Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγου),
βλέπουµε ότι το Οικουµενικό Πατριαρχείο βρίσκονταν και στην συνέχεια υπο την
κηδεµονία του αυτοκράτορα στον τοµέα της εκκλησιαστικής εξωτερικής πολιτικής. Έτσι,
βλέπουµε ότι το Οικουµενικό Πατριαρχείο δεν ενεργούσε αυτόνοµο στο θέµα της
καταδίκης της Σερβικής Εκκλησίας.
• Η αντίδραση του Οικουµενικού Πατριαρχείου λαµβάνει ευρύτερες διαστάσεις,
άν σκεφθεί κανείς ότι προέβη στον αφορισµό σε µία πολύ δύσκολη περίοδο όχι µόνο για
την βυζαντινή αυτοκρατορία αλλά και για όλους τους λαούς της Βαλκανικής και µάλιστα
όταν η πολιτική των ησυχαστών πατριαρχών του Οικουµενικού Θρόνου στα δύσκολα αυτά
χρόνια απέβλεπε αποκλειστικά στη δηµιουργία βαλκανικής συµµαχίας πρός αντιµετώπιση
του τουρκικού κινδύνου.
• Με βάση την έρευνά µας η καταδίκη δεν απαγγέλθηκε, σχεδόν σίγουρα, την
περίοδο των διαπραγµατεύσεων του ∆ουσάν και του Καντακουζηνού, το φθινόπωρο του
1350. Επίσης είναι λίγο πιθανόν, να εκδόθηκε η καταδίκη πριν απο τα µέσα (Ιούνιος,
Ιούλιος) του 1351, πριν δηλαδή απο την αναχώρηση της βασιλοµήτωρος Άννας Σαβοΐας
από τη Κωνσταντινούπολη για τη Θεσσαλονίκη.
• Κρίνοντας απο τις πολιτικές περιστάσεις στις οποίες βρέθηκε ο Καντακουζηνός,
που είναι ο κύριος εισηγητής της καταδίκης του ∆ουσάν και της εκκλησίας του, η στιγµή
ακριβώς της επίτευξης της συµµαχίας του ∆ουσάν και του νεαρού Παλαιολόγου, µπορεί να
ληφθεί ως ο καταλληλότερος χρόνος για την απαγγελία της καταδίκης. Όµως, εξαιτίας της
έλλειψης ιστορικών πηγών, δεν µπορούµε να επιβεβαιώσουµε την υποθετική αυτή
τοποθέτηση.
• Ως το στενότερο χρονολογικό πλαίσιο έκδοσης της καταδίκης πιστεύουµε ότι
είναι η περίοδος απο τα µέσα του 1351, έως το φθινόπωρο του 1352, δηλαδή µέχρι την
ήττα του Ιωάννη Παλαιολόγου και των συµµάχων του Σέρβων και Βουλγάρων στο
∆ιδυµότειχο, απο τις δυνάµεις του Καντακουζηνού και των Τούρκων. Εν τούτοις, ο
∆ουσάν υποστήριξε τον Παλαιολόγο και µετά την µάχη στο ∆ιδυµότειχο, αλλά η αρωγή
αυτή δεν ήταν πλέον τόσο σηµαντική για τον Παλαιολόγο, έτσι ώστε δεν αποτελούσε
απειλή για τον Καντακουζηνό. Η περαιτέρω εξέλιξη των πολιτικών περιστάσεων στο
Βυζάντιο, το επιβεβαιώνει. Και ο ∆ουσάν όπως και ο Παλαιολόγος, αναζήτησαν έτερους
συµµάχους – τους Τούρκους και τους Γενοβέζους (Γενουάτες). Εκτός τούτου, ο Ιωάννης
Παλαιολόγος θα ανεβεί στο θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως όχι µε την υποστήριξη του
∆ουσάν αλλά κύρίως µε την συνεργία πολύπλοκων πολιτικών περιστάσεων στην ίδια την
Κωνσταντινούπολη.
• Με περισσότερη βεβαιότητα, µπορούµε να λάβουµε ως περίοδο της κατάδικης
της Σερβικής Εκκλησίας : τον Ιούνιο-Ιούλιο του 1351 ως terminus ante quem και ως
terminus post quem την άνοιξη (Μάρτιος, Απρίλιος) του 1353, δηλαδή πριν απο την
κατάρρευση των αγαθών σχέσεων ανάµεσα στον πατριάρχη Κάλλιστο και τον
Καντακουζηνό. Όπως ήδη ειπώθηκε, ο Ματθαίος Καντακουζηνός ανακηρύχθηκε
αυτοκράτορας τον Απρίλιο του 1353, ενώ στην τελετή δεν συµµετείχε ο πατριάρχης
Κάλλιστος.
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Мирко Сајловић
ПОЛИТИЧКИ РАЗЛОЗИ ОСУДЕ СРПСКЕ ЦРКВЕ (14. ВЕК)
Једно од нерешених питања из историје српске Цркве, као и из историје
српског народа, јесте време и начин осуде српске Цркве од Васељенске патријаршије
у 14. веку. Научници су сагласни да су поводи за осуду били политички разлози.
Такође, велика већина њих сагласна је да је осуда изречена за време првог мандата
патријарха Калиста (10. 6. 1350-14. 8. 1354), дакле, са закашњењем од „шест до осам
година“. Међутим, и поред покушаја многих истраживача да се прецизније одреди
време изрицања „анатеме“, ово питање остаје отворено и данас. Разлози нерешивости
овога питања налазе се у сиромаштву директних историјских извора који говоре о
овој проблематици – једини извор информација јесу малобројни српски извори,
патријаршијски документи су изгубљени, а византијски хроничари „прећуткују“ ову
тему. На основу наших истраживања политичких прилика у Византији средином 14.
века, које су иницирале одлучење српског цара Душана, српског патријарха и
његових архијереја из заједнице православних народа, дошли смо до следећих
закључака. Односи између Душана и Јована VI Кантакузина били су „коректни“ све
до децембра 1350. године. Душанови преговори са Јованом V Палеологом о
формирању једног ширег (српско-бугарско-Палеологовог) савеза против Јована VI
Кантакузина озбиљно су уздрмали како прилике у царству, тако и самог
Кантакузина. Стога ће, на иницијативу цара Јована VI Кантакузина, осуду српског
цара Душана и његове Цркве изрећи патријарх Калист највероватније средином (јунјул) 1351. године. Овим је желео да осујети могући савез Душана и Јована V, али и да
пошаље јасну поруку младом Палеологу како Васељенска патријаршија гледа на
њихово савезништво против официјелне Византије. Са више сигурности можемо да
узмемо као време изрицања осуде цара Душана и српске Цркве: јун-јул 1351. (време
доласка царице мајке Ане Савојске у Солун) као terminus ante quem, и као terminus
post quem – пролеће (март-април) 1353, време пре нарушавања добрих односа
патријарха Калиста и Јована Кантакузина.
Кључне речи: Стефан Душан, Јован Кантакузин, Јован V Палеолог,
Васељенска патријаршија, српска Црква.
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НАСЛЕДНОСТ ПОПОВСКЕ СЛУЖБЕ У
СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ
Апстракт: Рад се бави питањем наследности као основне одлике
затвореног друштвеног слоја. У периоду ХIII-XIV века парохијско свештенсто у
Србији постало је бројан друшвени слој, да су, поред канонских, уведена и друга
ограничења за будуће свештенике. Наслеђивање није било безусловно, а посебан
проблем представља питање поповских синова који нису постали попови.
Наслеђивање службе у оквиру црквене јерахије, иако нетипичнo у православном
свету, постаје једна од основних одлика организације нижег свештенства у српској
Цркви средњег века.
Кључне речи: поп, поповски синови, наслeђивање, свештенство у
средњовековној Србији.
Наследност у друштвеној и социјалној структури становништва, па и у
обављању појединих служби, веома је карактеристичнa за средњи век. Прелазак из
једног у други друштвени слој, нарочито из нижег у виши, био је веома компликован,
бројним факторима условљен и у многим случајевима готово немогућ. Племство је
остајало узак и затворен круг привилегованих, док je зависно становништво у оквиру
својих посебних друштвених група наслеђивало статус и обавезе. Наследност
службе, друштвеног статуса и поседа типична је за словенске народе у средњем веку,
с обзиром на њихову ранију племенску организованост. Наследност код словенских
народа није подразумевала примогенитуру, па су се поседи делили и уситњавали.
Први српски владари на Балкану имали су представу о држави као сопственом
поседу, па се после смрти владара, и држава делила међу владаревим синовима, који
су добијали своје удеоне кнежевине. Наслеђивање власти зависило је oд воље и
утицаја владара, али и од политичке ситуације и снаге родовских старешина –
жупана. Први покушаји увођења примогенитуре после смрти кнеза Мутимира у вези
су са примањем хришћанства. Средином IX века Срби усвајају византијско и
хришћанско поимање сопствене државе, јединственог царства, као и црквене
институције2.
Византијско уређење државе и цркве не подразумева наследност служби.
Положаји у оквиру византијског државног апарата добијали су се заслугом, а у цркви
на основу строго утврђених канонских права. Када су Срби примили хришћанство,
1 marijakoprivica81@gmail.com
2 Г. Острогорски, Србија и византијска хијерархија држава, Сава Немањић-Свети Сава
историја и предање, Београд 1979, 129; Т. Живковић, Јужни Словени под византијском
управом (600-1025), Београд 2002, 390-396; исти, Црквена организација у српским земљама
(рани средњи век), Београд 2004, 82-83. М. Благојевић, Српске удеоне кнежевине, Немањићи и
Лазаревићи, Београд 2004, 6-9.
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оно је већ било уређено, очишћено од бројних јереси и догматских криза, са
изграђеном јерархијом и учењем. Срби су, са примањем хришћанства, преузели
модел црквене и државне организације од Византије, али су унели многе одлике свог
ранијег племенског и паганског уређења. Иако за грчку цркву није карактеристична
наследност свештеничке службе, ова појава постаће једна од главних одлика црквене
организације у средњовековној Србији3.
Поповска служба је у средњовековној Србији представљала сасвим нову
појаву с обзиром да се почетком ХIII века формира самостална српска Црква. У
периоду немањићке Србије свештенство ће прећи пут од настајања и ретких српских
попова, па до формирања једног бројног друштвеног слоја који је на друштвеној
лествици између племства и зависних сељака4. Поставља се питање како се
наследност поповске службе и дељивост баштине и парохије, као не хришћанска, већ
словенска појава, тако чврсто укоренила у српску првославну Цркву у средњем веку.
Кључна питања, када се говори о овом проблему, јесу: када и зашто је поповска
служба постала искључиво наследна и које последице то доноси? Такође, треба
напоменути да је питање наследности поповске службе уско повезано са питањем
деобе њихове баштине и ждреба, као и са питањем регулисања статуса поповских
синова који не настављају очеву службу.
Да свештенство у средњовековној Србији треба сматрати друштвеним
слојем, уочили су још К. Јиричек и Т. Тарановски, који цркву називају сталежом5.
Оваква мишљења наишла су на оспоравања у старијој литератури, а као аргумент
противтезе да је свештенство друштвени слој наводи се то што се достојанства у
цркви стичу избором, а не наслећивањем. Монашто, само по својој природи
постојања, начину живота и одрицању од свега световног, не може се никако
уврстити у друштвени сталеж. Високо свештенство (епископи, архиепископи и
патријарси) било је малобројно, и проистекло из монаштва, иако је уживало велике
повластице у држави, ипак се не може сматрати друштвеним слојем, нити се
уврстити у властелу. Насупрот томе, миријско свештенство – попови, у
средњовековној Србији имају све одлике друштвеног слоја: тачно утврђен положај на
душтвеној лествици, повластице и обавезе према феудалним господарима, и
наследност положаја, баштине и службе. Треба нагласити да је период формирања
овог друштвеног слоја у Србији трајао дуже од једног века6.
Повеље српских владара великим манастирима, које садрже и законске
одредбе, регулишу питања која се тичу положаја попова и дају им привилегије. Тако
повеље манастиру Св. Ђорђа у Скопљу, манастирима Бањска и Дечани регулишу
услове под којима је поповска служба наследна7. У ранијим повељама нема података
3 Г. Острогорски, Византија и Јужни Словени, 1 (1963), 3; Историја српског народа I, Београд
1994, 149-153 (С. Ћирковић); С. Ћирковић, Срби у хришћанској екимени средњег века,
Работници војници духовници, Београд 1997, 385-395; Ј. Мајендорф, Византијско наслеђе у
православној цркви, Краљево 2002, 21-23.
4 С. Ћирковић, Православна црква у средњевековној српској држави, Српска православна
црква 1219-1969, Споменица поводом 750-годишњице аутокефалности, Београд 1969, 51-73;
Ђ.Слијепчевић, Историја српске православне цркве I, Београд 1991, 36-37.
5 К. Јиричек, Историја Срба II, Пирот 2004, 75; Т. Тарановски, Историја српског права у
немањићкој држави, Београд 2002, 92, 100-103.
6 Т. Тарановски, Историја српског права, 100-103.
7 М. Милојевић, Дечанске хрисовуље, Гласник српског ученог друштва XII, Београд 1880, 62,
134; Љ. Ковачевић, Светостефанска хрисовуља, Споменик СКА IV 1890, 7; Ст. Новаковић,
Законски споменици српских држава средњег века, Београд 1912, 620, 627, 651.
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о овој појави. Канонско црквено право не предвиђа никакав вид наслеђивања у
црквеној јерархији, већ истиче моралне, физичке и духовне врлине будућух
свештеника8. Оскудна литература о црквеној историји у средњем веку овом питању
не посвећује довољно пажње. Досадашњи аутори, тумачећи изворе, нарочито одредбе
наведених повеља којима се регулише поповска служба, више су се бавили питањима
баштине и обавезама према феудалном господару, него питањем наследности саме
службе9.
У почецима организације српске Цркве први српски архиепископ, Сава
Немањић, поставио је известан број српских попова. Доментијан наводи да је по
заповести Васељенског патријарха Сави дато право да управља: „Над митрополитима
и епископима, и поповима, и ђаконима, по правилима Божанственим свакога по
достојању“10. Рукоположење попова од стране епископа или архиепископа није
спорно у историографији, али је одабир будућих свештеника у овом случају
сложеније питање и садржи бројне предуслове. У почецима самосталности српске
цркве, по свему судећи, мањкао је број образованих свештеника српског порекла. Као
што наводе биографи Св. Саве, Доментијан и Теодосије, први српски архиепископ је
за попове, протопопове, ђаконе и подђаконе постављао своје ученике11. С обзиром на
то да је српска црква формирана по угледу на грчко-византијску, у којој наследност
служби и положаја није била изражена, и први српски свештеници су постављени по
том узору. Дакле, већа пажња посвећивана је моралним и духовним квалитетима
будућег свештеника, него његовом пореклу. Такође, важна чињеница за почетак XIII
века јесте и то што је свештенство у Србији било малобројно, а српски попови у
првој генерацији, па се о наследности у овом периоду не може говорити12.
У Крмчију Св. Саве ушле су канонске одредбе из ранијих зборника црквених
законика које не помињу могућност наслеђивања поповске службе13. Канонски
зборник из XIV века, који је и у Србији био у употреби, Синтагмат Матеје Властара,
прописује: „А ми не гледамо на род из ког се има да постави свештеник, већ да ли је
тај по Божанским правилима достојан свештенства, без обзира на то да ли је имао
или није прародитеље свештенике“14. Само постојање оваквог члана и помињање
проблема постављења свештеника из поповских породица, значи да је постојала
потреба да се ово питање и законски регулише. По свој прилици, ова обредба у
Србији није примењивана, с обзиром на то да је време настанка и превођења пуне
Синтагмата прибрижно исто са временом настанка Дечанаке повеље, којом је
регулисано да поповска служба постаје искључиво наследна. Иако Р. Грујић
8 Н. Милаш, Православно црквено право, Београд 1926, 272-277.
9 Р. Грујић, Средњевековно српско парохијско свештенство, Скопље 1923, 14-15; Д. ДинићКнежевић, Прилог проучавању свештенства у средњовековној Србији, Годишњак
Филозофског факултета у Новом Саду XI-1, 1968, 51-60; Р. Милошевић, Друштвени положај
православног свештенства у средњевековној Србији, Београд 1984, 32-33; Ђ. Слијепчевић,
Историја српске православне цркве I, 214-225.
10 Доментијан, Житије Светог Саве, прир. Љ. Јухас-Георгијевски, Београд 2001, 199.
11 Доментијан, Житије Светог Саве, 205, 217, 242-245; Теодосоије, Живот Светог Саве,
Стара српска књижевност I, прир. Д. Павловић, Нови Сад 1966, 182, 194.
12 Р. Грујић, Средњевековно српско парохијско свештенство, 2-3; Ђ. Слијепчевић, Историја
српске православне цркве I, 215-216.
13 Законоправило или номоканон Светог Саве, Иловачки препис 1262. године, прир. М.
Петровић, Горњи Милановац 1991, 29-31, 302.
14 Матије Властара Синтагма, прир. С. Новаковић, Београд 1907, 348; Р. Грујић,
Средњевековно српско парохијско свештенство, 14.
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наглашава да је наслеђивање поповске службе било обичај, а не правило, законске
обредбе неких српских повеља конкретније регулишу ово питање15.
Чињеница је да су синови попова имали боље услове за учење, имали су
приступ црквеним књигама и боље материјалне могућности, па је сасвим разумљиво
да је већи број поповских синова настављао да се бави очевим послом. У вези са
овим проблемом треба довести у питање и ранији друштвени положај попова. Наиме,
попови су у почетку узимани из скоро свих друштвених група: властеле и зависних
слојева, влаха, меропаха, сокалника и других. Њихов материјални положај, као и
величина баштине, свакако није био међусобно исти. Као што је познато, прелазак из
једног у други друштвени слој био је ретка појава; описмењавање и добијање неког
од чинова миријског свештенства омогућавао је прелазак у виши друштвени слој.
