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Георгије Флоровски 
 

СВЕТООТАЧКО УЧЕЊЕ О ИСКУПЉЕЊУ 
 
Овај кратки есеј није историјска студија, нити треба бити посматран као 

поглавље у догматском систему. Мој циљ умногоме је ограничен. То је покушај да се 
изнесу одређене претпоставке светоотачког учења, готово заборављене и занемарене 
од стране модерних богослова, чак и у црквама католичанског предања, и да се 
покаже да се само повратком Оцима може обезбедити чврста основа за богословско 
истраживање. Овај есеј није ништа друго до указатељ на оно што би се могло 
описати као нео-патристичка синтеза. Недавно објављена књига др. Г. Л. Престижа 
(G. L. Prestige), „Бог у светоотачкој мисли” (God in Patristic Thought), јасно је 
показала колико модеран богослов може имати добити од отвореног и 
безпредрасудног читања светоотачких списа. „Inexhaustible est penu partum“, каже 
један богослов из седамнаестог века1.  

У модерним временима, светоотачки списи били су читани и још увек се 
читају само као историјски документи. Модерни теолози црпу своју инспирацију из 
других извора. Они су умногоме заинтересованији за оно што се сматра „модерним 
духом”, него за оно што представља „свето предање” Цркве. Међутим, стварна 
потешкоћа са такозваним „модерним духом” јесте то што се не може тако лако 
открити шта је заправо он. Скоро је предложено да „модерни човек” још увек није 
одлучио како треба делати, тако да је упутније говорити само о „модернoј нарави 
(temper)” или „модернoм стању (mood)”. Данас би се пре могло говорити о модерном 
хаосу, него о модерном духу. У сваком случају, било би веома ризично дозволити да 
наше богословско тумачење зависи од „нарави” било којег појединачног доба, од 
свих промена и прилика овог пролазног света. Треба се поуздати не у дух било ког 
доба, већ једино у дух (ум) Цркве. Целокупан ауторитет Отаца заснива се на 
чињеници да су они били Учитељи (Doctors) Цркве. Међутим, истина је да главна 
примедба таквом моделу ауторитета Отаца јесте да су и они такође ограничени 
својим добом. То је, на неки начин, тачно. Они су тумачили поруку Новог завета у 
јелинским категоријама и утицај јелинских и јелинистичких филозофија не сме се 
превидети. Међутим, право је питање да ли се та „јелинистичка фаза” хришћанског 
богословља може сматрати само историјском околношћу, односно да ли се уопште 
могу избећи те грчке категорије. Чудно је то што Харнакова теза да је светоотачко 
учење „акутна јелинизација” древног хришћанства, још увек има снажан утицај на 
богослове католичанске традиције. Има много оних који би направили отклон од 
предлога да ми нисмо довољно јелинизовани и да је једини лек за данашњи хаос који 
влада у теологији повратак на јелинско предање. Ово питање, свакако, прешироко је 
да би се њиме подробно бавило у кратком уводу спорадичног есеја. Међутим, тешко 

                                                 
1 Видети моје саопштење „Патристика и модерна теологија” (Patristics and Modern Theology), 
Procès – Verbaux du Premier Congrès de Theologie Orthodox, Athènes, 1939, p. 238-242, 
прештампано у The Christian East, XVIII, 1-2, January-June 1938, p. 30-34. 
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је избећи да се оно овде не постави. Хришћанско јелинство далеко је шире, него што 
би то неко могао да претпостави. Свети Августин и Свети Јероним нису ништа мање 
јелинског духа, него што су то Свети Григорије Ниски и Свети Златоусти. Свети 
Августин увео је и нео-платонизам у западно богословље. Псеудо-Дионисије није 
ништа мање утицајан на западу, него што су то на истоку били почев од Хилдуина, 
па до Николе Кузанског. И Свети Јован Дамаскин је ауторитет подјeднако како 
византијском средњовековљу, тако и Петру Ломбарду и Томи Аквинском. Сам 
томизам свакако је јелинистички. У Енглеској, каролиншки богослови очигледно су 
били јелинистички по својом стремљењима. И један од највећих доприноса покрета 
трактаријанаца јесте заправо тај повратак јелинским Оцима. Хришћанско јелинство 
никада није била искључиво источна појава. Оци су учитељи Цркве васељенске, а не 
само источне Цркве. Јелинство је заједничко залеђе и основа целокупне хришћанске 
цивилизације и културе. Оно је напросто утеловљено у наше хришћанско постојање. 
Не може се поништити целокупна историја када је већ проживљена. Нити има 
разлога тежити томе. Духовито је изречено да, на наки начин, битка код Маратона 
ништа мање не припада енглеској историји, него битка код Хастингса. Са много 
више оправданости, може се тврдити да васељенски сабори припадају самој нашој 
историји, без обзира на нашу месну припадност. Јелинство је, наравно, двосмислено 
и дволично. Поједини покушаји обнове јелинства у европској историји очигледно су 
били покушаји обнове паганства. Довољно је поменути Гетеа или Ничеа. Међутим, 
не треба превидети постојање једног другог јелинства. Јелинство је само било 
преполовљено мачем хришћанског Откривења и само је дубоко подељено. То је 
случај, такође, и са јудејством. Хтео бих да дам неколико симболичних примера да 
укажем на ту подвојеност: Акропољ и Света Софија у Цариграду. Обе грађевине 
заиста су јелинске. И поред тога, Света Софија заиста је хришћански храм. Не треба 
ићи назад,  ка Платону или Аристотелу, већ ка јелинским Оцима, који нису ни на који 
начин били просто хришћански платонисти или аристотеловци. Хришћанска 
„рецепција” јелинских категорија није само сервилно усвајање несвареног паганског 
наслеђа. Није ли то пре преобраћење самог јелинског ума? Тиме је све 
превредновано. И бивајући преобраћен, јелински ум оплођен је за један нови, 
хришћански развитак. „Јелинске категорије”, у ствари, нису биле већа ограничења за 
хришћанску мисао, него што су то биле за јеврејски ум током Старог завета. 

Јелинство значи филозофија. Треба пажљиво направити разлику између речи 
филозофија и Философија. Климент Александријски био је веома искључив поводом 
тога. По његовом мишљењу, јелинска философија је у целости припрема за 
Јеванђеље. Међутим, сви појединачни филозофски системи само су неуспешни 
покушаји да се проникне у једно опште Промисаоно руковођење. Све оне су 
застареле пошто је Небески Господар лично дошао да поведе свој народ у пуноћу 
истине. За Климента, и ништа мање за Тертулијана, Атина нема више вредност 
пошто је Божанска Светлост засијала из Јерусалима. Међутим, философија није 
нестала са тим. Пре јој је дата нова сврха постојања. Антички философи су могли да 
греше, и заиста су врло опасно грешили. Сада сами хришћани морају бити философи. 
Јер Философија значи напросто способност ума да спозна коначну истину, сада 
откривену и испуњену и Оваплоћену Словом. 

Ниједан појединачан филозофски систем није усвојен или дозвољен у раној 
Цркви. Оци су пре били еклектични. Они су започели нови философски систем 
заснован на Откровењу. Они су, свакако, повезали Божанску поруку коју је требало 
да пренесу са тежњама јелинског ума. Они су оправдали право људског ума да 
поставља питања. Међутим, Оваплоћена истина било је оно што су тумачили и 
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заступали. Поједини писци отишли су предалеко, неки су и застранили. Овде би се 
могло, наравно, помислити на Оригена или Псеудо-Дионисија. Међутим, у целини, 
равнотежа је остала непоремећена. Нови хришћански ум произашао је из те тежње. 
Модерни научници посвећено лове опречне додатке светоотачком учењу. Нажалост, 
они често промаше само језгро (бит), сам систем те нове Философије, која је 
хришћанска догматика. 

Средњовековна схоластика вероватно је преоптерећена незмењеном 
филозофијом. Међутим, оно што је одбачено са Реформацијом, заправо је 
Философија сама. Даље од филозофије и назад ка Библији, пошто су оне потпуно 
неспојиве, била је главна идеја раних реформатора. Оно што треба онемогућити јесте 
сама философска тежња, сам философски менталитет. То се показало немогућим. Већ 
у другој генерацији чак је и аристотеловски схоластицизам делом оживљен. 
Протестантска теологија на европском континенту у XVII веку није ништа мање 
схоластичка, него сама Контрареформација. Међутим, прави метафизички дух је 
изгубљен. Раскид са светоотачким предањем у модерном богословљу надахнут је 
крајњим неповерењем у философију, жељом да се метафизика уклони из 
хришћанског учења. Морал и психологија заузврат су уведени. Метафизичко учење о 
човеку сведено је на психологију. Бесмртност душе пренаглашена је до те мере да је 
заклонила чињеницу смртности људског бића, док је трагедија саме људске смрти 
потцењена. Христологија је била, као и сада, „упрошћена”. И очигледно је да се 
никакво свестрано учење о искупљењу не може градити, осим на исправној 
христолошкој основи. Та „упрошћена” или „сведена” Христологија (израз је др 
Сандија (Sandey)) неизоставно доводи до морализма и психологизма у 
сотириологији. Основно учење о Ипостасном Јединству је, изгледа, било превише 
метафизичко и због тога је често било практично запостављено, понекад просто и 
оспоравано. Међутим, и у боље избалансираним учењима, проблем спасења опасно је 
изморализован. Ово се односи, такође, на казнену теорију искупљења. У тој теорији 
направљен је покушај да се помири Правда и Љубав, Божанско височанство и људско 
застрањење итд. Али, онтологија спасења скоро је превиђена. Ово се, такође, односи 
и на модерна „кенотичка” и моралистичка учења. Изгледа чудно, али те „модерне” 
теорије много су апстрактније, но што је то светоотачка метафизика. Оне се просто 
баве општим идејама. Грех и Божанскa љутња, ништавност и савршенство, чак и 
правда и милост, сви ови супротстављени појмови заиста су апстрактни и они су 
веома често употребљани на често дијалектичан начин. Само распеће веома је често 
тумачено не као врхунски догађај у времену, него као симбол који треба да изрази 
коначну осуду греха од стране Божанске Праведности. Често се више мисли о 
искупљењу, него о Искупитељу. Критицизам није замишљен као део овог есеја. 
Уместо тога, он је покушај позитивне реконструкције првобитног светоотачког 
учења. Вероватно је то најбољи начин за критику. 

Дело Ј. Ревијера (J. Riviere), „Догма искупљења” (The Dogma of Redemption), 
као и дело професора Гренстеда (Grensted), „Кратка историја учења о искупљењу” 
(Shorth History of the Doctrine of Atonement), добрe су презентацијe историје 
светоотачког учења. Мој циљ овде је да просто уведем читаоца у свакидашњи дух 
светоотачког богословља и да покушам да дам систематску реконструкцију овог 
учења у том духу. Тешко да је било могуће у кратком есеју изнети сва доступна 
упућивања на светоотачке списе. Верујем, међутим, да је одабир који сам овде дао 
довољно репрезентативан. Један важан аспект треба овде бити наглашен.  
Светоотачко учење о искупљењу отеловљено је у литургији. Бројни цитати дати у 
овој књизи (и било би веома лако да се да много више) доказују да се овде не ради 
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само о неким приватним спекулацијама или теологуменима, већ о заједничком уму 
богослужеће Цркве. Најбољи начин да се неко уведе у дух у дух Отаца јесте 
присуствовањем службама источне Цркве, нарочито у време Великог поста и до 
недеље посвећене Светој Тројици. Већина химни и заједничких молитви припадају 
светоотачкој епохи. Lex credendi, како је представљен у светоотачким списима, 
потврђује lex orandi. И опет, он је сведок не само источне Цркве већ неподељене 
Цркве старине, Цркве Отаца. Може се упоредити са сведочанством ране латинске 
Цркве, као што показују Свети Августин или Свети Лав у својим славним 
литургијским проповедима. И у целости, светоотачко учење о искупљењу може се 
описати као литургијска или светотајинска теорија, за разлику од било које друге, 
правне, моралне или „политичке”. У богослужбеноj пракси и обредима Цркве, 
догматско учење налази своје испуњење и израз. А догма је овде поново жива 
„керигма” спасења. 
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IN LIGNO CRUCIS: ИСКУПЉЕЊЕ У БОГОСЛОВЉУ 

ОЦА ГЕОРГИЈА ФЛОРОВСКОГ 
 
Апстракт: Рад разматра Флоровсковљеву теологију искупљења и историју 

његове никада завршене књиге на ову тему, ”In Ligno Crucis: светоотачко учење о 
искупљењу”, превасходно засноване на његовим предавањима одржаним у Енглеској 
током 1936. године. Теологија искупљења Флоровског обликована је као критика 
моралистичке теорије искупљења митрополита Антонија Храповицког. Овде ћемо 
размотрити Флоровсковљево сагледавање Христовог дела фокусирајући се на 
следећа питања: (1) искупљење као догађај у времену, који има стални значај; (2) 
Христова смрт као сврха искупљења; (3) искупљење као литургија и Света тајна, 
првосвештеничко приношење Христово које оприсутњује и обликује Цркву и (4) 
оваплоћење и обожење као испуњење телоса стварања. У закључку разматрамо 
место појмова правног и заступничког искупљења, као и потребу да православни 
теолози поново сагледају везу између онтологије и закона. 