Поповска служба је са собом доносила бројне привилегије у односу на зависно
сељаштво, а обавезе према феудалном господару биле су знатно мање. Такође, сваки
поп који није имао земљу добијао је мањи посед – ждреб, за идржавање. Вероватно је
велики број меропаха, Влаха, сокалника био заинтересован да пређе у овај
друштвени слој, који је био тек у формирању. Ипак, треба напоменути да је морало
доћи до извесне селекције приликом одабира будућег свештеника, пре свега на
основу моралних и духовних вредности, предвиђених канонским правом, али и
водити рачуна о њиховој бројности16.
Крајем XIII века у Србији је број попова достигао знатан број да се њихова
бројност морала ограничити. У Повељи манастиру Св. Ђорђа у Скопљу, коју је 1300.
године издао краљ Милутин, регулише се да „поповски синови који књигу не изуче
да су соколници, а да се не померопше“17. На основу овог члана, може се закључити
да је слој свештенства на друштвеној лествици био изнад сокалника. Сокалници су
били малобројан и углавном прелазни слој зависног становништва, у које су враћани
припадници виших друштвених слојева. У погледу пореских обавеза, сокалници су
били у нешто повољнијем положају од меропаха, били су ослобођени обављања
неких пољопривредних послова и могли су да држе коње18.
Питање поповских синова „који не изуче књигу“ сусреће се први пут у
Скопској повељи као проблем настао током времена. Ти људи нису могли
неограничено остати у оквиру поповских породица. Ова повеља регулише питање
њиховим враћањем један корак ниже на друштвеној лествици. Скопска повеља
помиње и извесан слој „поповљана“, који су свакако блиски поповском сталежу19.
Иако је у историографији и приликом изучавања ове повеље, питање поповљана
запостављано, они свакако представљају драгоцен податак за изучавање свештенства
у средњовековној Србији. Могуће је да су и одредбе о поповљанима преузете из
ранијих повеља издатим манастиру Св. Ђорђа код Скопља, и да овај израз
представља превод неког грчког термина. Можда под поповљанима треба
15 Р. Грујић, Средњевековно српско парохијско свештенство, 14.
16 Р. Грујић, Средњевековно српско парохијско свештенство, 8-9; Д. Динић-Кнежевић, Прилог
проучавању свештенства, 55; Ђ. Слијепчевић, Историја српске православне цркве I, 220;
Лексикон српског средњег века, Београд 1999, поп 53-54 (Р. Поповић, Д. Динић-Кнежевић, Р.
Михаљчић).
17 С. Новаковић, Законски споменици, 620.
18 Б. Радојковић, О сокалницима, Београд 1937, 7-12; Љ. Маргетић, Биљешке о меропсима,
сокалницима и отроцима, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 35 (1991), 102-108;
Лексикон српског средњег века, Београд 1995, Сокалник 680-682 (Ђ. Бубало); М. Динић,
Сокалници, Из српске историје средњег века, Београд 2003, 410-417.
19 С. Новаковић, Законски споменици, 615-616.
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подразумевати чланове великих поповских породица. С обзиром на то да се ради о
новоосвојеној облати у доба краља Милутина, проблем превеликог броја
привилегованих чланова поповског сталежа постојао је и у Охридској
архиепископији. Ово је једини пример помињања поповљана јер је проблем
поповских породица већ Скопском, а затим Бањском повељом решен. Дакле,
поповљани, као посебна друштвена група која ужива пореске олакшице, као и
попови, иако не обавља богослужења, почетком XIV века се укидају; поповски
синови или настављају очеву службу, или се враћају у ниже друштвене групе.
Временом се појавио и проблем да су неки поповски синови били неподобни да
наследе очеву службу, пре свега због неписмености. Критеријуми о писмености
попова, или бар неком основном познавању писмености у оквиру богослужења, било
је неопходно и раније, тј. од оснивања српске Цркве. Вероватно да је у периоду
почетком ХIV века још увек било дозвољено да синови меропаха и сокалника могу
да постану попови ако „изуче књигу“. Скопска повеља, за разлику од каснијих
законских одредби, не дозвољава да се поповски синови не померопше, него да
постају соколници. Нерешено остаје питање да ли и за попове који су постали од
нижих друштвених слојева важи ово правило. То би значило да је у две генерације
створена могућност да се пређе у виши друштвени слој20.
У Бањској повељи, издатој свега 16 година после Скопске, оучава се већа
селективност у погледу наслеђивања поповске службе, као и у погледу преласка
поповских синова који не наслеђују службу у ниже друштвене слојеве: „Синови попови
који књигу изуче сви једну очеву земљу да држе, а који не научи ако му је отац поповић
а он да буде сокалник, ако му је отац меропшик или сокалничик, а он да буде шта му је
био деда“21. Враћање поповских синова у слој меропаха указује на то да је дошло до
смањивања броја људи у овом друштвеном слоју, који има велики број обавеза према
феудалним господарима. За разлику од Скопске повеље, која не дозвољава прелазак
поповских синова у меропхе, Бањска повеља ставља акценат на враћање у овај зависан
слој. Ипак, овом повељом остаје нерегулисано питање преласка меропаха и сокалника
„који књигу изуче“ у слој свештенства. Други значајни део овог члана Бањске повеље
односи се на одредбу да сви поповски синови деле очеву земљу. У овој повељи се први
пут среће оваква одредба, која предвиђа наследност и дељење поповске баштине или
ждреба, а вероватно и парохије22. Ово представља праву породичну наследност,
типичну за Словене пре христијанизације. Као што је већ речено, наследност поповске
службе није предвиђена црквеним правом, нити типична за грчку Цркву. Одредбама
Бањске и касније Дечанске повеље регулисано је питање наследног права у смислу
изузимања од наслеђивања неписмених поповских снова. Слично ограничење постојало
је и за мајсторе и њихове синове23.
Да ли је само један век после осамостаљивања српске Цркве већ било
превише попова?
Дечанска повеља уводи још строжије одредбе за попове синове који не
настављају службу, као и правила за наслеђиване баштине. „Попови синови ко књигу
20 Ст. Новаковић, Законски споменици, 614-620; Д. Динић-Кнежевић, Прилог проучавању
свештенства у средњовековној Србији, 55; Р. Милошевић, Друштвени положај православног
свештенства, 32-33.
21 Љ. Ковачевић, Светостефанска хрисовуља, 7; Ст. Новаковић, Законски споменици, 627.
22 Љ. Ковачевић, Светостефанска хрисовуља, 7; Ст. Новаковић, Законски споменици, 627; Р.
Грујић, Средњевековно српско парохијско свештенство, 14. Д. Динић-Кнежевић, Прилог
проучавању свештенства, 55; Ђ. Слијепчевић, Историја српске православне цркве I, 220.
23 Т. Тарановски, Историја српског права, 516.
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изучи да остане са оцем на свом ждребу, ако ли не изуче књигу, а он да је меропах. А
да се поп од попа стави, ако меропах књигу изучи, да је меропах“24. То значи да они
поповски синови који су у време краља Милутина могли да пређу у слој сокалника,
јер су им преци били соколници у време краља Стефана Дечанског, губе ту
могућност и постају меропси, без обзира на порекло. Изгледа да је истовремено
дошло и до пораста броја сокалника, јер Дечанска повеља предвиђа да мајсторски
синови прелазе у овај слој, а забележен је и прелазак меропаха у сокалнике.
Искључивањем могућности да поповски синови постану сокалници и њиховим
враћањем у слој меропаха, тежило се ка стварању извесне равнотеже мећу зависним
становништвом. Меропси су били најпотребнији једном властелинсту због великог
броја работа које су имали, па је сасвим јасна тежња феудалних господара да на свом
поседу имају што већи број меропаха25. Могуће је да је дошло до тога да феудални
господари или црквена властелинства више нису били у могућности да новим
поповима обезбеде ждреб и довољно велику парохију, а са друге стране, није било
погодно спутавати младе људе да се посвете богослужењу и постану попови.
Покушаји краља Милитина да регулише ово питање изгледа да нису донели
значајније резултате, па је краљ Стефен Дечански поставио коначан критеријум за
будуће попове.
Дечанска повеља најзад укида могућност да меропси и сокалници, ако „изуче
књигу“, постану попови. Суштина организовања поповске службе огледа се у
одредби „да се поп од попа стави“. Ово је кључан моменат у историји српске
православне Цркве; даје јој једну аутентичност и чак одступање од првобитних
канонских. Дакле, од времена Стефана Дечанског, поповска служба постаје
искључиво наследна и то ће остати у даљем периоду српске средњовековне државе и
у периоду турске власти26.
Тиме је завршена фаза формирања једног друштвеног слоја, онемогућен је
прелаз из једног у други слој, чиме се штите стечене позиције у друштву. Попови су
представљали друштвену групу које је имала повластице признате од стране световне
власти. Они су уживали већу слободу кретања, били су ослобођени неких
пољопривредних послова у корист феудалног господара, у судском погледу
потпадали су под власт само црквених судова, а уживали су и известан углед у
друштву. Остаје питање зашто се прибегло оваквом начину решавања овог проблема,
а не по критеријуму способности, моралних и духовних вредноасти, како то предвиђа
канонско право27.
Превелика бројност попова огледа се и у попису становника на поседу
манастира Дечани. Велики број попова уписан у једном селу вероватно су синови
неког ранијег попа, који су остали да деле једну очеву баштину и парохију. Тако је
дошло до несразмерно малих парохија у појединим областима српске државе. У
селима која се набрајају у Повељи краља Стефана Дечанског просечно је 65,8 кућа на
једног попа. Такође, попови су несразмерно распоређени на властелинству, тако у
24 М. Милојевић, Дечанске хрисовуље, 62; Ст. Новаковић, Законски споменици, 651.
25 Љ. Маргетић, Биљешке о меропсима, сокалницима и отроцима, Зборник радова Правног
факултета у Новом Саду 35 (1991), 102-108; Д. Динић-Кнежевић, Прилог проучавању
свештенства, 55; Ђ. Слијепчевић, Историја српске православне цркве I, 220.
26 М. Милојевић, Дечанске хрисовуље, 62; Ст. Новаковић, Законски споменици, 651; Р. Грујић,
Средњевековно српско парохијско свештенство, 14.
27 Ст. Новаковић, Законски споменици, 627, 651; Ђ. Слијепчевић, Историја српске
православне цркве I, 220.
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катунима уопште нема попова, док у неким селима (Грмочељ, Чабић) има 9-10
попова28.
Одредба да поповски синови деле очеву баштину присутна је и у каснијој
потрвди Дечанске повеље од стране краља Душана. Скоро идентичан текст Дечанске
повеље краљ Душан издао је у периоду 1343-1345. године29. У попису становника у
селима које помиње ова Повеља такође се среће велики број попова, чланова исте
породице, и парохије су веома уситњене, просечно је 66,2 куће на једног попа30. Р.
Грујић сматра да се одредбе о ограничењу у погледу наследности поповске службе
односе само на посед манастира Дечани и да је то изузетак од правила. По свему
судећи, бројност попова била је велика и у осталим деловима државе, па су вероватно
слична ограничења важила на простору целе Србије31. То потврђују и касније повеље
српских владара.
У Светоархангелској повељи такође је честа појава набрајања целих
поповских породица на једној баштини. Тако се помиње у селу Стивици поп Трошин
и његова браћа Тохоје и Прибоје, који су на истом ждребу. Затим се у селу Брод
помињу попови Дикановићи, који су вероватно синови попа који су остали на истој
баштини. Ове поповске породице вероватно су раније припадале вишим социјалним
слојевима, или племству, па су имали веће баштине, вредне посебног набрајања у
повељи. По свему судећи, и за попове пореклом властелу су важиле одредбе о деоби
баштине, као и о наследности службе. Светоархангелска повеља садржи попис само
влашких катуна, а не свих села, па се не може пратити бројност попова и величина
парохије на исти начин као у Дечанској. На укупно 8 влашких катуна, колико набраја
Светоархангелска повеља, уписано је око 464 домаћинства, а пописана су и три попа.
То значи да на једног попа долази просечно 154,6 кућа, што је, такође, веома мала
парохија. Сви попови у овим катунима уписани су са бројним породицама, са
синовима и браћом32.
У каснијем периоду српске средњовековне државе није било потребе за
поновним увођењем стогих одредби о питању поповске службе, а бројност попова,
по свему судећи, није била критична. У каснијим изворима не помињу се ни одредбе
о наследности поповске службе, али се може са великом сигурношћу претпоставити
да су попови постајали скоро искључиво поповски синови. Ни Душанов законик није
прецизније регулисао ово питање. На питање наследности може се односити одредба
Душановог законика којом се регулише да „поп који нема свога стаса да му се даде
три њиве законите“33. Давање земљишног поседа поповима за издржавање није
новина, само је Закоником прецизно регулисано у којим се случајевима даје посед
ослобођен дажбина. Поред тога, Законик разликује попове баштинике, попове који
држе само основни ждреб од три њиве и попове који, поред ждреба, држе и посед
оптерећен свим дажбинама34.
28 М. Милојевић, Дечанске хрисовуље, 4-56; Р. Ивановић, Дечанско властелинство,
историјско географска обрада, Историјски часопис 4 (1954), 213-215. Подаци које наводи Р.
Ивановић о броју попова и величини парохије не поклапају се са онима до којих сам дошла
бројањем домаћинстава и попова у Милојевићевом издању Дечанске повеље.
29 М. Милојевић, Дечанске хрисовуље, 134; М. Благојевић, Када је краљ Душан потврдио
Дечанску хрисовуљу, IV 16-17 (1966-1967), 79-86.
30 М. Милојевић, Дечанске хрисовуље, 70-129.
31 Р. Грујић, Средњевековно српско парохијско свештенство, 14.
32 С. Мишић, Т. Суботин, Светоарханђеловска хрисовуља, Београд 2003, 131-136.
33 Законик Стефана Душана цара српског, прир. Ст. Новаковић, Београд 2004, 53.
34 Законик, 29-30, 53,185-186; Т. Тарановски, Историја српског права, 111-114.
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Појава попова беземљаша последица је уситњавања поподичних поседа
наслеђивањем. Могуће је да је међу њима било и оних пореклом из нижих слојева.
Наиме, од времена краља Милутина и одребде Бањске повеље да сви попови синови
деле једну очеву земљу, почиње уситњавање поповске баштине. С обзиром на то да
су поповске породице биле у већини случајева многобројне и да је од периода
ступања првих оваквих одредби прошло тридесетак година, тј. да су поповске
баштине биле већ у другој генерацији дељења, могуће је да је известан број
поповских синова, „који су изучили књигу“ и постали попови, остали без земље.
Сасвим је вероватно да су и у самом почетку формирања српског свештенства,
почетком XIII века, поповима додељивани извесни земљишни поседи за вршење
службе, тако да наведена одредба Душановог законика само исправља стање настало
током времена35.
Питање поповских синова „који нису изучили књигу“, већ су враћени у ниже
друштвене слојеве, тешко је пратити. У појединим средњовековним изворима
помињу се породице Поповић у списковима меропаха или Влаха. Ово презиме
наводи на закључак да су они били поповски синови, јер се презимена нису
преносила током више генерација. Тако се у Бањској повељи помињу браћа
Поповићи у катуну Пијанц36. У Дечанској повељи такође се помиње Мирослав
Поповић у салу Чабић37. У Светоарханђелској повељи у катунима се сусрећу
поповски синови међу Власима, у Блачанима – Дојул Поповић и у Добрушинцима
Јанчишта – Рад Поповић38.
Може се закључити да је наследност, као основна одлика затвореног
друштвеног слоја, имала кључну улогу у процесу формирања и позиционирања
свештенства на друштвеној лествици. Превелики број попова, који се срећу кроз
поменуте изворе, указују на снагу овог новог слоја, а и цркве као институције. У
периоду слабљења српске државе почетком XV века и у периоду турске власти овако
ојачало свештенство биће ослонац ослабљеној држави и народу. У периоду турске
владавине поповска служба остаје наследна, што се може пратити из турких
пописних дефтера. У том периоду поповске породице, иако без привилегија, остаће
једини извор писмености и хришћанства, па и очувања етичких елемената српског
народа39.

35 Законик, 185-186; Д. Динић-Кнежевић, Прилог проучавању свештенства, 54; Р.
Милошевић, Друштвени положај православног свештенства, 27-33.
36 Љ. Ковачевић, Светостефанска хрисовуља, 7.
37 М. Милојевић, Дечанске хрисовуље, 24.
38 С. Мишић, Т. Суботин, Светоарханђеловска хрисовуља, 127, 132.
39 С. Ћирковић, Православна црква у средњовековној српској држави, 71-73; Ђ. Слијепчевић,
Историја српске православне цркве I, 216-223.
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Marija Koprivica
HERITAGE OF PRIESTHOOD SERVICE IN MEDIEVAL SERBIA
Although it was widespread in medieval social and state organization, inheritance
of a service, social status and position is not characteristic of Church jerarchical
organization. By the Decree of Decan hrisovulja, the service of parochial clergymen-priests
in the Serbian church became exclusively inheritable. Inheritance was not unconditional,
and future priests had to meet basic canon conditions of literacy and conformity to moral
codes. The issue of priests’ sons who did not inherit their fathers’ service was resolved by
their restitution to lower social level, “sokalnici” and “merophe”.
Key words: priest, priest’s sons, inheritance, clergy in Medieval Serbia.
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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ИСЛАМИЗАЦИЈЕ НА СРПСКОМ
ЕТНИЧКОМ ПРОСТОРУ: ТОК ИСЛАМИЗАЦИЈЕ У СЕОСКИМ
НАСЕЉИМА У ПРВОМ ВЕКУ ОСМАНСКЕ ВЛАДАВИНЕ
Апстракт: У овом раду изнете су сличности и разлике у процесу исламизације
сеоских насеља у првом веку османске владавине у појединим областима српског
етничког простора. Закључено је да је у већини области исламизација сеоских насеља у
овом периоду представљала спорадичну појаву. Посебно је указано на специфичности
тока исламизације на територији данашње Босне и Херцеговине.
Кључне речи: исламизација, друга половина 15. века, 16. век, сеоска насеља,
етничке промене.
У домаћој и страној историографији добро је позната чињеница да је
исламизација у југоисточној Европи свој најјачи замах имала међу становницима
градских насеља, која су уједно била и носиоци исламске културе и цивилизације у
читавој Румелији2.