Кључне речи: Флоровски, искупљење, Храповицки, морализам; Кант, 
метафизички реализам, теологије времена; заступништво и закон. 

 
Тема нашег рада инспирисана је необјављеним рукописом Оца Флоровског 

под називом „In Ligno Crucis: светоотачко учење о искупљењу”, који се налази у 
Фајрстон библитеци у Принстону1. Овај рукопис заснива се на три предавања 
одржана у новембру 1936. године на Краљевском колеџу (King’s College) у Лондону 
(оригиналан плакат предавања, сл. 1). Иста предавања одржана су поново истог 
месеца на Линколн теолошком колеџу (Lincoln Theological college), где је блиски 
пријатељ Флоровског Мајкл Ремзи (Michael Remsey), будући архиепископ 
кентерберијски, тада био заменик управника2. 

                                                 
1 Овај есеј првобитно је изложен као закључно саопштење на симпозијуму одржаном у част 
Флоровсковљевог светоотачког учења о искупљењу, у организацији Православног 
богословског друштва „Отац Георгије Флоровски, Принстон, 12. фебруар 2011. године. 
2 За Флоровсковљеве коментаре на позив из Лондона, видети: Andrew Blane, Georges 
Florovsky: Russian Intellectual, Orthodox Churchman (Ендрју Блане, Георгије Флоровски: Руски 
интелектуалац, православни свештеник), St. Vladimir's Seminary Press, 1993, стр. 70-71. Тема 
искупљења изабрана је од стране Флоровског: Andrew Blane and Thomas Bird, „Interview with 
Fr. Georges Florovsky on Nov. 8, 1969” (Ендрју Блејн и Томас Бирд, „Интервју са оцем 
Георгијем Флоровским од 8. новембра 1969. године”) (необјављен, куцана копија у мом 
поседу, стр 65). Књига је требало да буде посвећена Волтеру Хауарду Фреру (Walter Howard 
Frere), англиканском литургиологу, епископу трурском и првом председнику Англоруског 
друштва „Светог Албана и Светог Сергија“ (уп. Принстон CO586, кутија 2, фасцикла 1). 
(Посвета се налази на другој страни куцане копије из 1948. године, сл. 4). Флоровсковљеве 
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Књига коју Флоровски завршава у Француској 1939. године предговором 
аутора требало је да буде објављена од стране Џејмса Кларка и Компаније „Лимитед“ 
(James Clarke and Company Ltd.) из Лондона. Скраћени преглед преведен је на 
шведски језик и објављен 1947. године под насловом „In Ligno Crucis: Kyrkofädernas 
Lära om Försoningen, Tolkad från fen Grekisk-ortodoxa Teologiens Synpunkt”3. 
Целокупан текст поново је био ревидиран 1948. године (исте године када Флоровски 
емигрира у Америку). Изводи су се појавили 1950. године у форми чланака под 
насловима „Јагње Божије“ и „На Крсном дрвету”. У истој деценији текст је обогаћен 
новим додацима, а део истог постао је кратак есеј „Cur Deus homo“ – „Мотив 
оваплоћења” 4. Међутим, планирана књига није се никад појавила. 

Може бити да се очекивало да се у архиви пронађе потпуно нови 
Флоровсковљев рад. Међутим, осим веома интересантног и занимљивог оригиналног 
предговора5 и неколико додатних незавршених поглавља написаних током педесетих 
година, то није случај6. Есеј објављен 1976. године под називом „Искупљење” у 
трећем тому Сабраних дела Флоровског (објављених на енглеском) је, без наведених 
елемената, у суштини, исти као In Ligno Crucis7 који је био планиран за објављивање 
у касним 1930-им. 

                                                                                                                            
белешке на насловној страни куцане копије из 1939. године такође помињу неколико других 
значајних личности англиканске стране у вези са предавањима из 1936. године и планиране 
књиге, укључујући и Е. Л. Маскала (E. L. Mascall), Мориса Релтона (Maurice Relton) и Дерваса 
Читија (Derwas Chitty). Флоровски је срео Ремзија у Линколну 1932. године. Касније, током 
живота, он је имао обичај да коментарише, да сматра Ремзија и Маскала (који је 1937. године 
заменио Ремзија на месту заменика управника Линколна) „најбољим млађим људима” на 
англиканској теолошкој сцени у то време: Andrew Blane and Thomas Bird, „Interview with Fr. 
Georges Florovsky on Nov. 8, 1969” (Ендрју Блејн и Томас Бирд, „Интервју са Оцем Георгијем 
Флоровским од 8. новембра 1969. године”), (необјављен, куцана копија у мом поседу, стр 83). 
3 Превод: „Учење о искупљењу Отаца Цркве, протумачено из перспективе грчког 
православног теолога”; скраћено и преведено са енглеском рукописа од стране Бенгта 
Стромберга. Видети: Bengt Strömberg, Svensk Teologisk Kvartalskrift, No. 23, 1947, стр. 297-308.  
4 Georges Florovsky, „The Lamb of God”, Scottish Journal of Theology 4/1 (1951): 13-28; „On the 
Tree of the Cross“, St. Vladimir's Seminary Quarterly 1 (1953): 11-34; „Cur Deus Homo? The 
Motive of the Incarnation”, Evharisterion, Festval Volume of the 45 Anniversary of Prof. Hamilcar 
Alivisatos (Athens, 1957), 70-79, поново објављено у Florovsky, Creation and Redemption (Mass., 
1976), 163-170, 310-314. 
5 Постоје двe незнатно различите верзије предговора: оригинална непромењена куцана копија 
из 1939. године (Принстон, СО586, кутија 2, фасцикла 1) и ревидирана куцана копија из 1948. 
године (Принстон, СО586, кутија 3, фасцикла 4). Предговор је важан не само за расветљавање 
Флоровсковљевог погледа на искупљење, већ и као најјасније изложен сажетак његове, у 
великој мери погрешно схваћене идеје хришћанског хеленизма. Како он каже, „хеленизам 
значи филозофију... Оци су започели нову филозофску синтезу на основу Откривења” (стр. 3), 
и хришћански хеленизам је било нешто заједничко и истоку и западу (стр. 2). За тачну процену 
екуменског, укључујући грчко-латински карактер Флоровсковљевог хришћанског хеленизма 
видети осврте два римокатоличка научника: Dom Emmanuel Lanne, OSB, Le mystère de l'Église 
dans la perspective de la théologie Orthodoxe, Irénikon, 35/2, 1962, 203-204; and Jean Daniélou, SJ, 
The Lord of History (Longmans, 1958), 41-43.   
6 Флоровскoвљеве руком писане белешке, на машином откуцаној, копија предговора из 1939. 
године, наводе да је књига требало да има 81 страну. Флоровсковљево саопштење из 1950. 
године, међутим, укључује следеће додатке: општи увод од много дуже планиране верзије 
књиге „Искупљење”, два извода: „Cur Deus home” и „Anima Mortalis”; одељак под називом 
„Тајна крста”, која се бави божанском „неопходношћу” и „предодређеношћу” Христове смрти, 
и „Коначна тајна”, о тајнама и еклисиологији (лична документа Георгија Флоровског, које ми 
је дао Ендрју Блејн). 
7 Видети: Florovsky, Creation and Redemption, 95-162. и 280-309.  
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Необјављени рукопис, међутим, указује на значајне ствари. Латински наслов, 
In Ligno Crucis, извучен је из предговора литургије римског обреда на Велики 
четвртак, који гласи: „Qui salutem humani géneris in ligno Crucis constituísti: ut unde 
mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur“8. 
Наслов In Ligno Crucis тако усмерава разматрање сотириологије у посебно 
литургијском, евхаристијском контексту. Даље, алудирајући, као богослов источне 
традиције, не на грчку, већ на древну латинску литургију, Флоровски указује на 
заједничку традицију коју деле Оци Истока и Запада. Три оригинална предавања9, као 
и пет поглавља рукописа, сви исто тако носе наслове позајмљене из црквеног 
латинског, а предговор је насловљен изреком из Светог Августина: Morte occisus 
mortem occidit10. (Видети руком писан саржај Флоровсковљеве планиране књиге, сл. 
2, као и насловну страну предговора из 1948. године са Флоровсковљевом руком 
дописаном изреком Августина, сл. 3). На крају, Флоровски се не устручава да 
употреби израз „искупљење” (atonement), израз који се ретко појављује у његовим 
објављеним списима: речи без тачног грчког и латинског еквивалента, уведене 
вероватно од стране Џона Вајклифа (John Wyclif) крајем XV века, која често носи 
конотације реформистичке теологије11. 

Ове литургијске и екуменске димензије јасно су изражене од стране 
Флоровског у необјављеном предговору делу In Ligno Crucis. Након истицања 
општег, уводног карактера својих предавања, он каже: 

„Једна ствар мора бити посебно истакнута. Светоотачко учење о искупљењу 
отеловљено је у литургији. Бројни цитати дати у овој књизи  (а било би веома лако да 
им се пружи много више) доказују да се овде не ради само о неким приватним 
промишљањима или теологуменима, већ о заједничком уму богослужеће Цркве. 
Најбољи начин да се неко уведе у дух Отаца јесте присуствовањем службама источне 
Цркве, нарочито у време Великог Поста и до недеље посвећене Светој Тројици. 
Већина химни и заједничких молитви припадају светоотачкој епохи. Lex credendi, 
како је представљен у светоотачким списима, потврђује lex orandi. И опет, то је 
сведок не само источне Цркве, већ неподељене Цркве старине, Цркве Отаца. То се 
може упоредити и са сведочанством ране латинске Цркве, изложеним од стране 

                                                 
8 „Ко je сместио спасење људског рода на Крсно дрво: да одакле смрт је настала живот треба 
да васкрсне, а ко је једном побеђен кроз дрво, треба кроз дрво да победи”. 
9 Наслови три оригинална предавања из 1936. године били су следећи: (1) „Agnus Dei”; (2) 
„Triduum Mortis”; (3) „Totus Christus, Caput et Corpus”. Према руком писаним белешкама 
Флоровског, на машином откуцаној копији предговора из 1939. године, планирана књига је 
требало да садржи пет поглавља: (1) „Ad lectorum” (Предговор, 7 страна); (2) „Mysterium 
Mortis” (10 страна); (3) „Seminarium Mortuorum” (26 страница, укључујући и касније убачене 3 
стране); (4) „Triduum Mortis/Првосвештеник и жртва“ (17 страна) и (5) „Totus Christus, Caput et 
Corpus (Последњи Адам)” (18 страна). Уредникова одлука да искључи Флоровсковљев 
сопствени наслов, предговор и латинске наслове поглавља из верзије из 1976. године 
(„Искупљење“ – „Redemption”) очигледно замагљује екуменску намену оригиналних 
Флоровсковљевих есеја. 
10 „Погубљен од смрти, погубио је смрт. Augustinus, In Ioann. XII, 19, 11: „ipsa morte liberavit 
nos a morte; morte occisus mortem occidit”. Овај текст не појављује се као епиграф у верзији 
„Искупљења” из 1976. године, али је цитиран у фусноти, заједно са цитатима сличних изрека 
грчких Отаца. Видети: Florovsky, Creation and Redemption, 302, ф. 110. 
11 Треба напоменути да се термин atonement (који овде преводимо са искупљење, прим. прев.) 
ретко среће у Флоровсковљевим објављеним радовима, јер он радије употребљава термин 
redemption (чије је и право значење „искупљење”, од redeem, што значи искупити, док 
atonemnent буквално значи бити-у-једно (at-one-ment) прим. прев). 
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Светог Августина или Светог Лава у својим славним литургијским проповедима. И у 
целости, светоотачко учење о искупљењу може се описати као литургијска или 
светотајинска теорија, за разлику од било које друге, правне, моралне или 
„политичке”. У богослужбеноj пракси и обредима Цркве, догматско учење налази 
своје испуњење и израз. А догма је овде поново жива ‘керигма’ спасења” 12. 

Требало би литургијско-светотајинску и екуменску димензију имати у виду 
приликом разматрања суштине Флоровсковљевог сагледавања искупљења. 

Екуменскo и литургијскo опредељење, наглашено од стране Флоровског у 
свом необјављеном предговору, може бити од помоћи да се овај есеј правилно смести 
у шири контекст његове мисли13, али да, такође, и појасни Флоровсковљеву, у 
великој мери погрешно схваћену критику западне „псеудоморфозе” православног 
богословља14. Након одржаних предавања о искупљењу почетком и средином 
новембра 1936. године, Флоровски је присуствовао, крајем истог месеца, 
Свеправославној богословској конференција у Атини15. Дајући критички историјат 
латинског и протестантских утицаја на савремену руску теологију, Флоровски је, у 
своја два тамошња саопштења, сажето изнео аргумент своје нове књиге, „Путеви 
руског богословља“ , коју је завршио два месеца пре тога, 15. септембра 1936. године, 
у Беркширу, у Енглеској16. „Сервилна имитација” ових запападних утицаја, тврдио је, 

                                                 
12 „Ad Lectorem”, ревидиран машином, куцан предговор есеју In Ligno Crucis, стр. 1. 
13 У свом необјављеном предговору из 1939. године, Флоровски описује рад као „ништа друго 
до указатељ на оно што се може описати као нео-патристичка синтеза”. Ово је можда најранији 
доказ Флоровсковљеве употребе тачног израза „нео-патристичка синтеза” – израза који се не 
појављује у објављеним радовима до објављивања Флоровсковљевог говора „Легат и задатак 
православног богословља”, изреченог приликом доделе диплома у богословији Светог 
Владимира у новембру 1948. године („The Legacy and Task of Orthodox Theology”, Anglican 
Theological Review, 31/2 (1949), 65-71, на стр. 70). Оба текста показују екуменски садржај и 
намеру Флоровсковљеве идеје о нео-патристичкој синтези. У тексту „Легат и задатак”, 
Флоровски описује рад на неопатристичкој синтези као „реинтеграцији” традиције, „сигуран 
почетак исцељења хришћанских раздеоба” – задатак на коме „римокатолички и протестантски 
научници већ раде заједно у разним правцима” и у чему „православни треба да им се 
придруже” (стр. 70). 
14 За Флоровског „псеудоморфоза” православног богословља првенствено значи (1) отуђење 
„школске” теологије од литургијског (и подвижничког) живота, са последицама губитка 
„егзистенцијалног” карактера и (2) сервилна имитација страних извора, чијим нужним 
креативним развојем улажење у дијалог са западном теологијом на равноправној основи је 
немогуће. Флоровски на следећи наћин представља проблем екуменизма: „Да ли је 
‘псеудоморфоза’ и имитација једини могући начин сусрета или пак најприроднији? Прави 
сусрет ће се догодити једино када се пронађе заједнички темељ”. Florovsky, „The Eastern 
Orthodox Church and the Ecumenical Movement”, Theology Today, 7: 1 (1950), 78. Видети такође: 
„Western Influences in Russian Theology”, 167-168; Ways of Russian Theology, vol. I, превод 
Robert Nichols (Büchervertriebsanstalt, 1979), 36-7, као и: „The Problem of Ecumenical Encounter”, 
у: Rediscovering Eastern Christendom (London, 1963), 68. 
15 Флоровсковљева предавања на Универзитету у Лондону одржана су 5, 10. и 12. новембра 
1936. године, док су предавања на Линколн колеџу одржана убрзо после. О утисцима 
римокатоличког госта који је присуствовао конференцији у Атини касније истог месеца, 
погледати есеј Кристофа Думона (Christophe Dumont OP) (1898–1991), који је једно време био 
директор центра „Истина“ (Istina): „En marge du premier congrès de théologie orthodoxe Athènes 
29 novembre – 3 décembre 1936”, Russie et chrétienté, t. I, 1937, nouvelle série. Видети такође: 
Blane, Georges Florovsky, 71-72.  
16 Два саопштења из Атине су: „Westliche Einflüsse in der Russischen Theologie”, Kyrios: 
Vierteljahresschrift für Kirchen-und Geistesgeschichte Osteuropas, Band 2/1937, Königsberg/ W. 
Berlin, 1-22 [Eнглески превод: „Western Influences in Russian Theology”, у: Florovsky, Aspects of 
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изазвала је болан расцеп између мисли и молитве, литургије и научне теологије у 
руској Цркви, водећи „псеудоморфози” руске „школске” теологије. Осврћући се на 
најзначајније примере овог расцепа и проузрокованих деформација, Флоровски се 
дотакао и теологије искупљења: „Учење о искупљењу је представљенo у нашим 
популарним уџбеницима или по Анселму Кентерберијском или по неком каснијем 
пост-Тридентинском ауторитету. Типична патристичка идеја, тако снажно наглашена 
у литургијским текстовима, да је Христово Васкрсење било врхунац и стварни извор 
победе над смрћу је потпуно превиђена од стране наших теолога” 17. 

Флоровски позива на пречишћавање православне теологије од наслага 
барокне нео-схоластике, пијетизма и немачког идеализма и за повратак на 
светоотачке и литургијске изворе. Међутим, у свом закључку у књизи „Путеви 
руског богословља“ , он је такође инсистирао на томе да начин обнове теологије и 
мисије лежи не у затварању православних теолога према Западу, већ у дијалогу са 
њима, заснованом на заједничкој светоотачкој прошлости. Православни теолози, 
каже он, треба да се посебно позабаве питањима постављеним од стране 
средњовековних латинских учењака18. 

Критични према Анселму и неосхоластичком утицају, али са позитивним 
освртом на латинско-литургијска предања и Оце, а нарочито Августина19, и у 
дијалогу са средњовековним учењацима о оснивама светоотачког наслеђа: то су 
димензије и питања којих се морамо држати, ако желимо да схватимо језгро 
размишљања Флоровског о искупљењу. 

Флоровски је истакао значај продирања до питања или проблема који леже 
иза тврдњи аутора. Он подвлачи да и сам пише да би се бавио проблемима – и да Оци 
треба да се проучавају да би нам помогли да нађемо одговоре на наше проблеме20. 

                                                                                                                            
Church History, Büchervertriebsanstalt, 1987] и: „Patristics and Modern Theology”, Procès-verbaux 
du Premier Congrès de Théologie orthodoxe à Athènes, приредио: Hamilcar Alivisatos, Athens, 
1939, 238-42 [поново објављено у Diakonia 14/3, 1969, 227-232]. 
17 „Patristics and Modern Theology”, Diakonia, 229.   
18 Прот. Георгиий Флоровскиий, Пути русского богословия (Париж: YMCA 1937), стр. 512-
516, посебно 515; Ways of Russian Theology, vol. II, превод Robert Nichols (Büchervertriebsanstalt, 
1987), стр. 301-304, посено 303. Флоровски је навео у позним годинама да је патристика за 
њега била начин да се разговара са западњацима, посебно англиканацима, језиком који су они 
могли да разумеју: Andrew Blane and Thomas Bird, „Interview with Fr. Georges Florovsky on Nov. 
8“, 1969 (необјављени радови у мом поседу, стр. 76-77). 
19 Уочи Другог светског рата, Флоровски се на Линколн богословском колеџу духовито 
осврнуо, са нимало ироније: „Рекао бих да је Августин заиста источни Отац”. E. L. Mascall, 
„Georges Florovsky“ (1893–1979), Sobornost 2 (1980), 69-70, на стр. 69. Кристоф Кункел 
(Christoph Künkel) узима ову примедбу као показатељ отворених схватања Флоровског о 
природи православне традиције: видети: Christoph Künkel, Totus Christus: Die Theologie 
Georges V. Florovskys (Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1991) 249, ф. 422. У необјављеном 
предавању из 1967. године, одржаном на Фордхам универзитету, Флоровски помиње 
Августина као „највећег Оца западне цркве, заиста Цркве васељенске”, чија је еклисиологија 
„у потпуној сагласности са еклисиологијом која се може развити на основу грчког 
светоотачког предања. Заправо постоји једно светоотачко предање”. „Images of the Church in 
the Greek Fathers” („Слике Цркве код грчких Отаца”), предавање 4, страна 1, Архива Фајрстон 
библиотеке Универзитета у Принстону, С0586_Вх4_f12. O Флоровскoвљевој процени 
Августина, видети такође: Matthew Baker, „The Eternal Spirit of the Son: Barth, Florovsky, and 
Torrance on the Filioque”, International Journal of Systematic Theology 12/4, Oct. 2010, 382-403.  
20 У вези са првенством „питања” и „проблема”, види: Флоровски, „Types of Historical 
Interpretation” („Врсте историјске интерпретације”) [1925], у: Louis J. Shein, (ed.), Readings in 
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Наша намера овде је иста: истражићемо прво основне димензије саме 
Флоровсковљеве теологије искупљења у светлу проблема на које је тражио одговор, а 
затим питајући како нам његови одговори могу помоћи да нађемо решење за 
сопствене проблеме. 
 

„Оправдање времена”: искупљење као историјски догађај 
 
Основна поука целокупног опуса Флоровског јесте та да је искупљење 

јединствени историјски догађај који се објективно одвија у времену. Искупљење 
испуњава сврху стварања, и то испуњење одвија се кроз историју. 

Као што Флоровски наглашава у свом необјављеном тексту под називом 
„Искупљење”, написаном током 1950-тих и планираном да њиме прошири In Ligno 
Crusis, временска димензија искупљења може се сматрати у свом свеобухватном 
обиму „типичним примером целокупног хришћанског учења”: 

„Искупљење је историјски догађај, онолико колико је то и вечни наум. То је 
суверено дело Бога, али је истовремено и понуда човеку, и човеков одговор вером 
припада самој замисли. Свет је искупљен, једном и за свагда, али још увек треба да се 
искупљује, и треба да буде искупљен. Христов долазак је сам по себи достигнуће, 
испуњење, обећање, остварање Новог завета, новог човечанства, ‘нове твари’. Христ и 
Његово Тело, Црква, не могу бити раздвојени. Заиста, Црква је управо „Царство 
искупљења” – да буде испуњено на крају времена. Учење о искупљењу мора бити 
представљено као историја спасења, као Heilsgeschichte, у широj перспективи – од 
стварања до испуњења. С једне стране, морамо подвући јединство библијског 
Откривења, а то утиче на сам метод који ће се користити. Novum Testamentum in Vetere 
latet. Vetus Testamenum in Novo patet. У ствари, основне категорије доктринарних 
тумачења управо потичу из Старог завета, иако се појављују у новом светлу, у 
контексту јеванђељског испуњења: Месија, страдални слуга, жртва и слично. С друге 
стране, пун обим искупљења ће бити објављен само у добу које долази. И из тог разлога 
‘Царство искупљења’ је суштински есхатолошке димензије”21. 

Ово наглашено интересовање за догађајни карактер историје већ је 
обележило Флоровсковљеве најраније филозофске есеје из 20-тих година, пре 
његовог окретања патристици. Флоровски је напао идеализам за неосетљивост на 
историју и критиковао Соловјева и Флоренског, као и Оригена, за излагање 
хришћанства као „религије Логоса”, космолошки замишљене, а не историјског 
Христа, Оваплоћеног Логоса22. Мора се историјски богословствовати, сматрао је он, 
почев не од непроменљивих начела, божанске Софије или Логос асаркоса, који 
постоји пре стварања света, већ од јединствених догађаја: Оваплоћења, Крста и 
Васкрсења оваплоћеног Богочовека23. 

                                                                                                                            
Russian Philosophical Thought: Philosophy of History (Waterloo, Ontario: Wilfred Laurier 
University Press, 1977), 89-108, на 91. и 98; „Western Influences in Russian Theology”, Aspects of 
Church History, 176; „The Predicament of the Christian Historian”, у: Florovsky, Christianity and 
Culture (Belmont, Mass: Nordland Press, 1974), 31-65, на 36-38; Andrew Blane, „Georges 
Florovsky“, 171; Anastassy Brandon Gallaher, „Georges Florovsky on reading the life of St 
Seraphim”, Sobornost, 27. 1 (2005), 58-70, на 62.  
21 Необјављени рад, уврштен у куцану копију есеја In Lingo Crucis, уступљен ми је од стране 
Ендрју Блејна.  
22 „The Weariness of Spirit: On Fr. Paul Florensky's The Pillar and Confirmation of Truth“ [1930], 
у: Florovsky, Philosophy: Philosophical Problems and Movements (Büchervertriebsanstalt, 1989), 
126-127; видети такође: „Ways of Russian Theology“, vol. II, 276-281. 
23 Видети: „Human Wisdom and the Great Wisdom of God” [1921], у: Florovsky, „Philosophy“, 120-121. 
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Средином 20-тих, Флоровски је почео да придаје централно место 
Халкидонском догмату у објашњавању ових догађаја, као што је и написао 1927. 
године: „Хришћанска догма садржи у претпоставкама, целкупну метафизику, 
метафизику истиниту и извесну. Хришћански филозоф мора да пронађе, дефинише и 
објасни ове претпоставке… А пошто је Исус Христос главни предмет догматског 
искуства, могуће је да се каже да је целокупна хришћанска филозофија спекулативно 
тумачење христолошког догмата, догмата из Халкидона” 24. 