Сеоска домаћинства на српском етничком простору у другој половини 15. века
остала су изван главних токова овог процеса. Услед специфичних историјских
околности, исламизација је, почев од 16. века, имала ширу основу и на селу, посебно на
територији Босне и Херцеговине, на шта ће у овом раду бити само указано, јер је то
проблем који захтева посебну студију.
I
Први сачувани, иако не целовит попис српских земаља након пада под
османску власт, представља попис области Крушевца, Топлице и Дубочице из
1444/45. године3.
Кроз читав попис могуће је пратити прве трагове исламизције српског
становништва проучаваних области. У више наврата у оквиру маргиналија појављују
се муслиманска имена са српским патронимиком, као на пример: Сулејман, син
ковача Богдана, ага, син Алексин, Јусуф, гулам Јакуб-бегов, син Тодора Музака4.

1 emamiljkovic@yahoo.com
2 Видети: Е. Миљковић, Прилог проучавању исламизације на српском етничком простору у
првом веку османске владавине: градска насеља као носилац исламске културе и цивилизације
(на примеру Смедеревског санџака), Црквене студије 6, Ниш 2009, 341-351, са детаљном
библиографијом.
3 О. Зиројевић–И. Ерен, Попис области Крушевца, Топлице и Дубочице у време прве владавине
Мехмеда II (1444-1446), Врањски гласник 4 (1968), 377-416.
4 О. Зиројевић, И. Ерен, Попис, 388, 389, 392, 400.
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Како је реч о сумарном попису ових области, није нам познат број исламизованих
становика који су остали у статусу раје, али имајући у виду податке из каснијих
пописа5, када је тај број остао занемарљив и када је процес исламизације ограничен
на веће урбане целине, може се основано претпоставити да је исламизација у области
Крушевца, Топлице и Дубочице средином 15. века захватила само један део ситне
српске властеле, која је желела да задржи извесне повластице у оквирима османског
тимарског система.
Попис Крушевачког санџака из 1516. године бележи 599 исламизованих
сеоских домаћинстава у 180 насеља, што представља веома мали број у односу на
укупан број домаћинстава (40.000) и насеља (1 155 насеља) у овој области двадесетих
година 16. века. Преглед броја муслиманских кућа по нахијама дат је у следећој табели:6
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У пописима Крушевачког санџака из друге половине 16. века, муслиманско
становништво се јавља у мањем броју села и са мањим бројем домаћинстава у
нахијама Крушевац, Козник, Бован и Петрус, док се број муслиманских
домаћинстава у нахијама Прокупље, Куршумлија и Дубочица готово удвостручио7.
Међутим, чак и у оним насељима где је процес исламизације био веома јак, као што
је то случај са селом Пертате код Лесковца, где је 1516. године било 150
хришћанских и 19 муслиманских, а 1570. године 75 хришћанских и 65 муслиманских
домаћинстава, њоме нису обухваћени сви становници, тако да се може прихватити
закључак М. Васића да она која су њоме захваћена само су делимично
исламизирана8.
5 Видети: М. Васић, О. Зиројевић, А. Стојановски, Попис нишког кадилука из 1498. године,
Споменик САНУ CXXXI, Одељење историјских наука 7, Београд 1992; М. Васић,
Становништво крушевачког санџака и његова друштвена структура у XVI вијеку, Крушевац
кроз векове, Крушевац 1972, 49-73.
6 М. Васић, Становништво крушевачког санџака, 59.
7 Исто.
8 Исто, 59-60.
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Пописом крајишта Иса-бега Исхаковића из 1455. године обухваћене су
области Јелеч, Звечан, Рас, Сјеница, Ходијед, Скопље и Тетово. На процењених 51
500 становника, број муслиманских домаћинстава од 839, и то заједно у градским и
сеоским насељима, може се сматрати занемарљивим9. Већина муслиманског
становништва у наведеним областима живела је у Скопљу (731 кућа) и Тетову (60
кућа), тако да су размере исламизације међу сеоским становништвом још мање.
Исламизација, али и даље не као значајнија појава, уочава се међу тимарницима, где
се међу мустахфизима града Ходиједа наводи извесни Хусеин, Рајков син, хизмећар
Иса-бегов10. Међутим, за већину тимарника ове области не наводи се патронимик, па
није могуће установити да ли се ради о преверницима или не.
Прецизнија студија етничких кретања могућа је за област Бранковића, за коју
је сачуван детаљни, а не сумарни попис. Најбројнију етничку групу у области
Бранковића 1455. године чинили су припадници српског народа, којих је, судећи
према личним именима, било 95,88% укупног становништва ове регије11. Анализа
мреже топонима у овој области потврђује резултате добијене анализом
антропонимије. Попис из 1455. године обухватио је 692 рајинска насеља у области
Бранковића, од којих 483 (70%) носи имена српског, тј. словенског порекла, 98 (14%)
насеља именовано је спојем словенских и несловенских језичких делова, док се за
имена 85 (12.2%) насеља није могло утврдити порекло12.
Иако сумарни, те мање захвалан за разнородне анализе демографске
природе, подаци пописа Вучитрнског санџака, у чији је састав улазила накадашња
област Бранковића, из 1487. године показују да се за тридесет година, колико је
прошло између два пописа, етничка ситуација у овој области готово уопште није
изменила, те да је крајем девете деценије XV века ту живело 16 729 хришћанских (од
тога 412 у Приштини и Вучитрну), према 177 муслиманских домаћинстава, од којих
94 у Приштини, а свега 83 у руралним областима13.
Увид у пописе санџака Вучитрн с краја XVI века показује да је и у том
периоду српски народ најбројнија етничка скупина на Косову, док је број несрпског
становништва, углавном албанског порекла, међу којима у том периоду исламизација
све јаче узима маха, више од једног века након разматраног пописа области
Бранковића из 1455. године био занемарљив. Мање групе Албанаца пописане су
крајем XVI века у појединим градовима и рударским центрима, док их у косовским
селима готово и да нема, а када су и убележени, реч је о појединачним
домаћинствима, а не о етничким целинама, што је речит доказ о етничкој
стабилности ове области читавих 150 година након дефинитивног пада под османску
власт14.

9 H. Šabanović, Krajište Isa-bega Ishakovića. Zbirni katastarski popis iz 1455. godine, Sarajevo
1964, 3-116.
10 Исто, 64.
11 Област Бранковића 1455. године, приредио М. Мацура, Београд 2002, стр. 619. О овоме
видети и: М. Радовановић, Етнички и демографски процеси на Косову и Метохији, Београд
2004, 215-222.
12 Област Бранковића, 684.
13 О. Зиројевић, Први векови туђинске власти, у: Косово и Метохија у српској историји,
Београд 1989, 47-113.
14 М. Васић, Етнички односи у југословенско-албанском граничном подручју према пописном
дефтеру санџака Скадар из 1582/83. године, /У:/ Исламизација на Балканском полуострву,
Источно Сарајево 2005, 60-61.
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Српско становништво крајем XVI века чинило је етничку већину Метохије,
где се муслимански (углавном исламизовни албански) живаљ среће само у
тридесетак села од 235 укупно уписаних у нахији Пећ15.
Сачувани српски записи из тог периода сведоче о страдањима народа у оним
областима у којима се насељава оснажени албански исламизовани елемент. Тако је
1574. године остало забележено: „У љето 7083. султану Селиму наста султан
Амурад декембра 5. дан. Велики Зулум бијаше тогда од Арнаута, особито од
Махмут-беговића у Пећи, у Скадру од Иван-беговића, потурчени Бушатлије, у
Призрену Синан-пашића Ротуловића, у Ђакову од Елас-пашића; две хиљаде
христијана около ове вароши исекоше“16.
У Призрену и његовој околини, по подацима пописа из 1591. године, српско
становништо је још увек веома бројно, мада се осећа све снажније присуство
Албанаца, док дефтер санџака Дукађин из исте године за нахије Гора и Опоље
показује да је највећи број становника Горе био из редова српског народа, те да
процес исламизације у тој области тек почиње да хвата корене, док је у селима
Опоља доминирало албанско, муслиманско становништво17.
Иако би се, уз примену искључиво статистичке анализе, могло утврдити да је
исламизација у Скадарском санџаку у другој половини 16. века појава ширих
размера, детаљнијом анализом уочава се да је у овој области дошло до шире промене
етничког састава становништва, проузроковане расељавањем српске раје. Анализа
ономастичких података пописа Скадарског санџака из 1582/83. године показује
распоред српског и албанског становништва у овој провинцији Царства, која је
обухватала делове данашње Метохије, Црне Горе и северне Албаније. Област
западно од реке Бојане, између Скадарског језера и Јадранског мора, насељавало је
изразито мешано српско и албанско становништво. Међутим, у нахијама Забојана и
Крајина, на пример, где су Албанци били најбројније становништво, преовлађују
словенска имена насеља. Дефтерске маргиналије, истичући код појединих села да се
„њихово становништво разбежало“ (perakende olup), као и да се „од пре десет година
насељавају поново“, упућују на закључак да су се Албанци, код којих је исламизација
већ била узела маха, у овим крајевима насељавали на запустелим земљиштима
одбегле српске раје18.
У деветој деценији XVI века у Скадарском санџаку Срби су били већинско
становништво у нахијама Шестан, Мрко, затим у нахијама у Зети (Бјелопавлићи,
Вражегрмци, Побори), као и у нахијама Подгорица и Жабљак. Иако је превладавала
српска етничка компонента, међу становништвом нахије Куча било је доста
Албанаца, који су чинили већину становништва Климента и Хота. Албанци су били
већинско становништво и у нахијама које су се простирале источно од реке Бојане и
Скадарског језера, док је Срба било само у Скадру и у неким селима Скадарске
нахије. Међутим, сачувани топоними у равничарским просторима источно од
Скадарског језера, као што су Злогора, Брезје, Грнчар, Подгор, Космач, Пољичани,
Попине, недвосмислено упућују на некадашње присуство словенско-српског
елемента на територији данашње северне Албаније. Као и у пределима западно од
Скадарског језера, и овде маргиналије сведоче о расељавању и поновном насељавању
појединих села. Релативно често помени баштина у попису нахије Скадар такође
15 Исто, 56.
16 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи I2, Београд 1982, 219.
17 М. Васић, Етнички односи, 60.
18 Исто, 54.
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сведоче о некадашњем значајнијем броју српског становништва у селима око
Скадра19.
Албанско становништво чинило је већину у нахији Dušmen Ili, али такође уз
присуство словенских топонима, попут Варош, Драгош, Селиште, Градиште и сл.,
док су нахије Горњег и Средњег Полимља, Плав, Зла Река, Будимља и Коморан
насељена искључиво српским становништвом, а убележен је и већи број попова20.
II
У проучаваним пописима Смедеревског санџака, насталим у периоду 14671560. године, одмах се уочава изузетно низак број конвертита међу сеоским
становништвом. Тако, у попису из 1467. године за област Браничева није убележен
ниједан нови муслиман, већ су исламске вероисповести само дошљаци из других делова
Османског царства – спахије и посада у тврђавама21. У наредних десет година, колико је
прошло до следећег пописа, ситуација се донекле изменила. У попису из 1476. године
убележена су два џемата муслимана у Тополовнику (18 кућа) и Ждрелу (42 куће). И
Тополовник и Ждрело били су пазарна места. Приход од Тополовника износио је 5 308
акчи (120 дуката), а Ждрела 3 938 акчи (90 дуката), што речито указује на чињеницу да
су први муслимански џемати настајали у већим пазарним и трговинским центрима. У
осталим насељима убележена су 33 преверника – мухтедија. На процењених 43-58 000
становника, овај број преверника се заиста може сматрати занемарљивим, јер износи
мање од 1 промила. Сви преверници имали су статус бенака, тј. плаћали су bennak resmi,
дажбину коју су сељаци муслимани, уписани у дефтерима као раја, директно плаћали
тимарнику. У овом периоду та дажбина износила је 9 акчи по глави, док је испенџа коју
је плаћало хришћанско становништво износила 25 акчи по глави. Преверници су
забележени у 19 села, и то од једног до три у селу, а највише преверника – седам,
уписано је у селу Орашју, које се налазило у близини тврђаве Ресава. Ово село имало је
1467. године 24 куће и приход од 2 700 акчи (60 дуката), а 1476. године 65 кућа и приход
од 5 427 акчи (120 дуката). Село је држало пазар и панађур22.
Међу становништвом које је уживало влашки статус седамдесетих година XV
века, исламизација као појава се уопште не уочава. У попису из 1476. године Србисточари живели су у 533 села. Укупно је било 6 926 домаћинстава, са 4 822 придодата
члана, и међу њима није забележен ниједан муслиман23. Међутим, у попису из 1528.
године, и међу влашким становништвом јављају се конвертити. Села Торкол, које је
имало 9 домаћинстава и 5 придодатих чланова, и Турска Река, са такође 9 домаћинстава
и 1 придодатим чланом, била су насељена искључиво муслиманима који су уживали
влашки статус24.
Од поменутих 9 домаћинстава и 5 придодатих чланова домаћинстава у селу
Торкол (данашње село Зуце, под Авалом), само су тројица били нови муслимани, синови
Абдулаха. Код имена појединих старешина домаћинстава уписани су износи, који
вероватно представљају умањени износ филурије, али се не може утврдити правилност
19 Исто, 54-55.
20 Исто, 55-56.
21 M. Stojaković, Braničevski tefter, Beograd 1987.
22 Istanbul, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi
(ВВА), Tapu tahrir defteri (TTD), 16 (1476).
23 BBA, TTD 16 (1476).
24 Х. Шабановић, Турски извори за историју Београда, књ. I, св. I, Београд 1964, 33-112.
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по ком критеријуму је та олакшица додељивана. Наиме, тројица старешина
домаћинстава плаћали су по 35 акчи, двојица 30, један 25, један 20, док су преостала
двојица плаћала пуни износ филурије. Тако је, на пример, нови муслиман, неки Илијас,
син Абдулаха, плаћао износ од 20 акчи, а двојица других неофита, Мустафа, син
Абдулаха, и Алија, син Абдулаха, по 35 акчи. Хусеин, син Догана, плаћао је 30 акчи,
иако није имао придодатих чланова домаћинства, а Јакуб син Сенкура, који је живео у
породици проширеног типа са својим братом Мустафом, свега 25 акчи. У селу Турска
Река ситуација је била нешто другачија, јер су све старешине домаћинстава плаћале
уједначен износ од 30 акчи.
Укупан број муслиманских домаћинстава међу сточарским (влашким)
становништвом Београдске нахије крајем двадесетих година XV века била је 31 кућа,
као и 19 придодатих чланова домаћинства. Ако се зна да је укупан број влашког
становништва у тој нахији, по попису из 1528. године, износио 2 132 домаћинства и 2
288 придодатих чланова домаћинстава, исламизација међу Власима никако се не може
сматрати свеобухватним процесом. Међутим, значајно је напоменути да су поменута
села, Зуце и Турска Река, и у каснијим пописима настањена искључиво муслиманским
становништвом, што значи потврду претпоставке да су ислам прихватали они Власи
који нису желели да изгубе повлашћени статус, или да крећу у нове сеобе, у потрази за
бољим условима живота25.
Изучавање етничких и демографских кретања становништва у области
Браничева, као уосталом, и на целини српског етничког простора, додатно је отежанo
услед немогућности да се тачно процени број муслиманског становништва. С
обзиром на то да су муслимани били ослобођени највећег дела пореских дажбина,
пописима није обухваћена њихова укупна популација. Ипак, због специфичног
процеса исламизације, у сеоским насељима поименично су убележене муслиманске
старешине домаћинстава, који су, по правилу, конвертити.
Исламизација се готово не осећа ни на подручју топонимије. Турци су ретко
мењали топонимију заузетих области. У анализираним дефтерима скоро у
потпуности су задржани ранији српски топоними, само их је писар понегде,
приликом бележења, прилагодио карактеристикама османског језика и арапског
писма. Вероватно је да османске власти нису мењале називе насеља и због природе
феудалног система, који је почивао на земљи и тапијама на земљу, па би свака
промена могла да унесе забуну, повреди нечије право и омогући разне злоупотребе.
Временом ипак долази до промена и у топонимији. Турски називи јављају се код
већих насеља-градова, и то оних који су имала тврђаву и велику османску посаду у
њој, као и код нових утврђења која су Турци изградили. Такав је пример Голупца,
који се у пописима јавља под турским називом Gügürcinlik, што је директан превод
његовог српског назива26.
25 Х. Шабановић, нав. дело, 33-112. Управо у то време започиње масовна исламизација Влаха
у Босни и Херцеговини, који су такође погођени, као и Власи у Смедеревском санџаку,
укидањем ранијих пореских олакшица, а с друге стране, на тој територији је до тридесетих
година XVI века већ био спроведен процес читлучења, који је у директној вези са
исламизацијом влашког становништва. Процес читлучења на територији Смедеревског
санџака започиње много касније, тек почетком XVIII века. Опширеније: N. Filipović,
Islamizacija Vlaha u Bosni i Hercegovini u XV i XVI vijeku, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i
Hercegovine, Radovi knj. LXXIII, Odjeljenje društvenih nauka knj. 22 (1983), 139-149; Р.
Тричковић, Читлучење у Београдском пашалуку у XVIII веку, Зборник Филозофског факултета
XI-1, Београд 1970, 525-549.
26 BBA, TTD 16 (1476).
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И ономастикон је скоро искључиво српски. Турских народних имена
готово и да нема, а сви муслимани – преверници и посадници тврђава носе
арапска, исламска имена27.
Према подацима пописа из 1498. године, у Нишком кадилуку
муслиманско становништво чинило је 7,1% укупног становништва области, док је
тај број 1516. године износио 10,5%. Међутим, од тог броја, највише муслимана
живело је у самом граду Нишу (142, од укупно 238 муслиманских домаћинстава
1498. године, односно 246, од укупно 307 муслиманских домаћинстава 1516.
године). Према попису из 1498. године, забележено је 71 муслиманско
домаћинство у 15 села, док је 1516. године забележено 61 домаћинство у 14
насеља28.