Ово фокусирање на Халкидон Флоровски је делио са Сергејем Булгаковим, 
који му је у то време био духовник25. Оба теолога била су осетљива на критику 
либерално-протестантских научника XIX века да је Халкидон искривио историју 
Исуса увевши статичке онтолошке категорије природе. За Булгакова, Халкидон је 
постигао догматски компромис у виду апофатичке формуле, али није успео да 
обезбеди позитивну „теолошку синтезу” 26. Слично томе, за Флоровског, Халкидон је 
указао на „ново поимање природе”, које није до краја појаснио, чиме је тачни смисао 
фразе „једна ипостас” остао необјашњен27. 

Иза овог споразума, међутим, може се назрети сукоб. За Флоровског, 
теолошко разјашњење Халкидона већ је дато у облику асиметричне христологије 
Леонтија Византијског и диотелитизма Максима Исповедника28; задатак је да се сада 
извуку импликације на еклисиологију. Насупрот томе, Булгаков је сматрао да његова 
софиологија пружа потребну позитивну синтезу. 

Булгаков је употребио халкидонски догмат као свеобухватни принцип у сва 
три тома своје трилогије о Богочовештву: Јагње Божије, Утешитељ и Невеста 
Јагњета29. Надахнут Соловјевом, истраживао је однос између две природе 
смештањем вечне људске природе унутар Свете Тројице – сагледавајући, на неки 
начин, ипостас Логоса као „људску од вечности“ 30. Насупрот томе, Флоровски је 

                                                 
24 Florovsky, „L'idée de la création dans la philosophie chrétienne” („Идеја стварања у хришћанској 
филозофији”), Logos: Revue Internationale de la Synthèse Orthodoxe, No. 1, 1928, 3-30, на 1-2. Превод 
на енглески језик од стране Флоровског налази се у Флоровсковљевој архиви Фајрстон библиотеке 
Универзитета у Принстону, прилог 3 (превод није исти као у енглеском чланку истог имена из 
1949. године). Као што ће Флоровски касније непоколебљиво тврдити: „Целокупно православно 
веровање се може извести из Халкидонског догмата”. Florovsky, „Patristic Theology and the Ethos of 
the Orthodox Church”, Aspects of Church History, 24. 
25 Писма између њих из тог времена показују да је Халкидонски догмат био главна тема 
њихове преписке. Видети: Catherine Evhutov, „The Correspondence of Bulgakov and Florovsky: 
Chronicle of a Friendship”, Wiener Slawistischer Almanach 38 (1996), 37-49, на 40-41.  
26 Упореди: Sergius Bulgakov, The Lamb of God, превод Boris Jakim (Michigan: Eerdmans, 2008), 
51-63, 443 et passim. О Булгаковом виђењу позитивног, богословског сагледавања Халкидона 
као „најважнијег и крајњег” проблема за теологију, видети: Paul Valliere, „Modern Russian 
Theology: Bukharev, Soloviev, Bulgakov“ (Michigan: Eerdmans, 2000), 297-300. 
27 Florovsky, Byzantine Fathers of 5th Century (Büchervertriebsanstalt, 1987), 299. 
28 О Флоровсковљевом тумачењу „асиметричне” христологије и Леонтија, видети: Byzantine 
Fathers of 5th Century, 270, 296-299. Оригинални руски текст разликује се од енглеског текста, 
у неким деловима у великој мери. Видети: Флоровский, Византийские Отцы V—VIII вв., 
(Париж, 1933), 26-27, 242. 
29 Агнец Божий: O Богочеловечествe I, (Париж, 1933), Утешитель: O Богочеловечествe II 
(Париж, 1936), Невеста Агнца, O Богочеловечествe III (Париж, 1945).  
30 Bulgakov, The Lamb of God, 188. У супротности са Флоровскoвљевом „асиметричном 
христологијом”, Булгаков пише: „Покушај да се пронађе таква синтеза од стране Леонтија 
Византијског је само формална схоластичка теорија са печатом Аристотелизма”. Bulgakov, 
Lamb of God, 443-444.   
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халкидонски израз „две природе” сматрао као указивање на апсолутни онтолошки јаз 
између Творца и творевине, јаз између две природе, који је премошћен и доведен у 
асиметрично јединство само личношћу оваплоћеног Логоса, једним синергетским 
дејством две воље, људске и божанске, у оквиру историјског домостроја. До 
„позитивног” сагледавања халкидонског догмата, једино се може доћи тумачећи 
језик „природе” у блиској вези са искупљујућим Христовим делом у историји. Тако је 
Флоровски писао Булгакову 1926. године: 

„Верујем, у вашем случају, такође, да вас је Соловјев дуго ометао у потрази 
за главном ствари. Пут до њеног откривања води преко Христологије, а не преко 
Тријадологије, јер само са Исусом Христом је служење Тројици постало стварност. 
Поента је у томе што само у историји, у домену историјског искуства, способни 
смо да разумемо тварност творевине” 31. 

„Главна ствар” овде није унапред постојеће јединство или вечни однос Бога и 
човека, већ божански проузрокован историјски догађај. Искупљење и сврха (телос) 
стварања састоји се од савеза Бога и човека, а ово јединство, ипак, постиже се само у 
историји, као радикална онтолошка новина, и не може бити схваћен осим у историјском 
облику, осведоченом у библијској приповести и датом у Цркви, Телу Христовом32. 

Овај приповесни акценат очигледан је у Флоровсковљевом портрету 
Филарета Московског, јединог неприкосновеног јунака антихагиографије „Путеви 
руског богословља“.  Велики део рада на приказу Филарета извучен је из чланка 
објављеног скоро деценију раније, 1928. године, исте године када се појавио први 
есеј Флоровског о искупљењу. Флоровски наглашава сотириолошки карактер 
Филаретовог богословља, имајући за своју основну тему завет Бога са човеком „од 
стварања до искупљења” (от творения до искупления), са посебним освртом на 
„догму искупљења као откривење свете Љубави Божије” (на догмате Искупления как 
откровении святейшей Любви Божественной)33. Филарет, каже он, „увек је полазио 
од чињеница Откривења и кретао се у оквиру њих” 34. „Систем теологије је нешто 
потпуно зависно и изведено. Историја долази пре система, јер је Откривење дато у 
историји” 35. У средишту ове историје је крст, схваћен у обредном смислу: „Христос 
је светотајински првосвештеник који се приноси и који приноси... Јагње Божије и 
Велики Архијереј... [из] Посланице Јеврејима” 36. Као што се да приметити, 
Флоровски следи Филарета управо у овој литургијској равни. 

Да би закључили ову прву, најосновнију тему – искупљења као догађај – 
цитираћемо речи Флоровског из његовог раног дела из 20-тих година:  

                                                 
31 Наведено у: A. Klimoff, „Georges Florovsky and the Sophiological Controversy”, St Vladimir's 
Orthodox Theololgical Quarterly  49, 2005, 75. Оригинална руска верзија: А. Е. Климов, „Письма 
Г. Флоровского С. Булгакову и С. Тышкевичу”, Символ 29, 1993, 207. 
32 О сличном приступу савременог теолога видети: Aaron Riches, „After Chalcedon: The 
Oneness of Christ and the Dyothelite Mediation of his Theandric Unity”, Modern Theology, Vol. 24, 
Issue 2, April 2008, 199-224. 
33 Флоровски, „Филарет, митрополит Московский”, у: Путь, no. 12. август 1928, 3-31. 
Доступно на http://www.holytrinitymission.org/books/russian/metrop_philaret_drozdov_florovsky. 
htm. Видети оштру критику Флоровсковљевог портрета Филарета од стране Николаја 
Гаврјушина, у:  Н. Гаврюшин, „...Чтобы истощилось упорство раздора. Штрихи к портрету Г. 
В. Флоровского”, Символ, no. 47, 2004, 201-238. 
34 Florovsky, Ways of Russian Theology (Путеви руског богословља), том 1, 217. Наводи су дати 
према енглеском издању (прим. прев.).  
35 Путеви руског богословља, том. 1, 212. 
36 Путеви руског богословља, том. 1, 217. 
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„Хришћанство је оправдање времена, филозофија стварања, учење о 
творевини која настаје ни из чега и улази у вечност – учење о њеном постајању 
вечном. У томе је значај хришћанског метафизике. И то је открива кроз размишљање 
о историјском Христу” 37. 

То оправдање времена кроз историјскoг Христа нагнало је Флоровског да се 
успротиви било каквој помисли која третира Христову људску природу и његов 
облик слуге (forma servi) у искупљењу као „епизоду” која треба бити превазиђена 
уверењем да „догађаји, као временска дешавања, немају стални значај” 38, што онда 
„не оставља места за праву историјску јединственост, за коначну одлуку, остварену у 
времену, кроз један велики догађај” 39. Ову тенденцију критиковао је не само код 
Оригена већ, умногоме, и у модерној теологији40. Као што је приметио: 

„Богословски либерализам, у најмању руку још од доба просветитељства, 
упорно покушава да истргне хришћанство из свог историјског контекста и учешћа [у 
историји], да открије његову вечиту ‘суштину’ (‘ das Wesen des Christentums’) и да 
одбаци историјске љуштуре... Нагласак је био померен од ‘спољашњих’ чињеница 
историје на ‘унутрашње’ искуство верника. Хришћанство, по овом тумачењу, 
постало је ‘религија искуства’, мистична, етичка, па чак и интелектуална... 
Историчност хришћанства сведена је на признавање трајног ‘историјског значаја’ 
одређених идеја и принципа који су настали у временским и просторним условима, 
али нису ни у ком смислу нераскидиво повезани са њима. Личност Исуса Христа 
изгубила је пресудност оваквим тумачењем... Овај антиисторијски став је сам по себи 
посебан облик акутног историцизма, односно одређене интерпретације историје, у 
којој оно историјско бива искључено као нешто случајно” 41. 

Просветитељски дуализам између историје и истине – „широк ружан јарак”, 
између случајних чињеница историје и апсолутне истине разума, најављен од Г. Е. 
Лесинга и учвршћен Кантовим свођењем искупљења на обнову појединца путем 
рационалног морала независног од било којег историјског догађаја, навело је, на крају, 
такве модерне мислиоце, попут Бултмана (Bultmann) и Тилиха (Tillich), на мишљење да 
историјски Христос нема ништа више, до симболичан однос са Божијом истином. 

                                                 
37 Флоровский, Противречия оригенизма (Противречје оригенизма), Путь, 18. септ. 1929, стp. 
108-109. 
38 „The Patristic Age and Eschatology: An Introduction“, у: Florovsky, Aspects of Church History, 
72; видети такође: „The Anthropomorphites in the Egyptian Desert”, у: Florovsky, Aspects of 
Church History, 93.  
39 „Origen, Eusebius, and the Iconoclastic Controversy”, у: Florovsky, Christianity and Culture, 
Belmont, Mass: Nordland, 1974, 110, 112-13.  
40 O трајном интересу Флоровског за „јеванђеоски реализам”, а против докетистичке 
тенденције оригенизма, видети: John Fine, „ Florovsky in America”, Byzantinische Forschungen, 
27 (2002), 111-124. Овај интерес одвео је Флоровског истицању трајности људске природе 
вазнесеног Исуса, наглашавајући халкидонски „атрептос” као непролазану вредност и у 
прослављеном стању: као што је писао О. Софроније 1958. године, „Христос након свог 
Вазнесења није ништа мање човек него ‘у данима са нама’, чак је можда и више (по том 
питању Ориген је врло двосмислен и нешто од ове двосмислености остало је без одговора, 
такође у позном светоотачком богословљу, првенствено због потешкоћа да се јасно опише 
’прослављање’ људске природе)”. Архимандрит Софроний (Сахаров), Переписка с 
протоиереем Георгием Флоровским (Издательство Троице Сергеевой Лавры, 2008), 78. Што се 
овог тиче, као и у његовој осетљивости на импликације овог наставка постојања људске 
природе у вазнетом Господу, Флоровски антиципира аргументе Дагласа Фароуа (Douglas 
Farrow), Ascension and Ecclesia (Eerdmans, 1999) and Ascension Theology (T&T Clark 
International, 2011).  
41 Florovsky, „Predicament of the Christian Historian”, Christianity and Culture, 32-33.  
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„Сувише лако се упушта”, каже Флоровски, „у дијалектику коначног и бесконачног, 
временског и вечног итд., као да су то само изрази логичког или метафизичког односа... 
Постоји суптилaн, али прави докетистички елемент у многим недавним покушајима да 
се традиционална вера поново изрази савременим терминима... Читав утицај 
Оваплоћења сведен је на симболе..., некe узвишене принципе”42. 

Флоровсковљева прва, основна поука у погледу искупљења, а против таквог 
историјског докетизма, јесте та да истина од које наше спасење зависи не постоји 
просто на основу унутрашњег искуства или безвременог универзалног принципа, већ 
је објективни историјски догађај, учињен од стране Богочовека у стварном простору 
и времену, који има трајну и непрекидну силу током целе историје. 

 
Искупљујућа смрт на крсту: против кантовског морализма 

 
Флоровски често рециклира свој рад дајући му нови контекст43. Велики део 

свог предавања o искупљењу из 1936. године произaшао је из његовог руског есеја 
„О Смерти Крестнои” 44 из 1930. године. Заједно са есејом из 1928. године – „Твар и 
тварност”, овај есеј представља први, најсинтетичнији и, по мишљењу Флоровског, 
најтрајнији плод његових патролошких студија, започетих непосредно пре него што 
је постао професор патристике у Паризу 1926. године. 

Много тога развијено је од имплицитног антисофиолошког мотива, који 
лежи у основи Флоровсковљевих списа. Фуснота из непреведеног руског есеја из 
1930. године, међутим, указује да је у свом оригиналном контексту то расправа о 
књизи митрополита Антонија Храповицког, „Догмат искупљења“ 45, из 1917. године. 

                                                 
42 „The Ever-Virgin Mother of God”, у: Florovsky, Creation and Redemption, 174. Флоровски 
слично тумачи и у свом необјављеном предговору In Ligno Crucis: „Чудно је да су ове модерне 
теорије далеко апстрактније него што је то светоотачка метафизика... Само Распеће се тако 
често тумачи не као кључни догађај у времену, већ као нека врста симбола кроз коју је морала 
да се изрази коначна осуда греха од стране Божанске правде”. 
43 Као што је Кристоф Кункел то беспрекорно показао: Totus Christus, 17-19. 
44 Флоровский, „О Смерти Крестнои“, Православная мысль 2, стр. 148-187. Нешто раније 
Флоровски је такођe одржао говор без писаног предлошка на француском језику на тему 
„Светоотачко виђење искупљења” у оквиру Берђајевог екуменског колоквијума: Andrew Blane, 
„Interview with Fr. Georges Florovsky on Dec. 9, 1971” („Интервју са Оцем Георгијем 
Флоровским од 9. децембра 1971. године”) (необјављена куцана копија у мом поседу, стр. 
13/172), види такође: George Williams, „George Vasilievich Florovsky: His American Career 
(1948–1965)” („Георгије Василиевич Флоровски: Његова америчка каријера (1948–1965)”), 
Greek Orthodox Theological Review, vol. XI, num. 1 (Summer 1965), 32. Жак Маритeн (Jacques 
Maritain), који је такође био учесник колоквијума, бележи у својим дневницима састанак у 
стану Берђајева од 5. марта 1929. године, на којем је дошло до „разговора са Флоровским о 
саискупљујућем страдању”; Маритен примећује како „је изгледало да је овај појам приметно 
избегаван од наших Православних пријатеља”. J. Maritain, Carnet de Notes (Paris, 1965), стр. 
220. Питање је да ли критике Флоровсковог том приликом нису биле, у ствари, усмерене ка 
идеји Храповицког о искупљењу као састрадалној љубави. 
45 Флоровский, „О Смерти Крестнои“, фн. 11. Као богослов, Флоровски је сматрао 
Храповицког „веома лошим левичарским модернистом. И десничарским реакционарним 
политичарем”, чији би избор за патријарха 1917. године био „катастрофа”. Ипак, Антоније „је 
био веома надарен и имао је неке позитивне особине... Он је био шармантан човек и из неког 
разлога ме је волео... Видео сам га само једном... Морате схватити да је Антоније био типичан 
представник своје генерације. Људи су били у потрази за оним што се може назвати жива 
религија... Желели су да то осете, било је то емотивно, видите. Један облик те емотивности је 
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Антонијеви ставови изазвали су спорења због примедби два прогнана епископа, 
Теофана (Бистровa) Полтавског и Серафима (Собелова) Богучарског, што је нагнало 
Антонија да састави (1924. године) Катихизис, који је био осуђен од стране Синода 
руске заграничне Цркве. Антоније је напао јуридичку теорију, тада увелико 
прихваћену у руским догматским приручницима: доктрина да смо искупљени 
Христовим заслугама кроз задовољење божанске правде46. Према Антонијевом 
мишљењу, оправдање у Новом завету имало је строго моралан, никад јуридички 
значај. Христова састрадална љубав, изражена кроз његову моралну патњу за грехе 
света у Гетсиманском врту, јесте то што искупљује. Сви остали сотериолошки 
појмови Новог завета релативни су у односу на ову средишњу истину. 

Као што његов наслов сугерише, Флоровсковљев есеј „О Смерти Крестной” 
реагује истичући искупљујућу неопходност Христове смрти. Искупљење је 
постигнуто „не само кроз страдање на крсту, већ кроз смрт на крсту”. Типична 
погрешка, Флоровски примећује, „неразликовања јасно ове две ствари: страдања и 
смрти”, посебно се тиче Антонија. Флоровски оптужује Антонија да је уздигао 
Гетсимански врт изнад Голготе. Треба објаснити Христову смрт, не само његове 
муке; али све то Антоније третира у само моралном смислу: Христос је освештао 
страх од смрти да би је учинио мање страшном. Овде, Флоровски примећује, 
догматика се своди на психологизам47. 

Флоровсковљев есеј о искупљењу треба читати заједно са његовим приказом 
Антонија у „Путевима руског богословља“ . Како наглашава, Антоније је, пре свега, 
пастир који полаже много пажње у моћ саосећајног поистовећивања са својим стадом 
у циљу помагања моралне обнове грешника. Антоније сагледава тајну свештенства 
као „неку интензивну благодат љубави, ‘дар саосећајни љубави’”. Ово је повезано са 
његовим учењем о искупљењу. „Зашто Христове унутрашње, душевне муке због 
људског грехопада представљају наше искупљење? Зато што је саосећајна љубав 
мистично ујединила Његов дух са нашим душама, и ми их напајамо Духом 
Христовим, пошто је то извор светости, и на тај начин победилац греха” 48. За 
Антонија, искупљење се углавном заснива на овој моралној обнови. 

Флоровсовљева примедба јесте да све то оставља смрт на крсту у сенци. 
Даље, свештенство је у сенци душебрижништва: „Светотајински тренутак... остаје 

                                                                                                                            
морализам”. Andrew Blane, „Interview with Fr. Georges Florovsky on Dec. 9, 1971” („Интервју са 
Оцем Георгијем Флоровским од 9. децембра 1971. године”) (необјављена куцана копија у мом 
поседу, стр. 25-26). У писму руском емигранту Јурију Иваску, иначе књижевном критичару, 
Флоровски је прокоментарисао да сматра да овакав морализам није ништа мање опасан од 
руске религиозне „ренесансе”, чијој се софиолошкој струји он такође противио. У политици, 
МА [Митрополит Антоније] је припадао екстремној десници, док је у теологији био 
„модерниста”, који, у ствари, тежи да сведе целокупну метафизику на морал и психологију. 
Берђајев га је, не без разлога, називао „Толстој у мантији”. Оно што сам писао о њему у Пути 
сада ми изгледа превише благо. Овај моралистички „модернизам” није ништа мање опасан од 
‘ренесансе ’”. „ Из писем о. Георгия Флоровского Ю. Иваску“, Вестник РХД, бр. 130, IV, 1979, 
49-50. Све ово, међутим, није утицало да се Флоровски повремено не позива на Антонија у 
свом бављењу темама Цркве као imago Trinitatis, али и „саборним преображењем личности”. 
46 Флоровски је такође био критичан према метафорама јуридичког искупљења у најранијим 
есејима, а ову критику наставио је да износи и у касније догматским бављењем искупљењем: 
посебно видети: Флоровски, „О патриотизме праведном и греховном” (1921–1922), у 
Флоровский, Из Прошлого Русской Мысли (Москва: Аграф, 1998), 132-165. и надаље. 
47 Флоровский, „О Смерти Крестнои”, фн. 11.  
48 Путеви руског богословља, том. 2, 206, наводи Антонијев Православни катихизис из 1924. г. 
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потпуно неизражен” 49. Антоније маргинализује чак и жртву: „Очишћујућа крв, 
спасоносни крст, живоносни гроб – све су то само слике”, важна за „осећај 
умиљења”, који сe изазива као средство за „моралну обнову” 50. Антоније изводи 
догмaте не из духовног промишљања, већ из „моралног искуства” 51. 

Флоровски показује на извор овог догматског морализма: 
„Антоније је у метафизици много обазривији него што су то били Свети Оци, и 

то је његова слабост. Он несумњиво има сличности са Кантом и његовом методом из 
друге Критике. Није ли „морално искуство” Антонија исто што и [Кантов] „практичан 
разум”? И не састоји ли се оправдање догмата у чињеници да се у њима остварују 
идеалне претпоставке врлине? Антоније сам признаје [да је] Кант „био у стању да скоро 
непогрешиво извуче из сваке истине вере одговарајућу моралну идеју” 52. 

Антоније, у ствари, пише то да оповргне Кантово становиште да догмати о 
Светој Тројици и искупљењу не доприносе ништа етици53. У покушају да побије 
Канта на његовом терену, међутим, он је имплицитно прихватао Кантову критику 
метафизике: догми прилази, не као знању објективних стварности, него као 
катализатору моралних обавеза. Антоније „не проверава онтолошке претпоставке 
свог учења” 54. Није довољно „да се замени претерано ‘јуридички’ појам задовољења 
(satisfactio) једним богоподобним принципом љубави. Мора се схватити и објаснити 
место искупљења у равни Божанског домостроја, као што је објективно остварено” 55.  

Флоровски закључује: „Сасвим је погрешно свести цео садржај светоотачког 
богословља на аскетику, и то на аскетику, штавише, протумачену психолошки. 
Ништа мање карактеристичан за Оце је њихов метафизички реализам... Не може се 
поставити аскетика на место догматике, нити растворити догматика у аскетици. Ово 
искушење је увек показатељ теолошког опадања” 56. 

Баш као и у својој борби да одбрани поштовање значаја догађаја у спасењу 
човека, тако, опет, и овде Флоровски се рве са фундаментално кантовском, 
просветитељском проблематиком: свођење хришћанства на морал, а иза чега стоји и 

                                                 
49 Путеви руског богословља, том. 2, 207. 
50 Путеви руског богословља, том. 2, 210. У својим позним годинама, Флоровски је 
коментарисао претпоставке и практичнe плодове оваквог морализма: „Антоније започиње 
говорећи да ми не разумемо догмате, догматику. Јер ако постоје догмати то је зато што они 
имају етичку вредност. То је управо оно што француски модернисти говоре – не мислите да ли 
је то истина, то је етичка истина, догмат говори нешто о томе шта треба да урадите. Тиме све 
започиње. Саосећајте се са Христом у Гетсиманији. Прођите са Њим кроз агонију, и ви сте 
искупљени самим поистовећивањем са Христовим искуством. То је модерно. Назвао сам ово у 
часопису Пути протестантизмом источног обреда, и модернизмом источног обреда. Држати се 
свих периферних ствари и видљивог сјаја а свести доктрину на минимум, и у томе догму 
тумачити у моралистичком смислу, још додати томе десно опредељену политику, и тиме 
добијате Синод Заграничне цркве”. Према мишљењу Флоровског, такав „моралистички 
модернизам” води ка већем наглашавању „типика него Светог Писма, послушности епископу 
него православности”. Andrew Blane, „Interview with Fr. Georges Florovsky on Dec. 9, 1971” 
(„Интервју са Оцем Георгијем Флоровским од 9. децембра 1971. године”) (необјављена куцана 
копија у мом поседу, стр. 26).  
51 Путеви руског богословља, том. 2, 209.  
52 Путеви руског богословља, том. 2, 209.  
53 Видети: Antony Khrapovitsky, The Moral Idea of the Main Dogmas of the Faith (Dewdney, 
British Columbia: Synaxis Press, 1984), 25. 
54 Путеви руског богословља, том. 2, 211.  
55 Путеви руског богословља, том. 2, 210.  
56 Путеви руског богословља, том. 2, 214.  
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порицање човекове способности да сазна структуре догађаја онако како се они 
одвијају у реалном простору и времену. Флоровсковљев пресудан одговор на 
oсновно начело ове проблематике јесте у указивању да се искупљење не тиче само 
моралних проблема, већ проблема смрти. 

Спаситељ је дошао да уништи смрт својом смрћу. „Коначни разлог Христове 
смрти мора се посматрати у смртности човека” 57. Искупљење јесте „ослобођење 
човека од ‘ропства пропадљивости’” 58. Међутим, то значи да је „Крст више од самог 
страдања Доброг” 59. „Смрт на крсту је ефикасна, не [само] као смрт Недужног, већ 
као смрт оваплоћеног Господа”. Да цитирамо Григорија Богослова: „Нама је био 
потребан оваплоћени Бог; Бог који је окусио смрт, да би живели” 60. Да се приметити 
примењено Флоровсковљево асиметрично халкидонство у начину на који пише: 
„Може се исправно рећи да је Бог умро на крсту, али у својој људској природи” 61. 