III
Исламизација на територији данашње Босне и Херцеговине, како је већ
указано, имала је другачији ток и много шире размере. Ипак, у првим деценијама
османске управе на нашим просторима, проценат исламизованог становништва у
Босанском санџаку, на основу навода пописа из 1468/69. године, не разликује се у
односу на суседне хришћанске области. Од укупно уписаних 37 457 домаћинстава, 37
125 била су хришћанска и само 332 муслиманска29, што одговара броју конвертита и
у другим, раније анализираним, провинцијама Царства.
Историчар Недим Филиповић сматра да управо друга половина 15. века
представља прву фазу сложеног процеса исламизације у Босни и Херцеговини, када
се битне промене етничке структуре становништва и масовније исламизације на
територији Босанског санџака уочавају у периоду 1468-1489. године, из које је
наредни сачувани попис ове области30. По његовом мишљењу, угао исламизације у
Босни, који је у почетку, као и другим областима, био окренут према припадницима
властеле, „нагло се отвара према плебејским масама, нарочито према сељаштву. Као
резултат таквог развоја, крајем сљедеће деценије, дакле до 1489. године,
исламизација у Босанском санџаку обухватила је велику масу сељаштва“31. Као
главни узрок таквих етничких кретања, Н. Филиповић наводи јачање османске
феудалне класе у Босни и укрупњавање земљишних поседа, успех османске власти да
претвори знатан број градова и тргова у Босанском санџаку у оријенталномуслиманске градове, што их чини носиоцима исламске културе и цивилизације, као
и да на тај начин овлада градском привредом, као и етничке и конфесионалне
различитости у Краљевини Босни пре османског освајања32. Посебно се истиче и
чињеница да ниједна од хришћанских конфесија, која је имала своје упориште на
овој територији, није била довољно добро организована, те да се „вјерскоконфесионална раздробљеност Босне и њена црквена неорганизованост, праћена

27 BBA, TTD 16 (1476).
28 Попис Нишког кадилука 1498, 99-145; BBA TTD 1007 (1516); М. Копривица, Нишка област
од 1428. до половине 16. века, Браничевски гласник 5, 89.
29 A. Aličić, Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina, Sarajevo 1985.
30 N. Filipović, Napomene o islamizaciji u Bosni i Hercegovini u XV vijeku, Akademija nauka i
umjetnosti Bosne i Hercegovine, Godišnjak knj. VII, Centar za balkanološka ispitivanja knj. 5,
Sarajevo 1970, 149-153.
31 Исто, 152.
32 Исто, 152-157.

381

испретураношћу и испреплетеном помијешаношћу становника трију конфесија,
одразила и на селу... Степени таквог стања, уз друге важне факторе, одразили су се на
ширину и ниво исламизације у појединим крајевима и селима“33.
До сличних закључака долази и Милан Васић, анализирајући етничка кретања у
Босанској крајини у 16. веку. Он наводи да су у овој области Турци затекли Србе и
Хрвате, православне и католике, као и припаднике јеретичке „Цркве босанске“, да би
током 16. века етничка и конфесионална структура ове области доживела велике
промене. Хрватско, католичко становништво константно се смањивало, док је српски
етнички елемент јачао досељавањем Влаха-сточара са источних и југоисточних делова
јужнословенског простора, те је Босанска крајина још средином 16. века имала, како
наводи М. Васић, „изразито српски карактер“. Исламизација је, према истраживањима
истог аутора, захватила староседелачко становништво у Скопљу, око Јајца, Гламоча,
Ливна и у долини Сане, и тај процес се одвијао кроз цео 16. век34.
У оквирима истраживања етничких кретања у Босанској крајини, посебна
пажња посвећена је области Змијања, која је обухватала простор између река Врбаса
на истоку, Сане на западу и планина Козаре на северу, Димитора и Лисине изнад
Мркоњић Града на југу. Османска власт у овој области дефинитивно је успостављена
заузимањем градова у долини Врбаса 1527/28. године, а пописни дефтери, настали
средином и током друге половине 16. века, указују на велику стабилност насеља и
становништва. Исламизација није продрла у ову област, те се среће свега неколико
случајева конвертита. Једино је село Црљени примило и задржало исламски карактер.
Оваква етничка слика доводи се у везу са активним деловањем православног
манастира Залужани35.
Посебно питања, у оквиру разматрања тока исламизације на територији
данашње Босне и Херцеговине, представља питање исламизације Влаха.
Исламизација Влаха у Босанском санџаку представљала је значајнију појаву, него
што је то био случај у Смедеревском санџаку, на пример. Иако је у почетку и на
територији Босанског санџака исламизација сразмерно малих размера и ограничена
на узак круг влашких старешина и чланова њихових породица, она се постепено
шири и на редове обичних Влаха, вероватно под утицајем масовније исламизације
раје, али исто тако и као последица процеса чифтлучења, који ће на територији
Босанског санџака од тридесетих година 16. века у великој мери погодити влашко
становништво, што је коинцидирало и са одлуком о укидању влашког статуса.
Пописни дефтери за Босански, Клишки и Зворнички санџак из тридесетих и
четрдесетих година 16. века јасно указују на процес преласка баштина војнука
хришћана у руке муслиманских чифтличара, те су се они нашли пред алтернативом
прихватања ислама и задржавања своје баштине у виду чифлука, или нове сеобе у
правцу запада, на новоосвојене територије, којима је био потребан колонизаторски
елеменат. Треће решење било је напуштање османске територије. Управо од
тридесетих година 16. века у поменутим областима уочава се убрзан процес
нестајања тимарника неофита, јер је стара хришћанска феудална класа у том периоду
у нестајању, и све већег броја неофита, поседника читлука, међу којима истакнуто
место заузимају исламизовани војнуци и припадници њихових породица36.
33 Исто, 159. Проблем исламизација богумила представља веома сложено питање и оно ће
бити предмет посебне студије.
34 M. Vasić, Etnička kretanja u Bosanskoj krajini u XVI vijeku, Godišnjak društva istoričara Bosne i
Hercegovine XIII (1962), 234-249.
35 Исто, 244-245.
36 N. Filipović, Islamizacija Vlaha, 143-147.
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У оним групама Влаха које су се решиле на промену територије и кренуле ка
најзападнијим областима Царства ситуација у погледу исламизације битно се
разликовала. Тако, на пример, Власи који су двадесетих година 16. века
колонизовани у долини реке Босне, и у нахијама Купрес и Гламоч бране крајиште и
представљају колонизациону резерву за нова, планирана освајања ка северу и
северозападу, па њихове повластице нису ревидиране, продор муслиманских
чифтлучара је незнатан, а исламизација минимална37.
Узимајући у разматрање и податке које нуде пописни дефтери за
Херцеговачки, Клишки и Зворнички санџак, могу се уочити истоветне појаве као у
Босанском санџаку, али не у хоризонталној временској равни. Чифлучење и
исламизације међу херцеговачке Влахе продире тек крајем 16. века, као и у Клишком
санџаку, где су они најпре уживали виши степен повластица, али како се османска
власт у тој области учвршћивала, тако су се и привилегије смањивале, а степен
исламизације растао, док је у Зворничком санџаку исламизација Влаха пролазила
кроз исте фазе као у Босанском и Херцеговачком, али је каснила неколико деценија38.
***
На основу свега изнетог, може се закључити да је исламизација у сеоским
насељима на српском етничком простору у првим деценијама османске управе
представљала спорадичну појаву, те да је њен ток у свим областима био исти или у
великој мери сличан. Од краја 15. века, исламизација на територији данашње Босне и
Херцеговине добија много шире размере, него у другим српским земљама, што је
било условљено одређеним друштвеним, пре свега у Босанском санџаку, али и
слабијој организованости хришћанских цркава у односу на околне области.
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Ema Miljković
A CONTRIBUTION TO THE RESEARCH OF ISLAMIZING IN THE SERBIAN
ETHNIC TERRITORIES: THE HISTORY OF ISLAMIZING IN RURAL AREAS
IN THE FIRST CENTURY OF THE RULE OF TURKS
This paper presents similarities and differences during the process of conversion into
Islam in the village settlements in some parts of the Serbian lands. It has been concluded that,
during the first century of the Ottoman rule, the conversion process had been sporadic. This
statement has been documented with several numeric examples derived from the Turkish
census books for the various Serbian regions during the second half of the 15th century.
The issue of conversion on the territory of Bosnia and Herzegovina has been outlined,
but this issue deserves a study of its own.
Key words: Islamizing, the second century of the 15. century, the 16. Century,
rural areas, ethnic changes.
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ЦРКВА И УТИЦАЈ РЕЛИГИЈЕ НА ПОЛОЖАЈ И ВАСПИТАЊЕ
ЖЕНЕ ЦРНЕ ГОРЕ У XIX ВЕКУ
Апстракт: Рад представља анализу утицаја Цркве и религије на положај и
васпитање жене Црне Горе у XIX веку. Црква и црквена идеологија су, с обзиром на
теократски облик владавине у Црној Гори, до средине XIX века утицала на сав
друштвени живот, па и на положај жене и њено васпитање, иако у доста
ограниченим оквирима. Учење Цркве консакрирало је личну превласт мушкарца над
женом. Жена је због првобитног греха испаштала тако што је често била у
ситуацији да буде и покајница. С друге стране, подржавајући личну подређеност
жене, Црква је нешто и учинила за њу: допринела је њеној еманципацији и
имовинско-правној сфери и јачању њеног имовинско-правног субјективитета.
Кључне рeчи: жена, положај, васпитање, Црква, религија.
Говорити о положају и васпитању жене у Црној Гори, а не осврнути се на
Цркву и утицај религије, значило би мимоићи један од важних чинилаца који су, у
склопу осталих чинилаца, утицали на њен положај и васпитање. Црква је
представљала важан чинилац у друштвеном и политичком развитку Црне Горе.
Историјске, политичке и друге околности живота њихових људи учиниле су је
значајним чиниоцем одбране од туђина, у првом реду од Турака, главног
непријатеља, друге вере. Због тога је и разумљиво што је „народ бранич цркве и
племена”, пред чијим се олтаром и могла огледати њихова снага.
Црква је била најмоћнија, најсистематичнија организација у условима
племенског поретка, која је, поред религиозне и политичке функције, укључивала и
просветну, каритативну, као и економску функцију друштва. Друштвене установе
(правне, моралне, етичке), иако испуњене „племенском” садржином, носе религиозни
облик. Заслужна је и за чување културног наслеђа српске средњовековне државе, која
је остављала живе трагове на сав друштвени живот у Црној Гори и чинила морални
основ у ослободилачкој борби против Турака. Из тих разлога, Црква у Црној Гори
имала је економски и морални основ да постане носилац државно-правних
тенденција и организатор ослободилачке борбе.
У историјским и друштвено-политичким условима живота у Црној Гори,
Црква је сопствене интересе изједначавала са интересима борбе против Турака
(вероисповест са националношћу), као једног од основних чинилаца живота и
перспективе Црногораца, чија је земља, гледајући објективно, прелазила у нову фазу
историје, како у односу на унутрашње промене, тако и у погледу њеног положаја на
Балкану. Дакле, борба за национално ослобођење добијала је верски изглед „за крст
часни и слободу златну”. Црква је једина центрифугална сила, за време
1 dragibulatovic@yahoo.com
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„преддржавног” стања, која је повезивала снаге племенског сепаратизма и чувала
неку хомогеност друштва. Управо су религиозне санкције одржавале известан ред у
друштву. У целини узето, улога Цркве била је, све до средине XIX века, тј. до
одлучујућег учвршћивања органа државних власти у Црној Гори, прогресивна.
Духовна власт цетињског митрополита у Црној Гори имала је шири домет од
политичких власти. Но, ипак, титула цетињских митрополита, уколико је обухватала
крајеве изван Црне Горе, није била свугде ефикасна, али се њихов духовни утицај и
даље осећао. Ефикасност њихове власти у суседним крајевима зависила је од
одржавања тамошњих власти, као и става Пећке патријаршије2. Цетињска
митрополија је преко својих јуридичних и духовних аспирација, преко верскообредног вршења својих права и обавеза, остала консеквентни чувар правноисторијских традиција црногорске државе. Колико год је то било могуће, Цетињска
митрополија је чинила напор да одржи верски утицај и на просторима своје
јурисдикције под непосредном турском влашћу. Свесни опасности од утицаја
Цетињске митрополије на православно становништво под њиховом политичком
ингеренцијом, турски органи власти спроводе грубе репресивне мере како би га
онемогућили и „паралисали”. Тако, рецимо, писмо војводе Миње упућено Петру
Првом, на почетку XIX века, између низа других података, сведочи о томе како су се
Турци односили према неисламском становништву о којем је реч. Образлажући
владици побуде, због којих је знатан део народа, који је сам лично предводио,
избегао из Никшића (1810. године у Никшићу је живело само до 200 православних
домаћинстава), посебно истиче: „И све ћасмо трпјети, али не могасмо што ни цркве
разурише и нас и нашу дјецу мучише, жене наше и за живијех мужева узимаше и
вјеру нашу и закон псоваше”.3
Међутим, ни све мере одмазде и насиља над православним живљем у
крајевима под турском влашћу нису обесхрабриле Цетињску митрополију да с њим
одржава трајну везу, да му пружи подршку и помоћ, у разним облицима, колико год
је то било могуће. Дакле, Цетињска митрополија, посредством верске релације
односа, врши јак политички утицај и на загранично становништво православне
вероисповести. У овим крајевима, православно свештенство имало је пресудну реч у
породици и у наследним споровима, нарочито осетљивим за чување националног
духа. Оно је, придржавајући се обичајног права, код црногорског становништва у
пограничним крајевима Турске и Аустрије, утицало на чување народног духа и
културног наслеђа из прошлости, подстичући осећај солидарности са браћом из
суседне Црне Горе. Дакле, утицај црногорских владика у Боки и у пограничним
крајевима Турске, настањеним српским живљем, био је много значајан, па су
аустријске, као и француске власти, предузимале одређене мере подстицања
становништва на отцепљење од духовне власти из Цетиња, али у томе нису успели.
Црногорско становништво у пограничним крајевима Турске држало се својих старих
обичаја, особито породичних и наследних. И муслимански живаљ, већином
словенског порекла, чувао је српски језик и народне обичаје из времена пре преласка
у ислам, макар сви обичаји били супротни исламу.4 Управо је суседство Црногораца
допринело томе да су муслимани из пограничних крајева Турске задржали многе
2 Иларион Руварац, Montenegrino: прилошци историји Црне Горе, Сремски Карловци, 1898,
122–126.
3 Драгоје Живковић, Црногорска историја, Цетиње, 1997, 543.
4 Алија Наметак, Неки народни обичаји и локалне традиције муслимана у Подгорици, Гласник
етнографског музеја, II, Цетиње, 1962, 190.
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институције из наше народне прошлости. Због тога је утицај ислама на право и
обичаје у пограничним крајевима Црне Горе ограничен и доста слаб. Све ове
чињенице доприносе да се објасни околност што је положај жене у суседном
Приморју, као и у погранични крајевима Турске, што се тиче српског живља, задржао
битне карактеристике положаја жене у самој Црној Гори.
Крајем XVIII века, Цетињска митрополија је била, за прилике свога доба, и
највиши поседник непокретне имовине. Поред доста великих површина зиратне
земље, које су даване на обраду „уз работу и натуралну ренту”, Црква је располагала
највећим и најбољим риболовом на Скадарском језеру и великим бројем ситне стоке.
За вршење обавеза и права из надлежности које припадају старијој црквеној власти,
дакако и у крајевима под турском влашћу, Митрополија има и значајну материјалну
корист, „до које долази поклонима, прилозима, завјештањима, посебно од тзв.
пустоши (имовина без насљедника)” и на друге начине. У питању су имања
приватних породица које су остале без мушких наследника. По важећим законским
нормама, такав иметак би регуларно постајао саставни део манастирске земље.
Манастири су, по правилу, такву имовину стицали путем тестамента, чију је правну
вредност Црква непрекидно имала под својим покровитељством, учинивши га „актом
светиње”, који се, под претњом проклетства, мора извршити. Дакле, тестамент као
правни акт развио се у оквирима Цркве, која је монополисала право на његово
уређење. Због осетног увећања имовине путем тестамента, Црква је била посебно
заинтересована за деобу кућних заједница (задруга), јер је само појединац–власник
могао бити слободан да располаже својим делом имовине и да га тестаментом
завешта Цркви. Тиме је она објективно убрзала процес уситњавања поседа. Тако,
рецимо, у познатим тестаментима из XVII и XVIII века, међу тестаментаторима
Цркви, веома често се сусрећу жене, обично самохране, без порода. Њихов
субјективитет у располагању имовином, ако се располаже у корист Цркве,
неограничен је, а Црква је из сопствених интереса поспешила јачање тога
субјективитета.
Цетињска митрополија је, користећи се правом јурисдикције у Приморју
(пре 1810. године), где је робноновчана привреда била знатно развијенија,
обезбеђивала и бројне прилоге верника, чија је вредност, завештана тестаментом
Цркве, била у више случајева већа, него у Црној Гори. На први поглед могао би се
стећи утисак да је, коришћењем привилегије у погледу сталног увећавања
некретнине, Цетињска митрополија била у прилици да се лако обогати. Но, ствар
стоји посве другачије. Тачно је да се, нарочито за родних година, у манастирским
амбарима, винским подрумима, сушарама за рибу и другим оставама могло наћи
значајних залиха. По правилу, вишак свих врста намирница продаван је на тржишту,
а убрани новац похрањиван у манастирску касу. Но, како су у Црној Гори биле веома
честе гладне године, неретко катастрофалне, то су доводиле митрополита у ситуацију
да и евентуално затечене залихе прехрамбене робе и готовинских средстава „до
посљедњег солда” потроши за набавку нових количина жита и другог, што је дељено
народу да преживи кризне тренутке. Али, када би били исцрпљени сви извори,
поуздано се зна да су се владике задуживале, како би најугроженији део народа
спасли од помора глади. Према томе, са сигурношћу се може тврдити да је сва
материјална имовина Цетињске митрополије, за време док су на њеном челу стајале
владике, била општенародно добро у пуном смислу речи.