Разумевање искупитељског дела стога захтева „исправно поимање Христове 
личности” 62. Овде, у ствари, Флоровсковљев есеј о искупљењу почиње. У 
Оваплоћењу, људска природа уведена је у ипостасно јединство са самим Богом. То је 
„основа целокупног Христовог дела искупљења”, основна идеја христолошког 
догмата Цркве: „Оваплоћење као Искупљење” 63. Ипак, Бог не искупљује кроз 
тренутачни fiat, већ кроз цео живот који је живео у облику слуге. Овде се Флоровски 
позива на Иринејев појам возглављења: „Оваплоћење је морало да се огледа у свој 
пуноћи живота, пуноћи људских доба, да би цела та пуноћа била освећена” 64. „Цео 
живот Оваплоћеног је једна непрестана жртва” 65. „Међутим, врхунац овог живота 
био је у Његовој смрти... Искупљујућа смрт је била сврха Оваплоћења” 66. 

Христова смрт је неопходна за спасење управо због тога што кроз њу Вечни 
живот улази у царство смрти. Тако, Велика субота је „сам дан нашег спасења”. Као 
што икона показује, Христос улази у Хад, као Победник, разобличавајући смрт. 
Становиште заступано од стране Николе Кузанског и неких реформаторских кругова, 
које је недавно ушло у римокатоличку теологију преко Фон Балтазара, да је Христос 
претрпео муке пакла, Флоровски изричито одбацује67. „Сила Васкрсења је управо 
‘сила крста’”, и васкрсење је њена „не само последица већ и њен плод” 68. Флоровски 
овде прибегава литургијском језику и иконографији: Васкршњем Тродневу (Triduum) 
грчке и латинске традиције. Велика субота обележава „тајну васкрсавајућег крста”, 
Силазак у Ад којим се, Флоровски каже, наводећи Синаксар, „позива наша раса да из 
пропадљивости пређе у живот вечни”. „ Дрво крста је ‘свеславно дрво’, само Дрво 
Живота... којим је јадиковање над смрћу укинуто” 69. 

                                                 
57 „Redemption” („Искупљење”), Creation and Redemption, 110.  
58 „Redemption”, Creation and Redemption, 109.  
59 „Redemption”, Creation and Redemption, 99.  
60 „Redemption”, Creation and Redemption, 132.  
61 „Redemption”, Creation and Redemption, 132.  
62 „Patristic Theology and the Ethos of the Orthodox Church”, („Светоотачко богословље и етос 
православне Цркве“), Aspects of Church History, 27-28. 
63 „Redemption”, Creation and Redemption, 96. 
64 „Redemption”, Creation and Redemption, 97. 
65 „Redemption”, Creation and Redemption, 101. 
66 „Redemption”, Creation and Redemption, 99. 
67 „Redemption”, Creation and Redemption, 141, 304-305, фн. 121. Видети такође Флоровсковљеве 
примедбе код архимандрита Софронија: „Correspondance avec le Père Georges Florovsky”, Buisson 
Ardent: Cahiers Saint-Silouane l'Athonite, no. 14, 2008, 14-21, на 16-17. Неки наговештаји сличног 
погледа Балтазаровом могу се наћи и код Булгакова, као и самог Софронија.   
68 „Redemption”, Creation and Redemption, 138, 146. 
69 „Redemption”, Creation and Redemption, 138. 
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Искупљење као Литургија Цркве 
 

Ова литургијска димензија је више него само питање сведочанства. 
Искупљење је сама Литургија. Док Антоније практично укида жртву и свету тајну70, 
Флоровски, позивајући се на Посланицу Јеврејима, смешта Христово 
првосвештенство у први план и у средиште. Смрт на крсту била је жртва, где је 
Христос био истовремено и приносећи и принос, и свештеник и жртвовани. Почела 
на земљи, испуњена на небесима, „где нас је Христос представио и још увек нас 
представља Богу, као вечни Првосвештеник”. Христова жртва више је него само 
љубав, она је „светотајинска делатност, литургијска служба” – ”не само ‘за 
опроштење грехова, него и за наше прослављење’” 71. 

Флоровсковљево јасно уважавање наставка постојања вазнесеног Исуса у 
људској природи, доказано у многим његовим важним еклисиолошким есејима, може 
се овде видети на делу: „Човек Исус Христ, посредник између Бога и људи, који је 
стално на послу у свом Телу, Цркви, као једини свештеник свих светотајинских 
дејстава” 72. 

Прву верзију есеја о искупљењу из 1930. године Флоровски закључује делом 
о крштењу. Смрт на крсту је крштење крвљу, крштење целе Цркве, очишћење целе 
људске природе и космоса. Светотајинско крштење осликава и учествује у овом 
једном крштењу Христовом, зачетку и узроку васкрсења за живот вечни, када Он 
поново дође. Антоније није успео да разјасни разлику између природе и воље у 
заједници са Христом. Флоровски, као одговор, следи Максима Исповедника и 
Николу Кавасилу у ставу да је Христова смрт била крштење природе, што је 
резултирало васкрсењем за све; да би то васкрсење било благословено, потребан је 
одговор слободне воље. Пошто је крштење светотајинско умирање са Христом, оно 
мора бити придружено покојниковим умирањем за себе, путем крста73. 

Есеј In Ligno Crucis из 1936. године, објављен 1976. године под називом 
„Искупљење”, такође је закључен делом о Светој Тајни, овај пут Евхаристији. Како 
Флоровски наводи, „светотајински значај смрти Господа као Новозаветне Пасхе 

                                                 
70 Путеви руског богословља, том. 2, 210.  
71 „Redemption”, Creation and Redemption, 131-132. 
72 Видети изворе у фуснотама 38, 39 и 40. Флоровски је објавио две беседе на Вазнесење. 
Међутим, у његовим еклисиолошким есејима може се боље видети развој ове тематике.   
73 Флоровски ће касније описати ову подвижничку димензију изразом imitatio Christi. У 
„Redemption” („Искупљењу”), необјављеном изводу за своју планирану књигу о искупљењу 
писану током 1950-тих, он каже: „Сам Христов живот – живот страдалног слуге, у унижењу и 
понижености – поставља нови образац и нову норму. То је образац Новог Царства. У том 
смислу, Imitatio Christi је потребно и има искупљујући значај. Заправо, то је више од образаца 
или самог примера који треба следити. Хришћани су позвани не само ‘да следе’ Христа, већ да 
буде in Christo (у Христу). Многа погрешна тумачења тајне искупљења, која су у древним 
временима била још више заступљена, заснивају се на несразмерном нагласку на идеји обрасца 
или примера (нпр. Пелагије, Абелар). С друге стране, Христос је Учитељ и, заиста једини 
Учитељ. Јеванђеоски образац живота, као што је изражен у Његовим алегоријама и у Беседи на 
Гори, припада самој структури Његове службе искупљења” (особна документа Флоровског у 
мом поседу). Нешто касније, Флоровски то поједностављено изражава: „Imitatio Christi није 
само језичка фигура, нити је западњачка фраза. Свети Игњатије Антиохијски себе сматра 
mimetes Christou, са посебним нагласком на учешћу у крсту или мученичкој смрти“. Anastassy 
Brandon Gallaher, „Georges Florovsky on reading the Life of St. Seraphim” („Георгије Флоровски 
о читању Житија Светог Серафима”), Sobornost, Vol. 27 (no. 1, 2005), 58-70, на 62-63. Ова 
Флоровсковљева запажена уравнотеженост указује на значајно неслагање са Владимиром 
Лоским: Vladimir Lossky: The Mystical Theology of the Eastern Church (SVS Press, 1998), 215. 
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представљен је на Тајној Вечери, која је и сама била истинска Света Тајна: 
приношење жртве крста”. „ Евхаристија јесте сама Тајна Вечера, која изнова и изнова 
одиграва, али не понавља, јер свако ново прослављање не само да представља, већ 
заиста јесте иста ‘Тајна вечера’ која је прослављена по први пут од стране 
Првосвештеника, ‘у ноћи у којој је предат или боље речено када је самога себе дао за 
живот света’” 74. Ово „је Света тајна Распећа, изломљеног тела и крви проливене”, 
„мистично и светотајинско ‘претварање’ (µεταβολή) тела у славну духовну храну” 75. 
Флоровски посебно прати Златоуста и Кавасилу када говори о Христовој 
свештеничкој служби у Евхаристији. 

„Прави Служитељ сваке Литургије је сам наш Господ... Христос још увек делује 
као Првосвештеник у Својој Цркви. Света Тајна је увек иста. Жртва је иста. Жртвеник је 
исти. Свештеник је исти. И није једно јагње заклано, или принесено на данашњи дан, а 
друго у прошлим временима, није једно овде, а друго негде другде, већ исто увек и 
свуда... Евхаристија је жртва, не зато што је Исус поново убијен, већ зато што исто тело и 
иста жртвена крв су заправо овде на Олтару, принети и представљени”76. 

Флоровски наводи Кавасилу: „Приносећи и жртвујући себе једном за све, Он 
није одустао од Свог свештенствa, већ Он врши своју непрекидну службу за нас, у 
којој је Он наш заступник пред Богом заувек, због чега је и речено за Њега: ‘Ти си 
свештеник заувек’” 77. У Евхаристији, Христос нам даје слику доласка Нове твари, и 
гради своје Тело, Цркву, у историји. 

Ово светотајинско поимање искупљења пресудно је за Флоровсковљеву 
касније развијену еклисиологију. Позивајући се на своју омиљену еклисиолошку 
слику из Августинових Ennarationes in Psalmos (Коментари на Псалме), Флоровски 
изнова подвлачи да је еклисиологија „доктрина Целог Христа“ – „Totus Christus, 
caput et corpus”, и, самим тим, неодвојиви део Христологије. Осуђујући недавне 
покушаје да се тројадолошко или пнеуматолошко поимање Цркве супротстави 
христоцентричном, он је одлучан да Тајна Свете Тројице „може бити пoјмљена само 
кроз Христа” 78, и даље, „Дух је Дух Христов”, чије је дело да нас уједини са Христом, 
„Педесетница је Тајна Распетог Господа” 79. 

Флоровски тако говори о Цркви у халкидонском смислу – поново позитивно, 
динамички протумачено. „Кључна ствар”, каже он, јесте „карактер Христове ‘људске 
природе’, његове, а ипак универзалне”. Ипак „појам Оваплоћења”, узет по себи, а 
непроширен довољно да укључи живот и рад Христа до свог врхунца на крсту и у 
слави Васкрсења, не обезбеђује довољан основ или темељ за еклисиологију. Не би 
било довољно ни да се тајна Оваплоћења тумачи искључиво у терминима „природе”. 
Уместо тога, „учење о Цркви може бити само развијено у оквиру свеобухватне шеме 
божанског домостроја спасења” 80. Јер Црква није само тајна личности Христове, већ 
„рекапитулација свих његових дела”. 

                                                 
74 „Redemption”, Creation and Redemption, 157. 
75 „Redemption”, Creation and Redemption, 134-135. 
76 „Redemption”, Creation and Redemption, 157. 
77 „Redemption”, Creation and Redemption, 158. 
78 „Patristic Theology and the Ethos of the Orthodox Church”, Aspects of Church History, 24. 
79 Видети: Anastassy Brandon Gallaher, „Georges Florovsky on reading the Life of St. Seraphim”, 
62. О расправи на овој теми видети мој чланак: „The Eternal 'Spirit of the Son': Barth, Florovsky, 
and Torrance on the Filioque” (цитиран навише).  
80 „On the History of Ecclesiology”, у: Florovsky, Ecumenism II: A Historical Approach 
(Büchervertriebsanstalt, 1989), 14; оригинално издање: Florovsky, „Christ and His Church: 
Suggestions and Comments”, у: L'Église et les Églises, 1054–1954, neuf siècles de douloureuse 
séparation entre l'Orient et l'Occident, études travaux sur l'unité chrétienne offerts à Dom Lambert 
Beauduin Vol II. (Chevtogne, 1954), 159-70.  
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Кључ овде лежи у Светим Тајнама81. Флоровски наводи Николу Кавасилу, 
„Свете Тајне означавају Цркву и јесу Црква“ 82. И „целокупно прослављање Свете 
Тајне јесте једна икона целокупног домостроја Господа нашег” 83, „свеобухватна 
слика Христовог искупљујућег домостроја”84. Отуда Кавасила трди да је „увод у 
Свете Тајне као нека врста ‘тела историје’” 85. Тако, за Флоровског „установљена у 
Светим Тајнама”, Црква је „живи преглед Христовог искупљујућег дела” 86. Према 
халкидонском образцу, Њен облик је облик искупљења. Флоровски пише: 

„’ Облик слуге’ је очигледан у Цркви. Али, вера препознаје по овом ‘облику’, 
односно унутар њега, ‘нову твар’ и стално присуство Христа кроз Светог Духа. 
Живот хришћана ‘је скривен са Христом у Богу’ (Кол. 3:3). ‘Два живота’ су 
уједињени и међу собом повезани у идентитет субјекта: несливено, непромењиво, 
нераздељиво, нераздвојено. Постоји само једна Црква, ‘видљива’ и ‘невидљива’, 
одједном понижена и славна одједном. Људско стање није укинуто божанском 
благодаћу, већ је само искупљено и преображено“ 87. 

 
Искупљење и телос стварања 

 
Флоровски сигурно не би говорио о обожењу, заједници или „светотајинској 

природи творевине”, а да не спомене потребе за стварним искупљењем од греха и 
смрти. Ипак, наглашава он, „сама ‘сотириологија’ се врхуни у појму ‘Нове твари’” 88. 
Ово нас доводи до последње главне тачке Флоровскoвљевог размишљања о 
искупљењу: питања „крајњег мотива” Оваплоћења и његовог односа са 
свеобухватним наумом стварања. 

Да ли би Бог постао човек, чак и да није било човековог грехопада? 
Флоровски се укратко бави овим питањем у свом есеју из 1949. године – „Јагње 
Божије” и изнова у свом чланку из 1957. године – „Cur Deus Homo“? Мотив 
оваплоћења је, као што је поменуто раније, првобитно планиран да буде поглавље у 
књизи о искупљењу на којој је поново почео да ради током 1950-тих. Као и обично, 
он наглашава потребу да будемо близу стварних историјских догађаја: 

                                                 
81 Овде Флоровски признаје своје дуговање Mysterientheologie Дому Одa Kаселa (Dom Odo 
Casel) и Морисa де ла Taja (Maurice De la Taille), раду из 1921. године о Евхаристији, Mysterium 
Fidei: видети: Florovsky, „Redemption”, Creation and Redemption, 301. и 308, фн. 100 и 154. Има 
индиција да је читање ова два римокатоличка научника навело Флоровског да обрати пажњу 
на светотајинско богословље Николе Кавасила, који, заједно са Златоустим, представља 
најважније изворе међу грчким Оцима за његово промишљање Светих тајни. Касније, док је 
био декан Академије Светог Владимира, Флоровски је одржао семинар под називом „Учење о 
искупљењу”, где је Де ла Тајова студија уврштена у списак литературе (програм семинара се 
налази у особним документима Флоровског, који су у мом поседу). 
82 „The Eucharist and Catholicity” (1929), у: Florovsky, Ecumenism I, (Büchervertriebsanstalt, 
1989), 54. Незавршено поглавље о Евхаристији и Цркви, под називом „The Ultimate Mystery” 
(„Крајња тајна”) укључено је у Флоровсковљеву допуну дела In Ligno Crucis из 1950. године. 
Овде, поново, као и у његовим ранијим бављењем питањима Светих тајни и еклисиологије, 
кључни извори су Златоусти, Никола Кавасила и Августин (лична документа Флоровског, која 
су у мом поседу, уступљена од стране Ендрју Блејна). 
83 „Redemption,” Creation and Redemption, 158. 
84 „Patristic Theology and the Ethos of the Orthodox Church”, Aspects of Church History, 24.  
85 „The Eucharist and Catholicity”, у: Florovsky, Ecumenism I, 55.  
86 Ecumenism II, 14. 
87 „Togetherness in Christ”, у: William S. Morris, The Unity We Seek (Oxford University Press, 
1963), 17-27. на 19-20.  
88 „Patristic Theology and the Ethos of the Orthodox Church”, Aspects of Church History, 25. 
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„Нећемо се бавити апстрактним могућностима, заправо неоствареним и 
осујећеним, нити градити доктринарну синтезу на анализи вероватноће... Морамо се 
бавити чињеницом Оваплоћења, а не њеном идејом... Знамо оваплоћеног Господа 
само као нашег Спаситеља... Распетог и Васкрслог. Син Божији „сишао је у пали 
свет, да нађе и поврати изгубљену овцу” 89. 

Ипак, тврди он, „постоје одређени теолошки разлози да се Оваплоћење 
сматра саставним делом оригиналног плана стварања, органским испуњењем 
исконске творачке сврхе Божје, не суштински зависним од пада, односно 
нарушавања ове сврхе побуном и омаловажавањем од стране творевине” 90. 

Са намерном алузијом на Анселма у наслову, Флоровсковљев Cur Deus 
Homo91 опрезно развија овај аргумент, упућујући на одређене средњовековне 
учењаке пупут Руперта од Дојца, Александра од Хeлсa, Алберта Великог, Аквинског, 
Бонавентуру и Дунса Скота. Овај есеј представља модел дијалога са латинском 
схоластиком на светоотачкој основи, на који се позива у закључку „Путева руског 
богословља“ 92. Флоровски налази у Максиму Исповеднику подршку за скотистички 
поглед на Оваплоћењe као на први предмет творачке воље Божије, због којег су све 
ствари створене – питањe апсолутне предодређености, независне од човечијег пада. 
Ово је, примећује он, само теологуменон, али такав да се добро уклапа у оквир 
општег система од светоотачког учења. Он закључује: „Адекватан одговор на питање 
‘мотивa’ Оваплоћења се може дати само у контексту општег учења о стварању” 93. 

 
Закључак 

 
Колико је успешна Флоровсковљева сотириолошка синтеза? Свеобухватна 

снага визије Флоровског очигледна је и чини ми се да Флоровски ставља акценат на 
правим местима: централност појединачних историјских догађаја у оквиру 
искупљења, јединство Христове личности и дела; објективни и универзални 
искупљујући карактер Христове смрт на крсту; искупљење као литургија и Света 
Тајна, који образјује Цркву и њену мисију; искупљење као испуњење Творевине. 

                                                 
89 „The Lamb of God”, 21. 
90 „The Lamb of God”, 20-21. 
91 Као што је Јарослав Пеликан приметио, овде се Флоровски дотиче проблема који „је од 
суштинског значаја за аугустиновско наслеђе западне теологије: како да се афирмише 
истовремено доброта стварања и неопходност Оваплоћења”. Pelikan, Puti Russkoga Bogoslova: 
When Orthodoxy comes West, у: David Nieman and Margaret Schatkin (eds.), The Heritage of the 
Eastern Church, vol. 1 (Rome, 1973), 11-16, на 12.   
92 Степен у којем Флоровскoвљева критика схоластике у Путевима руског богословља заправо 
представља критику барокнe неосхоластике, која је плод мануалистичке традиције, превидео се од 
стране многих читалаца. Флоровски указује на проблем у каснијем есеју на следећи начин: 
„Теолошки обрасци и шеме су позајмљени од Запада, врло еклектичко, како из касне римске 
схоластике пост-Тридентинског периода, тако и из различитих теологија реформације”. Florovsky, 
„Patristic Theology and the Ethos of the Orthodox Church”, Aspects of Church History, 20. 
93 „Cur Deus Homo”, Creation and Redemption, 170. Џорџ Вилијамс (George Williams) бележи да 
је Флоровсковљево интересовање за питање „предодређености Искупитеља“ изазвано делом 
римокатоличког теолога Џозефа Поклеа (Joseph Pohle), Soteriology: A Dogmatic Treatise on 
Redemption (London, 1947), 24-34: George Huntston Williams, „Georges Vasilevich Florovsky: His 
American Career (1948–1965)”, 71. У вези са Светим Максимом, видети: Florovsky, „Maximos 
und der Origenismus”, Diskussionsbeiträge zum XI. Internationalen Byzantisten kongres München 
1958, Munich, 1961, 38-40 (Флоровсковљеви коментари су на енглеском); Florovsky, „The 
Christological Dogma and its Terminology”, у: Paul Fries and Tiran Nersoyan (ed.), Christ in East 
and West (Mercer University Press, 1987), 45-47. на 46. 
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Ипак, морамо указати на двa озбиљнa недостатка. Први – Бог Отац. „Јер тако 
Бог заволе свет да је Сина Свог Јединородног дао” (Јов. 3.16). „Јер Бог беше у 
Христу, који помири свет са собом” (2. Кор. 5.19). Бог је „Њега, који није знао греха, 
учинио грехом нас ради” (2. Кор. 5.21). Флоровски скоро и да не спомиње деловање 
Оца у искупљењу – мотив који налазимо код Светог Филарета и, још 
проблематичније, код Булгакова. Он је, ипак, кључна библијска тема. 

Питање закона и замене стоји некако са овим у вези. „Јер што закону беше 
немогуће, пошто беше ослабљен телом, Бог пославши Сина свога у обличју тела 
греховног и због греха, осуди грех у телу, да се правда закона испуни у нама који не 
живимо по телу него по Духу” (Римљ. 8.3-4). Имајући на уму да Теофан Полтавски 
напада Антонија Храповицког за порицање заступничког искупљења, занимљиво је, 
онда, да у каснијој верзији есеја о искупљењу, из 1953. године, „На дрвету крста”, 
Флоровски обавештава своје читаоце да је Теофан хвалио „оригинални рукопис”, као 
„прво савремено руско богословско дело” које представља учење о искупљењу „на 
строго православни начин” 94. То је доиста необично, јер Флоровски, готово исто 
онолико колико и Антоније, умањује – скоро одбацује – заступнички и правни језик 
Светог писма, називајући га „бледим антропоморфизмом” 95. 

Такво одбацивање, међутим, прети да поткопа управо стварност 
искупљујућег дела и „метафизички реализам” Отаца, до којих је Флоровском веома 
стало. Грчки Оци схватили су такав језик много озбиљније. Атанасије, на пример, 
говори да је Христос умро као „замена” (ἀντίψυχον)96, „уместо свих” (ἀντὶ 

πάντων)97, искусивши не само сопствену смрт већ и „смрт људи”, постајући 
„проклет” и плаћајући, уместо нас, дуг предвиђен Законом98. „Пре тога свет, као 
крив, био је под осудом Закона”, каже Атанасије, „али сада је Слово преузело осуду, 
и пошто је пострадало у телу за све, донело је спасење за све” 99. Слични примери 
могу се наћи и код Кападокијаца и Светог Кирила Александријског. 

Важнији је, можда, пример Светог Николе Кавасиле. У IV књизи свог 
„Живота у Христу“ – тачно тамо где се Флоровски ослања на њега у свом 
сагледавању Евхаристије – Никола користи терминологију за коју неки научници 
сматрају да је произашла из грчког превода Анселма: „У Евхаристији, каже он, ми 
примамо оно тело у коме је Христос својим животом одао част (τιμήν) Оцу, и Својом 

                                                 
94 „On the Tree of the Cross”, 11. Иронично, Храповицки такође одаје највиша признања 
Флоровском: „Ваша посебна заслуга је ваша строга лојалност учењу Православне Цркве и 
вери, и то што без напуштања историјске непристрасности, строго и верно разликујете 
Предање Цркве од свих страних уметања”. Цитирано у: Alexander Schmemann, „Roll of 
Honour”, St. Vladimir's Seminary Quarterly, 2, no. 1 (јесен, 1953), 5-11, на 7. Писмо Храповицког 
Флоровском из касних 20-тих налази се у архиви Академије Светог Владимира. 
95 „Redemption”, Creation and Redemption, 101; видети такође: 102-103. Овакав приступ бива у 
супротности са позитивнијим теолошким тумачењем библијског антропоморфизма које 
карактеририше Флоровсковљев есеј о Светом писму. 
96 Аthanasius, De Incarnatione 9:2; 37,7. 
97 Athanasius, De Incarnatione 9.1; 10.1-2; 20.2 
98 Athanasius, De Incarnatione, 22.3; 25.2; 6.2-3; 9.5; 20.5. 
99 Athanasius, Contra Arianos, 1:60. У вези са овим питањем јесте и Флоровскoвљево прилично 
једнострано инсистирање на томе да Логос преузима људску природу пре њеног пада; видети 
расправу о томе у мом чланку: „The Place of St. Irenaeus of Lyons in Historical and Dogmatic 
Theology according to Thomas F. Torrance”, Participatio: the Journal of the T. F Torrance 
Theological Fellowship, vol. 2 (2010), 5-43, посебно 26-27; такође: John Meyendorff, „Christ's 
Humanity: The Paschal Mystery”, St Vladimir's Theological Quarterly 31 (1987), 5-40. 
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смрћу и вазнесењем у славу Оца је одужио (ἀπολογεῖσθαι) дуг части [опхеилометха 
�����] који смо дужни због наших грехова“ 100. Опет, на сличан начин, док Флоровски 
наводи да „крст није симбол правде, већ симбол Божанске љубави” 101, Николин 
савременик, Свети Григорије Палама говори о крсту и силаску у Ад као чину 
„правде” без које, каже он, „Бог не дела” 102. Код свих ових Отаца упадљиво је то што 
је терминологија заступништва доследно усаглашавана са појмовима јединства, 
божанске победе и обожења, а поимање закона усаглашено са поимањем природе. 