Такви критеријуми не могу се применити на имовину и укупна богатства
Цетињске митрополије; заправо, једноставно је неоснована било каква критика
умножавања њених добара. Најближе ће бити истини ако се каже да је Цетињска
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митрополија, током пуна два и по века трајања црногорског владиката, закључно са
временом Петра Другог, била нека врста народног министарства за социјално старање.
Као таква, и задржана је у народном памћењу. Обједињена световна и духовна власт у
Црној Гори кондензована у једном лицу – особена је одлика црногорске државе од
почетка XVII до средине XIX века. Иако је у свим земљама у којима је грчко-источни
обред био признат као званична религија постојала тесна сарадња између државе и
Цркве (с тим што је јасно био наглашен примат оне прве), ипак су јасно били
издиференцирани сектори њихове надлежности. У црногорском случају те деобе није
било, свакако зато што је челник државе и Цркве био једна те иста личност.
Економски неиздиференцирано црногорско друштво стварало је себи
примерене друштвене установе и конзервативне облике друштвене свести, која се, и
након превазилажења њене друштвене основице, задржава. Стога се може и разумети
што црногорска религијска свест носи у себи знатно више обичајних примеса, него
верских назнака богословског учења. Како је у једном лицу била персонифицирана
духовна и световна власт, само по себи је разумљиво да је за владику могао бити биран
човек који је изникао из црногорског етноса. То је била, на неки начин, и гаранција да ће
он у себи сјединити највиши народни интерес и бити његов репрезент. Цетињска
митрополија била је једина епархијска катедра на Балкану којом странац није могао
управљати. Свим материјалним добрима Цркве управљао је владика. Он је имао
неограничену власт; рукополагао је лица за свештеничка звања и уводио их у
одговарајући црквени чин. Такође је био и највиши судија у свим споровима између
духовних лица, дакле, у сваком погледу заступао је интересе Цркве.
У првој половини XIX века, с обзиром на стање у Црној Гори, био је запажен
велики број цркава. Током читавог XIX века рад на изградњи, као и на обнови цркве,
био је интензиван, а нарочито је појачан у другој половини тога века, за доба
владавине кнеза Николе. Тако су, у временском периоду од 1860. до 1910. године, на
подручју Црне Горе изграђене 163 цркве и 2 манастира, а обновљене 112 цркве и 12
манастира.
Црква - као идеолошки и политички чинилац у црногорском друштву - врши
свој утицај преко калуђера, међу којима је било истакнутих по угледу и политичким
способностима, као и свештеника, којих је крајем XVIII века било на сваких
четрдесет кућа по један.5 Четрдесетих година XIX века, В. Караџићу пише да је у
Црној Гори било двеста попова, „...а нема никаква ограничења колико их може
бити”.6 На основу извора није могуће утврдити да ли је постојао неки лимит о броју
свештеника, колико их је морало бити у Црној Гори; а изгледа да је број избора
попова био у надлежности нахија, односно племена. У Црници је у то доба сваки поп
имао једва по педесет душа у парохији, док се у каснијим деценијама XIX века тај
број попео на 150–200 душа. У Брдима је број попова био знатно мањи него у Црној
Гори (на 500 кућа у Морачи није било до два попа).7 Медаковић, В. М. Г. у свом делу
Живот и обичаји Црногораца пише да „у једном селу има по толико свештеника да
их не може допасти ред да служе у цркви, и из једне куће има их по 3−4”. За разлику
од Црногораца, код суседних малисора, свештенство је малобројно, а и цркве су
ретке.8 Као за митрополита, и за свештенике је важило начело да морају бити домаћи
људи.
5 Ђоко Пејовић, Црна Гора у доба Петра I и Петра II, Београд, 1981, 127.
6 Вук Стефановић Караџић, Српске народне приповјетке, у Бечу, 1853, 105.
7 Архив Историјског института Црне Горе, Испис из БАЦ, ф. 236 (црквени одношаји), 6.
8 Александар Јовићевић, Малесија, Београд, 1923, 85.
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Осим што су вршили верске обреде, користећи се углавном Требником
(Молитвеником) као готово једином црквеном књигом – помагалом за најпростије
обредне радње – попови су у сваком другом погледу живели животом осталих
Црногораца. Надметали су се са њима у јунаштву и свему другоме што је у
црногорском друштву на ондашњем степену развитка било на цени. Дакле, мерило
њихове вредности су јунаштво и војна вештина, а не побожност и наклоност на
вршењу црквених обреда. Црква и црквена организација били су подређени
циљевима ослободилачке борбе. Свештеничко звање, за прилике овог доба, било је
привлачно, јер је доносило и одређене привилегије и особена уважавања. Запопљени
Црногорац лакше је долазио и до световног звања, иако су лични квалитети имали
предност за главарске чинове. Међутим, и многи архивски подаци потврђују да је и
знатан део световног старешинског кадра имао и поповско звање. Важно је истаћи и
да је сваки Црногорац који је најпре постао поп, а касније стекао и неко друго
главарско звање, увек поповско наводио уз оно световно.
Црквено учење, почетком XIX века, надоместиле су разне празноверице.
Прогони, мучења и топљење вештица (које по народном веровању могу бити само
жене) нису били ретка појава; док су пророци и врачаре држале монопол у медицини
(до 60-их година XIX века у Црној Гори није било ниједног изученог лекара). За
искорењивање празноверица међу Црногорцима, свом снагом свог огромног
ауторитета, борио се владика Петар Први, а колико је та борба била напорна и колико
су празноверице биле укорењене код црногорског народа, може се видети из
чињенице да је Сенат, специјалном наредбом од августа 1873. године, био принуђен
да наложи капетанима да у својим капетанијама искорене врачаре и врачарице.9
Према томе, може се рећи да су религиозне представе становништва у Црној Гори
имале груб вид, мешају се са сујеверјем и испуњена су „племенском” садржином.
Адет – обичај исто је што и вера – закон и држи се као завештање и порука
предака. Сва настојања државне власти, током XIX века, ишле су ка превазилажењу
народне религије, крцате празноверицама и сујеверјем и на утврђивању догматике
православне Цркве у свакодневној пракси. Но, и поред таквих настојања органа власти,
Црква у своме развитку, све до краја државне самосталности Црне Горе, није стигла до
нивоа потреба развијеног грађанског друштва. Свештеници су, слично као у Византији и
средњовековној држави, били главни писци и инспиратори првог закона (Законик
владике Петра Првог), али и главари и судије. Религиозно образовање и писменост
свештеника у Црној Гори је површна и на нижем нивоу, што је и природно, с обзиром на
заосталост средине у којој су деловали. Божанска воља је крајњи извор и утока земаљске
власти. Божанским правом је консакрирано народно обичајно право. Петров законик
донет је „Во имја Господа Спаса Нашего Исуса Христа... ”10 Законик Књаза Данила
изгласан је на дан „светога великомученика и победоносца Георгија... ”11 Главари Црне
Горе и Брда су на Петров законик учинили „свиколици заклетву, цјелујући честни и
животворјашчи крст и свјатоје Евангелије, при том и свјатије мошчи великомученика
Пантелеимона” (чл. 33). Оба црногорска законика баве се положајем Цркве, као и
њеним местом у државном систему. (Петров законик то чини у чл. 12, 19. и 31, а
Данилов законик у чл. 81, 86, 88, 89. и 92.)
Оба законика су (Петров законик у већој, а Данилов законик у мањој мери)
религиозно интонирани. Заодевање закона у религиозно рухо и позивање на
9 Преузето из Архива Ј. Николића, Завичајног музеј у Никшићу.
10 Законик обшчи црногорски и брдски / Законик Данила првог: (са историјско-правном
студијом Петра Ђ. Стојановића), Цетиње,1982.
11 Исто.
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ауторитет божанства, у условима опште заосталости земље, слабих и недовољно
ефикасних органа принуде, историјски је нужно. Тамо где се друштвени циљеви не
могу остварити рационалним средствима призивају се у помоћ трансценденталне
силе и прибегава се митоманији. Дакле, закони се доносе у име Бога и безмало су
Божје заповести, Божја воља и извор земаљске власти. Световне казне су у
комбинацији са санкцијама религиозног карактера (проклетство, анатема), које
задиру у основне вредности „племенског” човека (као нпр. истрага дома или угинуће
овоземаљског плода). Примена тако застрашујућих казни имала је за циљ да се
обузда и учини послушним подаником – непослушни, самовлашћу склони и
сујеверјем оптерећен црногорски „племеник”, у чијој је подсвести исконска тежња за
вишом – Божјом правдом.
После одлучујуће победе и коначног диференцирања органа државне власти,
средином XIX века, ова власт врши духовни надзор и има интервенције у црквеним
пословима. Митрополита поставља и потврђује кнез. Једино у интерним црквеним
пословима Црква је имала неспорно судство. У породично-правним односима
црквена јурисдикција излази из чињенице да је црквена форма брака била обавезна;
за грађански брак у Црној Гори се не зна. Међутим, власт Цркве овде није потпуна.
До средине XIX века, владике су, као световни поглавари, имали врховну надзорну
судску власт у свим споровима, па самим тим и у породично-правним (брачним)
споровима. У „судовању“ су учествовали свештеници, међутим, њихово овлашћење
за пресуђивање спорова није излазило из њиховог свештеничког својства – они су
судили и као свештеници и као главари. Све до средине XIX века, тј. до коначног
учвршћивања државне власти, сваки главар је био у могућности да укључује своја
овлашћења и прерогативе судске власти. Брачне и породичне спорове судила је
црквена власт, док су и главари, такође, имали право да их пресуђују.
Међутим, када је, након доласка кнеза Данила на власт, у јануару 1852.
године, Црна Гора прешла са теократског на световни облик владавине и када је
извршена диференцијација између државне и црквене власти, Црква ће успети да
задржи за себе јурисдикцију у брачним споровима. Грађанско-правне последице
брака пресуђивали су световни судови. Међутим, власт Цркве у брачним споровима
није била потпуна. Сенат, а од осамдесетих година XIX века Велики суд, задржаће за
себе иследну, а каткад и пресудну власт у брачним парницама.12 Није била јасно
разграничена надлежност Цркве и световних судова. Држава није никада, кроз читав
XIX век, препустила Цркви право искључивог уређења брачних односа, већ је то
право у целини или као надзор власти задржала за себе. Све до друге половине XIX
века, када је утицај племенских веза ослабио и када је Црна Гора прешла у световну
државу, религиозна догматика није могла ухватити озбиљнијега корења. Тада долази
до чешће примене црквених канона у брачним парницама. Сређивање стања у браку
и породици, као и уређење облика породице и породичних односа у складу са
развијеним приватно-власничким односима, наметало се као непосредна друштвена
потреба. Чланом 67. Даниловог законика озакоњен је принцип православне Цркве о
нераскидивости брачних веза, којим распуст мужа са женом више није допуштен,
изузев по нужди – кад то православна источна Црква допушта. Предвиђен је и
предбрачни испит као превенција против неваљалих бракова. „Сваки Црногорац и
Брђанин, који се данас женити хоће, мора га његов мјесни свештеник на три дана
прије вјенчања испитати, да ли је она ђевојка, коју младожења узети мисли, са
младожењом задовољна или није, па ако су обоје задовољни, онда да може вјенчати,
ако ли нијесу, да вјенчати не смије ... ” (правило чл. 68. Законика)
12 Душан Вуксан, Ситни прилози, Историјски записи, септембар, Београд, 1836, 187.
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Развод брака, према обичајном племенском праву, задржао се веома дуго.
Али оваква пракса није ни у раније време свуда подједнако важила. У оним
племенима где је црквена власт имала стварног утицаја, развод брака вршио се према
хришћанским правилима, па је растава брака била и доста отежана. Ово ограничење
произилазило је из хришћанског права о браку и брачним односима. Наиме, у цркви,
приликом венчања, супружници дају реч и обавезу при најсвечанијем, али уједно и
најсудбоноснијем моменту у животу да драговољно примају обавезу на светом месту
– да ће до краја живота делити добро и зло – остати доживотно у браку. С обзиром на
то да је народ у многим племенима прихватио и хришћанско правило: „од вјенчања
до гроба, ја твој а ти моја”, може се закључити да је Црква (црквена власт) имала
снажног утицаја. С друге стране, пак, она племена где се свештено лице мало или
веома мало питало, раздвајање брака било је и лакше и чешће, често и без особитог
разлога, па је управо због оваквог безразложног растурања заједнице и терања жене
долазило често и до крвних освета између једне и друге завађене стране. Пре него
што се црквена власт у племену оснажила, а њена управа се централизовала,
свештеник је као духовни владичин изасланик, вршио распуст брака и пресуђивао
онако како су то налагала и диктирала обичајна правила о браку и брачним односима.
Касније је развод брака вршио митрополит Петар Први лично. То му је право
припадало, јер је он, у времену назначеног периода, био представник и духовне и
световне власти. То право митрополита истичу и писци који су путовали кроз Црну
Гору и дали своје опажаје, белешке и утиске и на питања из области Цркве у Црној
Гори. Писци су, говорећи о митрополиту, рекли: „...и обично он и даје пресуде“.
Међутим, митрополит Петар Први није хтео решавати спорове који нису имали
канонима признатих узрока за развод брака, већ их је препуштао суду из народа, да
их решавају „по обичају нашем земаљскоме”. Свештеник, или лично сам владика,
морао је да води рачуна о племенским обичајним правилима о браку, о менталитету
племеника (односно братственика), и људи и жена. Због тога је и тражио у појединим
конкретним случајевима и компромисе, како би се избегло веће зло и теже последице
међу породицама везаним таквим браковима (крвна освета и сл.). Црквени суд се,
према томе, приликом решавања брачних спорова, није могао доследно придржавати
основног црквеног права о нераскидивости брачне заједнице, што се може закључити
и на основу низа конкретних ситуација. Тако је, нпр. црквени суд као оправдани
разлог за развод брака узимао неверство жене. Осим тога, неверница је веома строго
кажњавана – према пресуди суда, она више није имала апсолутно право да заснује
нову брачну заједницу. Суд је, такође, налазио и друге разлоге: када би жена рушила
мужевљев ауторитет или ауторитет његове куће и породице; када се не би покоравала
мужу или, пак, притивуречила његовим наредбама и сл.
У време владавине владике Петра Првог у владичину јурисдикцију у погледу
раставе брака мешале су се цивилне, тј. рођачке власти. Од доношења Законика књаза
Данила није тако било, иако је цивилна власт изразито дејствовала. И поред тога што
цивилне власти, као и суд, нису никада осуђивале свештеника због неумешности вођења
и вршења поступка око раставе брака, ипак су сваки његов предмет достављали на
коначну одлуку митрополиту. Дакле, у овом периоду цивилне власти и суд прибирају
иследни материјал и са мишљењем достављају митрополиту да у духу канона реши
брачни спор. Митрополит је опет, са своје стране, предмет спроводио цивилном суду,
ради коначног санкционисања. Ова компликована процедура се, наравно, у касније
време упростила, тако што је цивилни суд искључиво био надлежан за решавање
брачних спорова и доношење бракоразводних пресуда.
Прекид брачних односа остављао је веома тешке последице на жену и
њезину душу. Ограниченост таквог живота задавала јој је бол, из којег се, у
осцилацијама падова и узношења, често рађала и фрустрација личности.
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У погледу на лични положај жене, религиозна догматика и став Цркве
углавном се подудара са потребама опстанка и циљевима ослободилачке борбе;
конкретни услови тражили су много радника и ратника који продужавају род и бране
од непријатеља. И хришћанство је за множење човечанства; оно осуђује
стерилизацију и побачај, што је одговарало конкретним потребама ратнички
оријентисаног црногорског друштва коме је потребно много радника и ратника.
Стога Данилов законик предвиђа смртну казну за девојку и удовицу која би "... за
покрити своју срамоту" извршила побачај и удавила дијете (члан 74). Но, иако је,
према племенском начину мишљења, морална обавеза мужа према друштву да
стерилну жену одагна од себе, стерилност, по Даниловом законику и канонским
прописима, није узрок за распуст брака. Сам чин прокреације, и по црквеном учењу,
као и по обичајном праву, рачуна се за грех. Међутим, и поред претходно наведеног,
под притиском наслеђеног "племенског" начина мишљења да брак без порода нема
сврхе и да је стерилност Божја казна, судови су изрицали одлуке о разводу
неплодних бракова и каткад толерисали и двоженство.
Све до Устава православних консисторија у Кнежевини Црној Гори, Црква
овде није имала своје прописе формално донете од надлежних црквених власти. Она
се управљала по општим изворима права. Наиме, Црква се у стварима из своје
надлежности служила обичајним правом.
Устав православних консисторија у Кнежевини Црној Гори, који је имао
снагу законског текста, с обзиром на то да је Законом о консистерији од 1. јануара
1904. обнародован (све брачне спорове преузима решавати), оквалификовао је на
равноправној основи, како за мужа, тако и за жену, узроке који су довољни за
апсолутно поништавање брачне заједнице. Право на распуст брака има повређена
страна. Узроци који, по поменутом Уставу, доводе до потпуне ништавости брака
јесу: а) брачност; б) припадништво свештеничком чину од ђакона напред; в) кад је
један од брачних другова бјесомучан или луд; г) осведочена полна немоћ која је
постојала пре и у време брака; д) кад се удовац или удовица после трећег брака
венчавају; ђ) насилна отмица девојке; е) крвно и духовно сродство до шестог степена;
ж) навођење на прељубу, односно кад један од брачних друга преко брака ступи у
полни сношај са неким лицем са намером да се после преступа брака са њим венча; з)
кад постоји судска одлука којом је неком лицу пресуђено да у други брак не може
ступити; и) брак хришћанина са иноверцем (Устав..., 1904). Према поменутом
Уставу је, дакле, почетком ХХ века повреда брачне вредности инкриминисана као
обострани бракоразводни узрок. Како је Црква проширила појам браколомства, то ће,
према поменутом Уставу, муж имати право да тражи распуст брака и у следећа два
случаја: а) кад жена убије у себи зачети плод и б) кад се жена гости са страним
људима и проводи ноћи у туђим кућама без оправданог знања и разлога, или ако
похађа јавна места против воље мужа, а која не приличе поштеним женама. Жени се,
по истом члану, допушта распуст брака: а) ако му наводи жену на блудочинство са
другим људима; б) ако је неоправдано огласи браколомницом; в) ако муж у кући или
ван ње живи са другом женом. На основу претходно изнетог, може се констатовати
да су поменуте одредбе Устава православних конституција у Црној Гори још више
сузиле круг кретања жени, која је, с друге стране, препустила мужу да оцени њену
могућност кретања и на тај начин одстрани бракоразводни узрок.
На подручју братственичко-племенске Црне Горе у другој половни XIX века
жена је добила „више слободе” у одлучивању приликом ступања у брак, али и права
да захтева распуст брачне заједнице, које се почело коренити од средине XIX века.
Дакле, она је имала право да захтева распуст брака уколико је постојао неки од
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претходно наведених узрока. Но, како жена није имала посебне имовине, а у случају
да се брак распушта на њену иницијативу, губила је и право на део у мужевљевој
имовини, као и право на издржавање, те је у случају распуста брака остајала без
средстава за опстанак, то је њено право да захтева распуст брака задуго задржало
формално значење. Положај жене која је при распусту са мужем била невина страна,
односно уколико се брачна заједница распустила на захтев мужа без женине кривице,
био је нешто повољнији. Ако жена након распуста брака не добије дела у мужевљевој
имовини, нити право на издржавање, она стиче право на „стојбину” или
„распустнину”.
Но, и поред мера предузетих у правцу организационог устројства и њене
формалне консолидације, за све време државно-правне егзистенције, Црне Горе
Црква није стигла да изађе из "примитивних" оквира и да се издиференцира до краја
у посебну организацију, релативно независну од државних органа и њихове строге
надређености. Видљива је компенетрација и повезаност државних органа и органа
Цркве. Свештенство је вршило и световне послове. Под притиском конзервативног
наслеђа обичајног права и живе традиције из доба "племена", догмати канонског
права православне Цркве споро су се коренили у свести Црногораца, који су према
њима углавном остали равнодушни. Црква у Црној Гори била је тек на путу
формирања до нивоа потреба развијеног грађанског друштва.
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Anđelka Bulatović
THE CHURCH AND THE INFLUENCE OF RELIGION ON THE STATUS AND
EDUCATION OF WOMEN MONTENEGRO IN THE NINETEENTH CENTURY
Abstract: The paper presents an analysis of the influence of the church and religion
on the status and education of women during the nineteenth century. Due to the theocratic
form of government in Montenegro until the middle of the nineteenth century, church and
its ideology has, affected the whole social life, even position of women and her education,
though in a rather limited scope. Church teachings were preaching male dominance over
women. Because of the original sin woman often suffered by being in a position of
repentant sinner. On the other hand, supporting subordination of women, the church has
done something for women: it contributed to the emancipation of women as well as in
property-legal sphere and strengthening of its property and legal subjectivity.
Key words: women, location, education, church, religion.
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ДУБРОВЧАНИН ДУМ НИКО ЂИВАНОВИЋ У ОДБРАНИ
ИМЕНА ГРУШКЕ УЛИЦЕ СВ. КРСТА (КРИЖА) 1931. ГОДИНЕ
Апстракт: Дубровачки публициста и историчар културе, свештеник Нико
Ђивановић, један је у низу Дубровчана који је настојао да у новим временима 20. века
сачува аутентичност старог града. Свој задатак схватао је савесно и обављао га је
свесрдно и часно, што доказује и овај исечак из његовог настојања да у називу улице
Св. крижа сачува сећање на Крст српског краља Милутина, који је, по турском
освајању српских држава, доспео у Дубровник.
Кључне речи: Св. крст, краљ Милутин, Дубровник, Груж, Нико Ђивановић.
„Помало декадентни, госпарски квазикултурализам предратног Дубровника и
изразиту носталгију за прошлим која је све више вукла у жабокречину јаловог
традиционализма“2, како је неблагонаклоно описивана преовлађујућа друштвенoинтелектуална клима и у трећој деценији дубровачког двадесетог века, разбудила је
потреба за заштитом споменика, посебно пред појачаним интересима за њихово не само
коришћење него и очигледно скрнављење. Једно од првих настојања новоформиране
краљевине било је оснивање Надлештва за уметност и споменике, 1919. године, које је
водио, као главни и тада једини конзерватор, Марко Мурат. У обимном послу, чувеном
сликару поодмаклих година, на препоруку Ивана Мештровића, од 1928. помаже Коста
Страјнић, ликовни теоретичар, критичар, естетичар и уметник. Око Страјнића, који је у
Дубровник стигао после боравка у Прагу и у Паризу, и са већ оформљеним
публицистичким и критичарским делом, окупљао се круг најутицајнијих тадашњих
уметника из Загреба, Београда, Сарајева, Сплита, Љубљане. Међу њима су били и
Милан Коњевић, Стојан Аралица, Петар Лубарда, Петар Добровић, Никола Добровић,
Томислав Кризман, Иво Режак, Игњат Јоб...3 Страјнић је, сем залагања за успостављање
квалитетне ликовне сцене и уопште унапређења културне климе, у оквиру свог посла у
Надлештву, водио и страсне и громогласне битке за заштиту старога града, све до
судских процеса и дугих јавних полемика4. У сукобу са реално финансијски моћним
противницима, Страјнић је уживао подршку многих угледних Дубровчана, међу њима и
Луја Војновића. Војновић је тако, за Страјнићеву књигу која прати ову његову
беспоштедну борбу за заштиту Града, Дубровник без маске – узалудни напори и тешка
разочарења, штампану 1930, написао предговор.
1 jinaars@eunet.rs
2 Антун Караман, Антун Масле, Умјетничка галерија Дубровник, 1986, 11.
3 И. Виђен, Библиографска студија о Кости Страјнићу, у: Коста Страјнић: „Дубровник без
маске“ и полемика с Винком Брајевићем о чувању далматинске архитектуре, приредио Иван
Виђен, Загреб 2007, 48-49.
4 О томе у: К. Страјнић: „Дубровник без маске“...
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Међутим, у самом Дубровнику, аутентично и даље живи дух отпора
нарушавању традиције и угрожавању старина Града. Носиоци су посебни, посвећени
а тихи и неуморни у свом свакодневном настојању да се од заборава отргне што већи
број тренутака из повести Републике, сачува и још покоји траг старе славе. Међу
њима je и свештеник дум Нико Ђивановић (1876–1949). Рођен у Дубровнику, у Граду
је провео читав свој живот, сем школовања у задарској Богословији, након завршене
класичне гимназије. Био је жупник Градске жупе, а за почасног каноника
дубровачког Столног каптола именован је 1931. Био је, такође, годинама уредник
„Листа Дубровачке бискупије“. Преко пола века писао је и објављивао чланке у
дубровачкој, далматинској, српској и хрватској периодици. Ђивановићеве теме биле
су разнолике, а основни именитељ им је био град Дубровник – писао је радове из
црквене историје, о свештенству, дубровачким црквама и црквицама,
братовштинама, штампарству, музици. Његови текстови били су засновани на
изворним архивским истраживањима. Као врсни архивски радник, више пута је био у
прилици да својим списима помаже истраживачима дубровачке традиције – о чему
сведочи сачувана бројна преписка са најугледнијим филолозима и историчарима прве
половине 20. века: Миланом Решетаром, Петром Колендићем, Мирком Дејановићем,
Ђуром Трухелком...5
Није било онда ни необично, посебно ако се зна да је иза Ђивановића остао
читав архивски свежањ са темом дубровачке улице, што су се њему обратиле
општинске власти 21. маја 1931. поводом „утука неколицине становника Гружа“ ради
промене назива улице Св. крижа у Гружу. У поднетом препису обраћања јасно је да
број грађана, поименице наведен, прелази бројку од шездесесет, а да је на њиховом
челу старешина манастира Св. Крижа, В. Царевић. Гружани, наиме, сматрају да им је
конкретним чином власти угрожен верски осећај, јер „ни најмање није било упутно
дирати у старински назив који управо проистиче из народа, а представља за све
вернике симбол голготске трагедије“. Међутим, сем религиозног, овај назив има и
историјског оправдања, како се наводи у молби Гружана: „Познато је, наиме, да је у
средњем вијеку довезен био у Град знаменити Урошев крст, који не само што садржи
најдрагоценију реликвију за све кршћане, него је и ремек-дјело византијске
умјетности. Толика је због тога била усхићеност у народу да се у славу и спомену да
се називом св. Крижа одликовала улица Св. Крижа, него и основала знаменита
задужбина Св. Крижа, самостан са црквом, па чак и само мјесто прозвало Груж...“6
Начелник Мичић и председник Хаџија упућују стога замолбу дум Нику
Ђивановићу са питањем о основаности оваквог тумачења, а затим и захтевања
Гружана.
О Св. крсту српског краља Милутина писали су Дубровчани током векова, а,
у новије време, најпотпуније каноник Стијепо Скурла у књизи Моћник Столне цркве
дубровачке. Књига, штампана 1868. у Дубровнику, садржи и прецизан цртеж саме
реликвије, начињен у Литографском заводу Василије Лаиновић. У напомени аутора
да ова реликвија не припада дубровачкој Госпи, што је основна тема, али улази у
књигу због свог значаја, можемо наслутити и утицај издавача и власнице
Литографског завода, Василије Лаиновић, једне од најугледнијих православних
5 Оставштина Ника Ђивановића, Државни архив Дубровник.
6 Оставштина Н. Ђивановића, ДАД. Сва даља документа, која се наводе у овом раду, пореклом
су из Оставштине Н. Ђивановића.
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Српкиња Дубровкиња свога доба, која је баш у то доба своју штампарију предавала
на управљање потоњем значајном дубровачком издавачу, Драгутину Претнеру.
Прецизни опис Св. крста, са читањима и тумачењима ћириличних и
латиничних натписа, прати његов историјат, који Скурла употпуњује и приказом
доба и владавине краља Милутина. Аутор, такође, приповеда о неславним догађајима
везаним за Св. крст у самом Дубровнику, односно о оштећивању и отцепљењу
честице с комадића дрвета Христовог крста, који се налазио у Милутиновом крсту,
као и коначном настојању Доминиканаца да сачувају свету реликвију.
Ђивановићу је сигурно добро била позната историја Милутиновог крста, али
је, ипак, овом питању приступио сасвим савесно, истражујући га, током наредних
месеци, у више сегмената. О том његовом истраживању постоје рукописни записи у
Ђивановићевој оставштини, која се чува у Државном архиву у Дубровнику, а који
сведоче о свесрдном и савесном односу према традицији и њеном очувању.
Ђивановића је, најпре, интересовало како су Дубровчани стекли област Груж. Такође
се бавио и етимологијом назива Груж, односно везом термина Груж са термином
крст. Поред тога, низ питања је био везан за манастир Св. крста, као и за сам крст
српског краља Милутина. У свом истраживању, сем записа из дубровачких
архивских књига, користио је и мишљења старих дубровачких хроничара и
историчара, али је консултовао и најновија, савремена објављена истраживања.
Први сегмент Ђивановић је дефинисао као питање: како и када су
Дубровчани стекли Груж? За одговор на то питање консултовао је старе дубровачке
повесничаре, Јакова Лукаревића и Јунија Растића, затим историчаре новијих времена
– Историју И. Х. Енгела и дум Ивана Стојановића, као и савременике – Илију
Синдика, Косту Војновића и Вицка Адамовића. Лукаревићево и Растићево опширно
приповедање о боравку „краља далматинског“, Стјепана, и његове жене, краљице
Маргарете, у Дубровнику, закључује се тврђењем да су том приликом Дубровчанима
дати Жупа, Ријека, Груж и цело Приморје до Орашца, што се преноси и у ЕнгелСтојановићевој Повијести Дубровачке Републике (Дубровник 1903) наведеним
речима: „Увећање дубровачке области даровима српског кнеза Стјепана Војислава
(1040-1050) и његовог сина Михајла (1050-1080)... Каже се да је Стјепан Војислав,
обновитељ Србије и њен ослободитељ од врховне власти византијске око г. 10401050. из пријатељства према Дубровчанима њима даровао Жупу, Ријеку, Груж и
цијело приморје до Орашца – пловни предио...“
Обимно бављење овим питањем Ђивановић заокружује наводом из рада
дубровачког педагога и историчара културе, Вицка Адамовића, аутора и монографије
Ријека Дубровачка (Дубровник 1904):
„Те су земље одавна обрађивали стари Дубровчани, који су и на њој имали
своје винограде, иако испрва земљиште није било њихово него је припадало
великијем кнежевима Захумским и Травуњским, којијем су стога Дубровчани
плаћали по 36 дуката на годину што су касније плаћали српско-босанскијем
краљевима. Под Немањом и његовим потомцима поменута свота нарасте до 2000
перпера. Тако је трајало за много и много година, иако су Дубровчани стално
настојали и неуморно радили како би Ријека, дио Шумета, а уз то Затон, Груж и
Жупу припојили својој држави, те се тако за свагда ослободили исплаћивања
годишњег данка, што се звао ‘српски доходак’. Сад цијеним згодно да уступим ријеч
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Д.ру Рачком који о ствари пише, између осталога, и ово: „Али подхватни дух
дубровачког грађанства задоби вјешто више одушка када добротом Стјепана
Војислава поменути приморје, захумске и требињске жупе (бива Ријека и горе
поменуте земље) бјеше обћине утјеловљено’“ („Рад Југославенске академије“, књ.
XXВИИ, 90).
Као потврду да се назив Свети крст употребљавао за луку у Гружу,
Ћивановић је навео неколико примера из литературе, па је цитирао путопис
дубровачког писца Ђуре Ферића Periegesis orae Rhagusanae (Ragusii 1803, 44),
публикацију дубровачког публицисте, конзерватора и архивисте, Јосипа Ђелчића, I
conti di Tuhelj (Ragusa, 1889, 101), а из новијег доба одломке из оба издања књиге
Дубровник, једна историјска шетња, дубровачког, латиничног, из 1893, и
београдског, ћириличног, Луја Војновића, који пише: „Груж (Gravosium – Gravosa)
зваше се у старо доба и Крстова лука (Porto di S. Croce) ради цркве посвећене Св.
Крсту и манастиру усред сриједе мјеста...“. Крсто Доминковић, дубровачки
публициста и уредник листа „Дубровник“, у својој књизи Дубровник и околина,
(Дубровник 1922, 27) такође наводи: „У средини Гружа је црква са звоником
посвећена Св. Крсту, а уз цркву је манастир. По овој цркви звало се у старо доба
Грушко пристаниште и ‘Крстова лука’. На исти начин говори и дубровачки
историчар и архивист Антун Вучетић у свом издању Мали вођ путницима за
Дубровник и околину (Дубровник 1910, стр. 33).
О етимологији назива Груж Ђивановић, „према студијама наших и других
компетентних филолога, слависта и романиста (наш проф. др. Петaр Скок, Антонија
Kоломбис, у Kресу, Матеја Бартоли, у Торину)“, како каже, закључује:
Називи „Gravosium“, „Gravossium“, „Gravoscium“ срећу се у „Liber
Statutorum civitatis Ragusii“ „composito anno 1272“ (изд. др Богишића и др Јиречека).
У документима XIII вијека, и пре године 1272, сачуваним у дубровачком државном
архиву, а штампаним у свескама IV, V, VI Смичикласовог „Codex Diplоmaticus“
спомиње се „ecclesia sancti Blasii de Grauoso“ (12. XII 1255) „apud sanctum Martinum
de Grauosio“ (19. X 1265), „ecclesia sancte Fusce de Grauosio“ (5. I 1270), а знамо да је
статут братовштине „Sv. Mihajla de Arboribus de Grauosio“, утемељене год. 1290, био
потврђен од дубровачког надбискупа фра Бонавентуре из Парме дана 15. V 1291. У
„Miletii versus“, којему је аутор у XIV в. изгледа био савременик српског цара
Душана Силнога, помиње „portus Dalmatiae, qui Gravosius vocatur“.
Од тога назива „Gravosium“, који је, по свој прилици, предроманског
порекла, потекли су касније називи „Gravosa“ и наше „Груж“, које користе поменути
филолози, слависти и романисти, међу којима истичемо нашег врло уваженог
професора, др Петра Скока, а то овом њиховом кратком формулом: „Grauosium“ –
„Gravosa“ - „Груж“, a ne „Crux“ – „Груж“, како тумаче господа становници Гружа...“
Једно од питања које, мада је био добро упућен у његово разрешење, дум
Нико Ђивановић поново поставља јесте питање времена подизања манастира Св.
крста. Овога пута, Ђивановић наводи тврђење Сара Цријевића: „Самостан у Гружу
започе се градити г. 1437, Церва“, а позива се и на латинску поезију дубровачког 19.
века, бележећи:
„У антологији дубров. лат. пјесника, што изда О. Урбан Апендини, ‘Selecta
illustrium Ragusorum poemata’, у I књизи су пјесме Јакова Флавија Еборанина. Ту је
под бр. 10. пјесма ’De portu Grusiae’, кратки епиграм лијепој дубровачкој луци

400

Груж... Има у Гружу и слатке воде, има и ’celsa palatia regum’ и храм Св. Крижа
(цркву саградио, заједно са самостаном, за Доминикане год. 1427. дубровачки
грађанин Марија Бирија (умро 1463). Криж је на њој посвећен год. 1517, а по њему се
и читава лука називала „Porto di st. Croce“...).
Историчар дубровачке цркве, К. Војновић, у својој студији „Црква и држава
у Дубровачкој Републици“ (Рад ЈАЗУ, књ. CXIX, г. 1894, стр. 123) такође тврди,
набраја даље Ђивановић у својим белешкама, о „Св. Крст у Гружу“: „Самостан се
поче градити год. 1437.“
Ђивановић не пропушта да забележи посвете манастиру и цркви Св. крста и
у дубровачким тестаментима, трагајући чак и за публикацијама у којима се не
помиње црква (навео је само једну, из 1804, књигу Томе Ивановића, Правовјерство
старијех младијем Дубровчјаном на изглед), а исти назив налази и у дубровачким
архивским књигама (Diversa Notariae).
На основу ових истраживања, Нико Ђивановић је послао одговор
Дубровачкој општини 27. септембра 1931. године, у којем каже: „Ја сам био за
уздржавање оног старог религиозног назива, који има своју повјест у вези са
Доминиканском црквом Св. Крижа у Гружу, са лијепом свјетковином Крстова-дана у
Гружу, а који се самостан услијед завета, трошком Дубровчанина Марина Бише,
почео градити год. 1437 (в. код хисторичара дубровачких: о. Серафина Цријевића,
кан. Стијепа Скурле, дра Коста Војновића), и довршен је био око год. 1450. По тој
цркви, која је испред мјеста Гружа, цијела лука грушка била је од старине обичајно
звана: „Крстова лука“ („Porto di S. Croce“, „Porto di S. Croce de Gravosa“, а и кратко
„S. Croce“ / в. путописца Јакоба Соранзо г. 1575, разне савремене и касније описе
потреса од 6. IV г. 1667, Гјона Растића (Resti +1735), Д. Гјура Ферића г. 1803, у наше
доба то спомињу др Лујо Војновић, Кристо Доминковић и др.).
Ђивановић надаље објашњава и разлоге своје одлуке. „Цркви овој Св. Крижа
у Гружу био је дарован онај у Дубровник донесени драгоцјени ’Крст српског краља
Стефана Уроша Милутина II’ (који је крст био пренесен, гдје је и сада чуван, у
моћник Доминиканске цркве у нашем граду), а то је, како се изразује наш
повјесничар Стјепан Скурла, могло бити кроз раздобље од 70 година: од године 1450.
до год. 1521“.
Ђивановић не подржава мишљење о вези имена Груж са термином крст,
наводећи бројна тумачења старих хроничара и њему савремених филолога, али истиче
да „... познавајући повјест старинског доминиканског самостана и Цркве Св. Крижа у
Гружу са драгоцијеним даром ‘Крста краља Стефана Уроша Милутина II’ са оним
старинским уздржаним називом Крстова лука, са лијепом сачуваном светковином
Крстовдана, био, као што бих био и сада, за то да се назив „Улица Св. Крижа“, или још
радије старијим нашим називом „Крстова улица“ (у Водопићевој „Тужној Јели“ на
почетку III поглавља: „уз улицу иза Крста“ – Крст, црква и доминикански самостан
усред Гружа) остави непромијењен“.
Улица Св. крижа у Дубровнику своје је име носила до 1933, да би касније
добијала друга имена (Фочанска, Ивана Морђина). У последњој деценији прошлог
века, 1990, Улици Св. крижа враћено је њено име, које и данас носи7.
Крст српског краља Милутина вековима се већ не налази у истоименом
манастиру. Наиме, Милутинов крст је већ 1618. пренет на чување у доминикански
манастир у самом граду, а ношен је сваке године о слави грушке цркве из Града у
Груж, све до 1714. Тада је за манастир Св. крста, ради безбедности већ угрожене
реликвије, сачињена сребрна копија, која се у њему и данас чува.
7 На овом податку захваљујем господину Ивану Виђену.
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Irena Arsić
NIKO DJIVANOVIC, CITIZEN OF DUBROVNIK, AS DEFENDER OF THE
NAME OF THE GRUSKA STREET OF THE HOLY CROSS IN 1931
Priest Niko Djivanovic of Dubrovnik, writer and historian of culture, is one in a
row of citizens of Dubrovnik who endeavored in the new political circumstances of the 20th
century to maintain the authenticity of the Old City. He understood his mission very
seriously, performing it wholeheartedly and honorably. This can be proved by this
document, which depicts his endeavor to preserve in the very name of the Holy Cross Street
the memory on the Cross of the Serbian King Milutin, which arrived in Dubrovnik after the
Turkish conquest of the Serbian Empire.
Key words: Holy Cross, King Milutin, Dubrovnik, Gruz, Niko Djivanovic.
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О АУТОРИМА / NOTES ON AUTHORS
Здравко Пено, ванредни професор на Богословском факултету „Свети
Василије Острошки“ у Фочи, при Универзитету у Источном Сарајеву. Завршио
Економски факултет на београдском Универзитету, а потом и Богословски факултет
у Београду. На Теолошком факултету Аристотеловог универзитета у Солуну
одбранио докторску дисертацију на тему „Премудрост Божија по Предању светих
отаца и руска теолошка струјања 19. и 20. века“. Предавао у Богословији Светог Саве
у Београду. Предаје Догматику и Етику на Богословском факултету у Фочи и Основе
хришћанске науке на Учитељском факултету у Врању. Уредник је часописа
Богословског факултета „Годишњак“. Главне теме којима се до сада бавио су из
области догматике, катихетике, етике и биоетике. Поред бројних научних радова
објавио је књиге: Катихизис – Основе православне вере, Острог–Београд 2002, 2005.
и 2010. (преведено на бугарски), Христос – Нова Твар, Фоча–Острог 2009.
Zdravko Peno, associate professor at the Theological Faculty “Saint Basil of
Ostrog” in Focha, the University of the Eastern Sarajevo. He graduated at the Faculty of
Economy of the University of Belgrade, as well as at the Theological Faculty in Belgrade.
At the Theological Faculty of the Aristotle University in Thessaloniki he defended the PhD
Thesis “The Wisdom of God according to the Tradition of the Holy Fathers and the Russian
Theological Currents of the 19. and 20. Century”. He was teaching at the Ecclesiastical
High School “Saint Sava” in Belgrade. He is currently teaching Dogmatic and Ethic at the
Theological Faculty in Focha as well as The Basics of the Christian Faith at the Faculty of
Education in Vranje, the University of Nis. He is the redactor of the annual of the
Theological Faculty “Godisnjak”. The main subjects of his research are from the field of
dogmatic, catechetic, ethic and bioethics. In addition to the numerous articles in various
periodicals he wrote the following books: Catechism- the Basics of the Orthodox Faith,
Ostrog-Belgrade 2002, 2005 and 2010 (translated to Bulgarian also), Christ- The New
Creation, Focha-Ostrog 2009.
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
за 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
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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
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.
Предраг Драгутиновић рођен је 1972. год. у Београду. Основне студије
завршио 1996. на Православном богословском факултету у Београду, постдипломске
студије у Берну (Швајцарска) до 2001. год. (магистарски рад 1999. на
Старокатоличком факултету у Берну), год. 2003–2007. докторске студије у Атини.
Год. 2008. одбрањена докторска теза у Београду. Од маја 2009. доцент за Свето писмо
Новога завета на Православном богословском факултету у Београду на предметима
Увод у Нови завет и Библијска ерминевтика. Списак публикација доступан на сајту
Православног богословског факултета Универзитета у Београду.
Predrag Dragutinović, born in1972 in Belgrade. He graduated from the Orthodox
Theological Faculty in Belgrade in 1996. He completed his Master Studies at the Old
Catholic Theological Faculty in Bern (Switzerland) in 2001. During the period 2003-2007
he was following doctoral studies in Athens and 2008. he defended Doctoral Thesis in
Belgrade. Since May of 2009 he is Docent for the New Testament at the Orthodox
Theological Faculty in Belgrade on the topics Introduction to the New Testament and
Biblical Hermeneutics. The complete list of his publications is available on the official site
of the Orthodox Theological Faculty of the Belgrade University.
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Митрулис Јоанис дипломирао је на Богословском факултету у Солуну
(1998), као и на Одсеку за балканске студије у Флорини, Западна Македонија (2010).
Завршио је мастер студије из теологије у Солуну (догматика) и Лунду (2000), као и из
верског образовања (теолошка антропологија) на католичком Универзитету у Лувену
(2002). Такође је пратио мастер семинаре из области односа религије и психијатрије,
средњовековне археологије (Лунд), постмодерне философије и римокатоличких
погледа на православне Цркве (Лувен). Поседује сертификат као истраживачпосетилац на Институту за класични грчки и латински језик у Копенхагену (2003).
Учио је енглески, француски, шведски, холандски, српски, латински, старојеврејски и
старогрчки језик. Ради као професор верске наставе у средњој школи на Крфу, Грчка.
Његова научна интересовања обухватају истраживања Добротољубља, ране Цркве,
Аристотела и епистемологије апофатичког богословља.
Mitroulis Ioannis followed undergradute studies of Theology in Thessalonica
(1998) and finishes his undergraduate studies in the Department of Balkan Studies in
Florina (2010). His postgraduate studies contain a Master of Theology (dogmatic theology)
in Thessalonica and Lund (2000) and a Master of Religious Studies (theological
anthropology) in Katholieke Universiteit Leuven (2002). He also attended postgraduate
seminaries of Religion and Psychiatry, Medieval Archeology (Lund), Postmodern
Philosophy and Romancatholic views on the Orthodox Churches (Leuven). He earned a
Certificate as a visting scholar in the Institute of Classical Greek and Latin in Copenhagen
(2003). He operated doctoral studies of comparative philosophy (classical-patristic texts) in
Thessalonica (2001-2005) and continues his part-time doctoral studies of theological
anthropology in Strasbourg (2004-). So far, he has been taught English, French, Swedish,
Dutch, Serbian, Latin, Biblical Hebrew and Classical Greek. He is employed as a teacher of
religion in the Secondary Education in Corfu, Greece. His principal scientific interests
enclose Philocalia, early Church, Aristotle and epistemology of negative theology.

Филип Ивановић рођен је 1986. године у Подгорици. Дипломирао је и
магистрирао на Одсеку за философију Универзитета у Болоњи. Ради као докторант и
асистент (research/teaching fellow) на Одсеку за археологију и религиологију на
Филозофском факултету Универзитета у Трондхајму (Норвешка); сарадник је
Центра за изучавање антике и хришћанства при Теолошком факултету
Универзитета у Орхусу (Данска). Аутор је књигâ Проблематика аутокефалије
Митрополије Црногорско-приморске (2006) и Symbol and Icon: Dionysius the
Areopagite and the Iconoclastic Crisis (2010), као и више чланака и радова из области
грчке и византијске философије, патристике и историје Цркве.
Filip Ivanović was born in Podgorica 1986. He graduated and earned a Master
Degree on the Department of Philosophy of the University of Bologna. He is currently
employed as research and teaching fellow on the Department of Archaeology and
Religiology at the Faculty of Philosophy of the University in Trondheim (Norway). He is
fellow of The Center for the research of the Antiquity and Christianity at the Faculty of
Theology of the University of Aarhus (Denmark). He is author of two books: The
Problematic of the Autocephaly of the Montenegrin Metropolity (2006) and Symbol and
Icon: Dionysius the Areopagite and the Iconoclastic Crisis (2010), as well as numerous
articles and essays about Greek and Byzantine Philosophy, Patristic and History of the
Church.
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Јован Милановић докторант је на Православном богословском институту
Светог Сергија и Универзитету Сорбона – Париз 4. Рођен 6. маја 1983. године.
Објављивао радове из патрологије и историје Цркве. Изучава светоотачку мисао 14.
века. Интересује се за византијску филологију и теолошку лингвистику.
Jovan Milanovic is PhD candidate at the Orthodox Theological Seminary “St.
Sergius” and at the Sorbone University in Paris. He was born in May 6th 1983. He has
published essays in Patristic and the History of the Church. He explores the patristic
thought of the 14th century as well as the byzantine philology and theological linguistics.
Свилен Тутеков, рођен 1974, дипломирао је теологију и филозофију на
Универзитету Св. Ћирила и Методија у Великом Трнову, а ради као професор
Хришћанске антропологије и Етике на Православном теолошком институту истог
Универзитета. Године 2003. одбранио је докторску дисертацију посвећену аскетској
антропологији Св. Јована Лествичника. Између 2005. и 2007. године специјализирао
је на Богословском факултету Универзитета у Београду. Аутор је монографије
„Литургијске димензије морала“ (Велико Трново, 2000), као и преко двадесет студија
и чланака (објављених у земљи и иностранству) из области хришћанске
антропологије и етике. Преводи савремену теолошку литературу са српског и руског
језика.
Svilen Toutekov born 1974 graduated in theology and philosophy from VTU “St.
Cyril and Methodius” and is a professor of Christian Anthropology and Ethics at the
Orthodox Theological Institute at the same university. In 2003 he defended his Ph.D.
dissertation, devoted to the ascetical anthropology of St. John Climacos. In 2005 and 2007
he received specialization at the Theological Institute of the University of Belgrade. He is
the author of the monograph “Liturgical Dimensions of Morality” (VT 2000) and also of
over twenty studies and articles (in the country and abroad) in the area of Christian
anthropology and ethics. He translates contemporary theological literature from the Serbian
and Russian languages.
Бобан Димитријевић (1976), професор у Богословији Светог Кирила и
Методија у Нишу и свештеник храма Васкрсења Христовог при истоименој
Богословији. Октобра 2008. године одбранио магистарски рад под насловом Папски
примат у документима Другог ватиканског сабора – изазов православном
богословљу данас. Објавио је неколико радова из области историје догмата и
упоредног богословља. Јуна 2009. године одобрена му је израда докторске
дисертације на тему Учење о папском примату у историји Цркве и могућности
његовог поимања данас, под менторским руководством проф. др Радомира Поповића,
на Православном богословском факултету „Свети Василије Острошки“ – Фоча, на
Универзитету у Источном Сарајеву.
Boban Dimitrijević (1976), teacher at the Ecclesiastical High School “Saint Cyril
and Methodius” in Nish, Serbia and priest of the Holy Resurrection Church, associated with
the abovementioned High School. In October of 2008 he defended his Master Thesis “The
Primacy of Pope in the Documents of the Second Vatican Council- a Challenge to the
Orthodox Theology Today”. He published several articles with topics from The History of
Dogma and Comparative Theology. In June of 2009 he was enrolled at the Doctoral
Program at the Orthodox Theological Faculty “Saint Basil of Ostrog” in Focha, The
University of the Eastern Sarajevo. The title of the Thesis is “The Teaching about the
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Primacy of Pope in the History of the Church and the Possibilities of its Understanding
Today” under the supervision of Prof. Dr Radomir Popovic.
Ивица Живковић, рођен 1970. године, магистар богословских наука од
2007. године. Одбранио магистарску тезу под насловом „Православна педагогија
пред изазовима постпедагошког мишљења на Западу“ на Православном
богословском факултету Универзитета у Београду. На истом факултету завршио
постдипломске студије из пастирско-катихетске групе предмета 2004. године. На
истом факултету дипломирао 2000. године.
Звање професора богословије стекао 2005. године, полагањем професорског
испита из предмета Православна педагогија са методиком. Од 2000. године ради као
наставник Српске православне богословије Светог Кирила и Методија из Призрена,
привремено у Нишу.
Члан Центра за црквене студије у Нишу од његовог оснивања, а од 2005.
године обавља послове секретара.
Ivica Živković was born in 1970. He holds Master of Theology since 2007. He
defended his Master Thesis with the title “The orthodox pedagogic facing the challenges of
the postpedagogic thought in the West” at the Orthodox Theological Faculty of the
Belgrade University. At the same Faculty he completed postgraduate studies in Catechetic
in 2004. He earned his Bachelor Degree in 2000 at the same Faculty. Since 2000 he is
employed as Teacher at the Ecclesiastic High School “Cyril and Methodius” from Prizren,
currently disposed in Nis. He is active member of the Centre for Church Studies in Nis
since its founding and since 2005 he is elected Secretary of the Centre.
Владимир Вукашиновић предаје Теологију литургијског простора на
Православном богословском факултету у Београду и Литургику на Православном
богословском факултету у Фочи. Аутор је више књига и студија.
Vladimir Vukašinović teaches The Theology of the Liturgical Space at the
Orthodox Theological Faculty in Belgrade as well as Liturgics at the Orthodox Theological
Faculty in Focha. He is author of many books and articles.
Горан З. Голубовић рођен је 24. октобра 1967. године у Бору. Медицински
факултет Универзитета у Нишу завршио је 1992. године, магистарску тезу из области
психотерапије одбранио је 1995. године на Медицинском факултету Универзитета у
Београду, где је и докторирао 1998. године (област Психијатрија). Од 1992. године
запослен је на Департману за психологију Филозофског факултета у Нишу, где
тренутно, у звању ванредног професора, предаје више предмета, укључујући и
Психологију религије. Дана 19. 11. 2010. године др Горан З. Голубовић одбранио је
хабилитациону дисертацију на Протестантском теолошком факултету у Новом Саду
на тему: „Рефлексије августиновско-калвинистичке антропологије и пелагијанизма у
академској психолошкој мисли 20. века“, стекавши тако научно-академско звање
хабилитираног доктора теолошке антропологије. Објавио је више од 20 научних
радова, као и пет књига. Са професором др Владетом Јеротићем написао је књигу
Теолошко- психолошки огледи (Ниш, 2009).
Goran Z. Golubović was born on October 24, 1967 in Bor. He graduated from the
Medical school of University of Nis in 1992. He defended his master's thesis (the field of
psychotherapy) at the Medical school of University of Belgrade in 1995, where he also
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acquired the title of Doctor of Medical Sciences (Sc. D. in Medicine) – the scientific field
of Psychiatry in 1998. Since 1999 he has worked at the Faculty of Philosophy in Nis –
Department of Psychology, where currently he lectures (as Associate Professor) several
subjects, including Psychology of Religion. Dr Goran Z. Golubovic has defended his
habilitation dissertatiоn at the Protestant Theological Seminary in Novi Sad, entitled
"Reflections on the Augustinian-Calvinist Anthropology and Pelagianism in the Academic
Psychological of the 20th Century Thought" on November 19, 2010 thus acquiring the
scientific-academic title of Habilitated Doctor of Theological Anthropology. He has
published more than 20 scientific papers and five books. With prof. dr Vladeta Jerotic, he
wrote the book, "Theological-Psychological Essays" (Nis, 2009).
Александар Наумов рођен је 1949. у граду Орнета, на северу Пољске, где је
његов отац, протa Јевгеније, организовао црквени живот православним исељеницима
пребаченим из родних источних земаља на земљу одузету Немцима. Растао је на
североистоку државе, усред православног живља. Уписао је славистику на
јагелонском Универзитету, само две године након што је Иво Андрић постао почасни
доктор те Академије. Постао је асистент, доктор, доцент и професор, све на
краковском Универзитету, са којим никада није прекидао везу. Био је више пута на
студијским боравцима у Бугарској, радио је као лектор у Београду (1974-77) и у
Пизи, а као гост-професор у Америци и Италији. Предавао је и у Познању и у
Гњезну, а од 2003. је редовни професор и шеф Катедре за српски језик и књижевност
на Универзитету у Венецији. Аутор је неколико научних књига и преко 250 студија.
Преводи са старословенског на пољски. Формирао је неколико активних младих
сарадника. Бави се проблемима старе културе и верског живота православних
Словена. Награђен је многим државним и црквеним одликовањима.
Aleksander Naumow was born 1949 in Orneta, in the Northern Poland, where his
father, priest was organizing Church life for the orthodox refugees dislocated from the
Eastern parts of the country to the land expropriated from Germans. He grew up on the
North-East of Poland, amidst the Orthodox inhabitants. He was enrolled at the Yagelon
University, with major in Slavistic. He became an assistant, earned his PhD and he became
firstly Docent and after that Professor at the Krakow University. He visited Bulgaria many
times for scientific research, he was employed as Lector in Belgrade (1974-1977) and Piza
and as Visitor Professor in USA and Italy. He was teaching at Poznanj and Gnjezno, and
since 2003 he is Professor of Serbian Language and Literature at the University of Venice.
He is author of several monographies and more than 250 essays. He translates from
Oldslavonic to Polish. He formed a team of several young and active coworkers, exploring
the problems of the old culture and the religious life of the Orthodocs Slavs.
Даница Петровић, музиколог, научни саветник и директор Музиколошког
института САНУ од 2001. године. Професор је националне историје музике на
Академији уметности у Новом Саду (1993-2010), а тренутно је ментор за четворо
докторанта. На Музичкој академији у Источном Сарајеву организовала је предмет
Историја црквене музике на Одсеку за црквену музику, где је још увек коментор
магистрантима.
Студије музикологије завршила је у Београду (1970), а докторирала у
Љубљани (1980). Усавршавала се у Оксфорду, Минхену, Риму, а била је и гостујући
професор на Универзитету Охаја у Колумбусу (САД). Учествовала је на
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многобројним научним конференцијама у земљи и иностранству (у готово свим
европским земљама и у САД). Бави се средњовековном црквеном музиком –
српском, руском, бугарском, византијском-грчком музиком, али и музиком у
Хабзбуршкој монархији и на Балкану у 18. и 19. веку. Њена богата библиографија од
230 јединица обухвата и три монографије и осам књига критичких издања дела
наших музичара и мелографа. Уредних је 12 монографија, као и различитих
лексикографских издања.
Сарадник је многих међународних музичких
енциклопедија (енглеска, немачка, руска). Дугогодишњи је руководилац пројеката у
Музиколошком институту САНУ (1996-2010), члан низа одбора у Српској академији
наука и уметности и стални сарадник и Матице српске.
Биографију и Библиографију види на сајту Института: www.music.sanu.ac.rs
Danica Petrović, musicologist, scientific advisor and director of the
Musicological Institute of the Serbian Academy of Arts and Sciences since 2001. She is
Professor of the National History of Music at the Academy of Arts in Novi Sad (19932010), currently being the Supervisor (Mentor) for four PhD candidates. At the Music
Academy in the Eastern Sarajevo she organized the class “The History of the Church
Music” at the Department for the Church Music, where she is co-supervisor to Master
candidates.
She graduated musicology in Belgrade (1970) and earned her PhD in Ljubljana
(1980). She attended various courses at Oxford, Munich and Rome. She was also Visiting
Professor at the Ohio State University, Columbus (USA). She took part at numerous
conferences in Serbia and abroad (almost in all European countries and in USA). She
explores the Medieval Church Music- Serbian, Russian, Bulgarian and Byzantine-as well as
the Music of the Habsburg Monarchy and in the Balkans during the 18. and 19. century.
She produced very rich and respectable bibliography of 230 items- among them 3
monographies and 8 books of critical editions of Serbian musicologists and composers. She
was contributor to many international musicologist encyclopedias (English, German and
Russian). For many years she coordinates projects in the Musicological Institute of the
Serbian Academy of Arts and Sciences (1996-2010), member of different Boards in the
Academy and fellow of Matica Srpska (Novi Sad).
More details about her biography and bibliography can be found on the site of the
Institute: www.music.sanu.ac.rs
Виктор Савић рођен је у Ваљеву 1977. године. Дипломирао је и
магистрирао на Филолошком факултету у Београду. Тема магистарског рада:
Лексичке особине Типика архиепископа Никодима из 1318–1319. године. Ради на
Старословенистичком одсеку Института за српски језик САНУ. Подробније в.
www.isj.sanu.ac.rs.
Viktor Savić was born 1977 in Valjevo (Serbia). He graduated from the
Philological Faculty in Belgrade where he earned his Master also. The title of the Master
Thesis was: “The Lexical features of the Archbishop Nicodemus’ Typicon from 1318-1319.
He is currently employed at the Department for the Old Slavonic Language of the Institute
of the Serbian Language of the Serbian Academy of Arts and Sciences. For more details see
www.isj.sanu.ac.rs
Зоран Ранковић, доктор филолошких наука, доцент за предмет
Црквенословенски језик на Православном богословском факултету Универзитета у
Београду. Дипломирао је на Богословском факултету српске православне Цркве,
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магистрирао на Филолошком факултету Универзитета у Београду на тему „Братков
минеј – структура и записи“, на истом Факултету докторирао на тему „Палеографија,
ортографија и језик Служабног минеја за септембар-октобар (XIV век)“.
Објављује радове и студије из области палеославистике, црквенословенског
језика, литургике, историје српске средњовековне културе. У ширим оквирима
значајна је студија Исихазм у сербов, која пружа општи поглед на исихастичку
традицију у српским земљама и историјат њеног проучавања. Овој проблематици
посвећена је и библиографија са 298 регистрованих јединица литературе о исихазму у
Срба, која је ушла у састав волуминозне Библиографије исихазма, коју је приредио
академик С. С. Хоружиј. Најзад, научну ширину и аналитичност показује и у
приказима књига из области историје језика и културе.
Zoran Rankovic, PhD in Philology, is Docent for the Churchslavonic Language
at the Orthodox Theological Faculty of the Belgrade University. He graduated at the same
Faculty and he took his Master Thesis from the Philological Faculty of the Belgrade
University with the subject “Bratko’s Miney- structure and inscriptions. At the same
Faculty he earned his PhD with the Thesis “The Paleography, the orthography and the
language of the Service book Miney for September and October (XIV century). He
publishes articles and essays from the field of paleoslavistic, Churchslavonic, Liturgics,
History of the Medieval Serbian Culture. It’s widely known his monograph Hesychasm by
Serbs that provides a general view on the hesychastic tradition by Serbs and the history of
the research of this scientific subject. To this problematic is dedicated a bibliography with
298 registered items of the literature on the Hesychasm by Serbs, that comprises the
voluminous bibliography on the hesychasm that was edited by the Russian Academic S. S.
Horuzhiy. Last, but not the least he shows a respectful scientific width and analytical
approach in numerous book reviews on the books from the field of the history of language
and culture.
Иван Билијарски ради у Институту за историју Бугарске академије наука.
Бави се балканским средњовековљем и политичком идеологијом предмодерне епохе.
Ivan Biliarsky is currently employed at the Institute of History of the Bulgarian
Academy of Arts and Sciences. He is scientifically involved with the research of the Balkan
Medieval History as well as the political ideology of the pre-modern times.
Маријана Цибранска-Костова ради у Институту за бугарски језик Бугарске
академије наука. Бави се словенским правним споменицима, текстологијом
споменика црквеног права и културологијом балканског средњовековља.
Mariyana Tsibranska-Kostova is engaged at the Institute for the Bulgarian
Language of the Bulgarian Academy of Arts and Sciences. She actively explores Slavonic
legal texts, textology of the monuments of the Church Law and culturology of the Balkan
Middle Ages.
Ксенија Кончаревић – доктор филолошких наука, редовни професор
Православног богословског факултета Универзитета у Београду. Области
истраживања: лингвистичка русистика, лингвокултурологија, лингводидактика,
теолингвистика, социолингвистика, историја славистике. Најважније референце:
Настава страног језика на филолошким студијама: теорија и пракса. Филолошки
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факултет, Београд, 1996, 284 стр.; Савремени уџбеник страног - руског језика:
структура и садржај. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002, 199 стр.;
Библиографија југословенске лингвистичке русистике (1985-1991). Матица српска,
Нови Сад, 2004, 147 стр. (коаутор: Р. Трнавац); Савремена настава руског језика:
садржаји, организација, облици. Славистичко друштво Србије, Београд, 2004, 440 стр.;
Језик и православна духовност. Студије из лингвистике и теологије језика. „Каленић“,
Крагујевац, 2006, 463 стр.; Настава и методика наставе руског језика у Србији у XIX и
XX веку: прилози за историју. Славистичко друштво Србије – Чигоја штампа, Београд,
2010, 310 стр. (коаутор: Д. Дамљановић). Аутор je преко 190 оригиналних научних
радова, објављених у међународним и домаћим часописима и зборницима. Бави се и
превођењем теолошке и литературе из области православне духовности.
Ksenija Končarević holds PhD in Philological Sciences being Professor of the
Orthodox Theological Faculty of the Belgrade University. Areas of her scientific research
are linguistic culturology, linguistic didactic, linguistic theology, sociolinguistic, history of
slavistic. The most important references: The Teaching of Foreign Language in the
Philological Studies: Theory and Praxis, Belgrade 2002; Contemporary Teaching of the
Russian Language: Contents, Organization, Forms, Belgrade 2004; Language and the
Orthodox Spirituality: Studies in the Linguistic and the Theology of Language, Kragujevac
2006; Teaching and the Methodology of Teaching of the Russian Language in Serbia in
XIX and XX Century: Contributions to the History, Belgrade 2010. She is author of more
than 190 articles published in Serbian and international periodicals. She also translates
theological literature and literature from the area of the orthodox spirituality.
Снежана С. Башчаревић (1977, Сарајево) – доктор књижевних наука,
доцент за предмет Књижевност на Учитељском факултету у Лепосавићу. Ангажована
је и на извођењу мастер наставе на истом факултету. На ДУНП-у од школске
2006/07–2008/09. одржавала је наставу по позиву. Члан је уредништва листа Хвосно.
У научној и стручној периодици, зборницима радова са научних скупова, те у
књижевним часописима публиковала је више од 30 студија, огледа, реферата,
расправа и критика. Аутор је монографије Легенде и симболи у Андрићевим романима
(„Филип Вишњић“, 2008). Збирка песама Караванџија у припреми је за штампу.
Snežana S. Baščarević (1977, Sarajevo) holds PhD in Philology. She is Docent at
the Faculty of Education in Leposavic for the Subject “Literature”. She is also actively
involved in co-mentoring of the Master Programs in the Faculty. She is member of the
redaction board of the Hvosno periodical. She published more than 30 articles, essays and
reviews. She wrote a monograph Legends and Symbols in the Ivo Andric’s Novels (2008).
She currently prepares a collection of poems Caravan Traveler.
Драгана Јањић је научни сарадник Института за српску културу у
Лепосавићу. Докторирала је на Оријенталном институту у Риму 2002. године. Од
2004. до 2008. године била је асистент на Богословском факултету у Београду. Бави
се истраживањем раног и средњовековног хришћанства, као и превођењем са
италијанског језика.
Dragana Janjić is adjunct of the Institute for the Serbian Culture in Leposavic.
She took her PhD from the Oriental Institute in Rome in 2002. In the period 2004-2008 she
was assistant at the Theological Faculty in Belgrade. She investigates the Early and the
Medieval Christianity. She translates from Italian.
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Александар Узелац рођен је 1981. године у Београду. Магистрирао је на
Филозофском факултету београдског Универзитета 2008. године. Током 2007. био је
на специјализацији на Софијском Универзитету Св. Климент Охридски. Од 2010.
године ради у Историјском институту, Београд. Бави се проучавањем политичког,
етничког и културног утицаја номадских народа на средњовековне балканске земље.
Објавио је десетак чланака у домаћим и међународним часописима.
Aleksandar Uzelac was born in 1981 in Belgrade. He graduated М.А. from
Faculty of Philosophy, University of Belgrade in 2008. During 2007 he specialized at Sofia
University St. Kliment Ohridski, Bulgaria. Since 2010, he is working in Institute of History,
Belgrade. His professional interests include political, ethnical and cultural influence of
nomadic peoples on Medieval Balkans. He published dozen of articles in domestic and
international magazines.
Мирко Сајловић предаје као доцент за научну област Општа историја
хришћанске цркве на Богословском факултету „Св. Василије Острошки“
Универзитета у Источном Сарајеву. Oбласти његовог научног истраживања јесу:
Општа историја хришћанске цркве, Византија и словенство, средњовековна историја
српске Цркве.
Постдипломске студије завршио је на Богословском факултету Аристотеловог
универзитета у Солуну. На истом факултету одбранио је магистарски рад на тему
„Обнова светогорског манастира Хиландара и његова улога у историји Срба XIII века“
(утицај светогорског богословља Светога Саве на идеологију Немањића XIII века), као
и докторску дисертацију „Црквена политика српскога цара Стефана Душана“.
Mirko Sajlović teaches as Docent the subject “The General History of the
Christian Church” at the Theological Faculty “Saint Basil of Ostrog” of the University of
the Eastern Sarajevo. His scientific interests are in the areas of the general history of the
Christian Church, the relationship between Byzantium and the Slavs and the medieval
history of the Serbian Church. He was enrolled at a Master Program at the Faculty of
Theology of the Aristotle University in Thessaloniki, where he defended the Master Thesis
“The Rebuilding of the Athos Monastery of Hilandar and its Role in the History of Serbs in
the XIII Century” (the influence of the Athonic theology of Saint Sava on the ideology of
Nemanjic Dynasty in the XIII century). He continued his studies at the same University
where he earned a PhD title with the PhD Thesis “The Church Policy of the Serbian
Emperor Stephan Dusan).
Марија Копривица рођена је 1981. године у Нишу. Завршила Филозофски
факултет, Студијску групу за историју у Нишу, 2005. године. Постдипломске студије
наставила на Филозофском факултету у Београду код ментора проф. др Синише
Мишића. Магистрирала 2007. године са темом из области историјске географије.
Тренутно се бави израдом докторске дисертације из области црквене историје, а уза
област изучавања јесте ниже свештенство у средњем веку. Запослена на
Филозофском факултету у Београду као истраживач-приправник од маја 2010. године
и ангажована у настави историјске географије.
Marija Koprivica was born in Nis, Serbia in 1981. She graduated from the
Faculty of Philosophy in Nish, at the Department for Hisstory 2005. After graduating she
was enrolled at Master Program at the Faculty of Philosophy in Belgrade under the
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guidance of Prof. Dr. Sinisa Misic. In 2007 she defended the Master Thesis from the
scientific field of historical geography. She is currently occupied with completing her PhD
Thesis with subject from the Church History. Her specialized research area is the lower
clergy in the Middle Ages. She is employed at the Faculty of Philosophy in Belgrade as
research fellow since May 2010, being engaged in teaching historical geography.
Ема Миљковић рођена је 1967. године у Београду. Дипломирала 1989.
године на Филолошком факултету у Београду, Група за оријенталну филологију.
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 на 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).
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Анђелка Булатовић, доктор педагошких наука, рођена је 8. 7. 1976. године
у Подгорици. Дипломирала је на Педагошкој академији Универзитета у Сарајеву,
Федерација Босне и Херцеговине (2003), магистрирала (2006), докторирала (2010) на
Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Сарадник је многих научних
часописа: „Педагогија“, „Педагошка стварност“, „Васпитање и образовање“,
„Историјски записи“ и др. Научни радови које је излагала на међународним
интердисциплинарним научним скуповима објављени су у зборницима радова. Добро
се служи италијанским и енглеским језиком. Професор је Високе школе струковних
студија за образовање васпитача у Новом Саду.
Anđelka Bulatović, PhD in Pedagogic, was born on 08.07.1976 in Podgorica. She
graduated from the Pedagogic Academy of the Sarajevo University, Federation of Bosnia
and Herzegovina (2003). She defended her Master Thesis (2006) and earned PhD (2010)
from the Faculty of Philosophy of the Novi Sad University. She writes articles for many
periodicals: “Pedagogic”, “Pedagogic Reality”, “Upbringing and Education” etc. She is
fluent in Italian and English. She is currently Professor at the Higher School for Education
of Teachers in Novi Sad.
Ирена Арсић (1959) је током дводеценијског научно-истраживачког рада
објавила, поред десетине научних радова из области старе дубровачке књижевности
и српске културне историје, четири ауторске књиге: Антун Сасин дубровачки песник
16. века, Дубровачки штампари и издавачи 19. века и њихова издања, Српска
православна црква у Дубровнику до почетка 20. века и Дубровачке теме 19. века и
приредила издања: Ђуро Даничић, Приповетке из Старога и Новог завета, Ђорђе
Николајевић, О Дубровнику и о Дубровчанима, Лујо Војновић, Историја Дубровачке
Републике, више књига Владимира Ћоровића (Историја српског народа, Хисторија
Босне, Босна и Херцеговина, Мостар).
И. Арсић је предавач на катедри Српске и упоредне књижевности
Филозофског факултета у Нишу и уредник у београдској издавачкој кући Ars libri.
Irena Arsić (1959) has published during two decades of her scientific work not
only dozens of articles from the field of the Old Dubrovnik Literature and Serbian Cultural
History but also 4 books: Antun Sasin a poet from Dubrovnik of the 16th Century, The
Publishers from Dubrovnik in the 19th Century and their Editions, The Serbian Orthodox
Church in Dubrovnik until the beginning of the 20th Century and The Themes from
Dubrovnik of the 19th Century. She also prepared for publishing following editions: Djuro
Danicic, Tales from the Old and New Testament, Djordje Nikolajevic, About Dubrovnik
and its Citizens, Lujo Vojnovic, The History of the Dubrovnik Republic as well as many
books of Vladimir Corovic (The History of the Serbs, The History of Bosnia, Bosnia and
Herzegovina, Mostar). She currently teaches Serbian and Comparative Literature at the
Faculty of Philosophy in Nis and she is employed as editor in the Belgrade publishing
house “Ars Libri”.
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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.
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