Флоровски је описао своју планирану неопатристичку синтезу као 
„екуменску синтезу” у којој раздвојене линије хришћанске мисли треба да буду 
поновно уједињене на светоотачкој основи. У свом есеју о Јеремији II и Лутеранским 
богословима, он је изјавио да покушај Филипа Меланчтоновa „да протумачи поруку 
реформације у ширем контексту васељенске традиције која обједињује Исток и Запад 
треба бити поновљен”, са „свим спорним тачкама, које деле Исток од не-римског 
Запада, анализираним поново у широј перспективи светоотачког предања” 103. Ни 
реформистичка ни Анселмова теорија, наравно, не могу се поистоветити са 
богословљем искупљења Отаца као што су Атанасије или Кавасила. Ипак, Кавасила 
нам показује, у најмању руку, могућност да Анселмо може бити протумачен, с 
љубављу, на сличан начин у ширем плану104.  

Као Храповицки, Флоровски свој есеј о искупљењу из 30-тих пише под 
утицајем теорије моралног испаштања професора казанске Академије Виктора 
Ивановича Несмелова (1863–1937), чијој је књизи „Наука о човеку“  написао 
предговор105. Међутим, један број свезака које се односе на Анселма и искупљење у 
личној библиотеци Флоровског указују да је он променио мишљење у вези са темом 
искупљења у 1950-тим, током којих се он поново вратио раду на својој планираној 
књизи о искупљењу. Флоровсковљево поновно навођење, сада у позитивном смислу, 
фразе fides quaerens intellectum и credo ut intelligam у есејима из тог периода показују 
већу отвореност према Анселму уопште106. У свом есеју о есхатологији у 
патристичкoj ери из 1956. године, Флоровски се не устручава да наводи у позитивном 
смислу евхаристијски канон Томаса Кремнера из „Књиге свакодневних молитви“ 

                                                 
100 Nicolaus Cabasilas, De Vita in Christo, 4.4; видети такође: 4.5. 
101 „Redemption”, Creation and Redemption, 103. 
102 Свети Григорије Палама, Омилија 16 на Велику и Свету Суботу. 
103 „An Early Ecumenical Correspondance (Patriarch Jeremiah II and the Lutheran Divines)”, у:  
Florovsky, Christianity and Culture, 155; видети такође: Florovsky, „The Greek Version of the 
Augsburg Confession”, ibid., 157-160, као и: Jaroslav Pelikan, „Puti Russkogo Bogoslova: When 
Orthodoxy Comes West”, у: Nieman and Shatkin (eds.), The Heritage of the Early Church, Rome, 
1973. 
104 Као што је недавно покушао Дејвид Харт (David Hart), „A Gift Exceeding Every Debt: An 
Eastern Orthodox Appreciation of Anselm's Cur Deus Homo”, Pro Ecclesia 7.3: 333-348. Видети 
такође: Oliver Herbel, „Anselm the Neo-Nestorian? Responding to the Accusation in Light of On the 
Incarnation of the Word”, St Vladimir's Theological Quarterly, 52:2 (2008), 173-97. Richard 
Swinburne, Responsibility and Atonement (Oxford University Press, 1989), критичан је према 
јуридичким метафорама, али се изнова враћа појму откупа дуга схваћеног у смислу жртве.  
105 Као што је Николај Гаврјушин коментарисао у веома критичном руском есеју, „док 
Флоровски првобитно намерава да пружи радикалну критику учења о искупљењу развијеном од 
стране Митрополита Антонија Храповицког, Флоровски се у суштини и сам креће истим путем... 
Антоније је одрастао у разговорима са Несмеловим... ” Н. Гаврюшин, “... Чтобы истощилось 
упорство раздора“. Штрихи к портрету Г. В. Флоровского”, Символ 47, 2004, 201-238. 
106 За даље упуте и расправе видети мој есеј: “'Theology Reasons' – in History: Neo-patristic 
Synthesis and the Renewal of Theological Rationality”, у Θεολογία, 81: 4 (2010), 81-118, на 98-99. и 
112, фн. 89. и 112. 
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(„Book of Common Prayer“), описујући крсну жртву као „пуну, савршену и довољну 
жртава, приношења и задовољења” 107.  

Рана амбивалентност Флоровског у погледу заступничког карактера искупљења 
није јединствена, већ представља скоро општи став православног богословља прошлог 
века108. Доста дуго смо били затворени у превише упрошћени шематизам 
популаризован студијом шведског лутеранског теолога Густава Аулена из 1931. године, 
„Christus Victor“, који прави поделу између грчке светоотачке и лутеранске 
„драматичне” теорије и латинске и реформистичке теорије „задовољења”. Сувише 
често, разумевање традиционалног језика искупљења било је затамњено 
конфесионалним полемикама и утицајем савременог егзистенцијализма, са својим 
антиномичним тенденцијама. Као што је један језуитски коментатор, Бернар Шулце, 
приметио у свом прегледу савременог руског приступа сотириологији из 1946. године, 
„легализам је заиста постао за многе теологе врста баука који прогони слободну 
употребу људских интелектуалних способности. Али, било би прикладно да се 
правно поимање подвргне непристрасном оцењивању и да се филозофски анализира 
ова идеја, пре него што се уплашен побегне. Сва дела источних теолога имају овај 
недостатак” 109. 

Искреније проучавање језика заступништва, дуга и задовољења, откупа и 
закона уопште у светоотачкој литератури стоји пред православном теологијом. Језик 
замене и дуга који налазимо у Светом писму и код Отаца мора бити протумачен и 
правилно усвојен, а не одбачен. Уколико нам је ово одбојно, ми тиме само 
показујемо да нисмо деца Отаца, већ оног који је утицао да Флоровски критикује 
Антонија Храповицког: Имануела Канта, који је у својој „Религији у границама 
чистог ума“  негирао да свака особа може да плати дуг греха другоме. Разговарима о 
превазилажењу западног индивидуализма у корист „одношајне онтологије,” многи 
савремени православни богослови, својим одбацивањем посредничког искупљења и 
сопственом неспособношћу да промишљају заједно онтологију и закон, још увек 
остају, као и њихови западни рођаци, деца просветитељства.110 

Овде, међутим, у оквиру најширих и најосновнијих питања, може се пронаћи 
трајан допринос Флоровског. Теологија историје Флоровског, његова афирмација сталне 
и делотворне силе појединачних догађаја спасења, подразумева свеобухватну критику 
просветитељства и хисторицистичког приступа времену, као и пелагијевског морализма 
који нужно прати сваку теологију (оног) који усваја такве приступе – укључујући и 
најновију верзију таквог пелагијевског морализма који не прави разлику од искупљења 
са борбом за социјалну правду. Јозеф Рацингер именовао је централну кризу нашег 
времена као ”хајдегеријанску проблематику” „ схватања посредовања историје у царству 
онтологије”111. Флоровсковљево тумачење спасења, као зависног од догађаја који су 

                                                 
107 „Patristic Theology and the Ethos of the Orthodox Church”, Aspects of Church History, 65. 
108 Велики изузетак представља Димитрије Станилоае, који нуди избалансирану синтезу 
заступничке, јуридичке и обредне димензије Христовог дела. Видети: Staniloae, The Experience 
of God: Orthodox Dogmatic Theology, Vol. Three: The Person of Jesus Christ as God and Savior 
(Brookline, Mass.: Holy Cross Orthodox Press, 2011).  
109 Bernard Schultze, S. J. „La nuova soteriologia russa”, Orientalia Christiana Periodica, vol. 12, 
1946, на 143-44. и на 154.  
110 За изузетан покушај да интегрише појмове права, зајма и дуга у креативном 
прилагођавању одношајној онтологији Зизиуласа, и са погледом на божански домострој 
инспирисаним од стране Иринеја, погледати: Douglas Knight, The Eschatological Economy: Time 
and the Hospitality of God (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2006).  
111 Ratzinger, Principles of Catholic Theology: Building Stones for a Fundamental Theology 
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истовремено историјски случајни и есхатолошки пресудни, омогућава му да се изравно 
суочи са модерним филозофским херменеутикама, уз уверење да подједнако случајан 
карактер тумачења која обележавају све наше знање о овим догађајима спасења ни на 
који начин не исцрпљује реализам и универзалност њихових тврдњи, заснованих, као 
што је обичај са таквим тумачењима, на црквеном телу, оваплоћеног у историји 
Господа: на Цркви, оригиналним догађајима спасења – Оваплоћењу, Крсту и Васкрсењу 
– стално присутним и кроз историју делотворним кроз Свете Тајне. 

Упркос постмодерној критици просветитељског универзализма због 
признавања историјског установљавања сазнања, иста антиисторијска 
просветитељска тенденција коју је и Флоровски критиковао – немогућност да се 
схвате одређени историјски случајни догађаји као апсолутна истина, трајно и 
универзално делотворна у свему – и даље je на снази у либералној теологији данас 
тако што се сада све више примењује у међурелигијском дијалогу са нехришћанским 
религијама. Овим је истакнута јако изражена нелагодност да се Исус Христос 
прогласи за јединог Спаситељ света – не да је само „један” Пут, већ да је „једини” 
Пут, и не само за хришћане већ за цело човечанство. У лице овoм изазову, теологија 
Флоровског поново потврђује, са непопустљивом силом, дубокоумношћу и 
изненађујућом доследношћу, скандал посебности на коме стоји цело Јеванђеље: „А 
када дође пуноћа времена, посла Бог Сина својега, који се роди од жене, који би под 
законом, да искупи оне који су под законом, да примимо усиновљење” (Гал. 4.4-5). 
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Matthew Baker 
 

IN LIGNO CRUCIS: 
ATONEMENT IN THE THEOLOGY OF FATHER GEORGES FLOROVSKY 

 
This essay discusses Florovsky's theology of redemption and the history of his 

never-completed book on this subject, "In Ligno Crucis: The Patristic Doctrine of the 
Atonement," originally based on lectures given in England in 1936. Florovsky's theology of 
redemption was shaped in critical opposition to the moralistic redemption theory of 
Metropolitan Antony Khrapovitsky. Here we consider Florovsky's treatment of the work of 
Christ as marked by the following emphases: (1) redemption as an event in time, having 
permanent significance; (2) Christ's death as the objective form of redemption; (3) 
redemption as liturgy and sacrament, the high priestly offering of Christ, made present in 
and giving form to the Church; and (4) incarnation and deification as fulfillment the telos of 
creation. In conclusion, we  discuss the place of legal and substitutionary concepts of 
atonement and the need for Orthodox theologians to reconnect the discourses of ontology 
and law. 

Key words: Florovsky, redemption, Hrapovicki, morality, Kant, metaphysical 
realism, theologies of time, law. 
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СВЕТИ АЛЕКСАНДАР АЛЕКСАНДРИЈСКИ И АРИЈЕ  

О РОЂЕЊУ СИНА БОЖИЈЕГ 
 
Апстракт: Рад има за циљ да укратко изложи основна питања око којих се 

водила дебата у раном периоду аријанског спора, са посебним освртом на улогу 
појма времена у тој дебати. Рад анализира аргументацију у раној преписци вођеној 
од стране Арија и Светог Александра, епископа александријског, како међу собом, 
тако и са осталим значајним личностима тог времена, као и могуће изворе те 
аргументације. Пошавши од сличних поставки развијених у александријској 
традицији, посебно од стране Оригена, ова два ранохришћанска аутора имају 
различите погледе на својство „ нерођености” Бога Оца, питање Синовљевог 
почетног или беспочетног рађања, као и везе између рађања Сина и стварања света 
у времену.  

Кључне речи: Св. Александар Александријски, Арије, Бог Отац, нерођеност, 
Син Божији, време.  

 
Проблем времена већ је био у центру пажње хришћанских мислилаца у III 

веку, али је првенствено био сагледаван у односу на стварање света. Као такав, он је 
био више ствар дебате између хришћанских мислилаца и представника разних 
филозофских школа који су, у већини, заступали став о вечности света. Дебата је 
вођена на једном филозофском плану и ни на који начин није ометала нормални 
живот Цркве, која је од Миланског едикта 313. године престала да буде прогоњена. 
Међутим, само неколико година после овог догађаја, који је хришћанима у царству 
донео слободу вероисповести, над Црквом се надвила нова опасност. Ова опасност 
није претила од споља, већ је дошла из самог средишта на коме се заснивао црквени 
живот, из учења о Сину Божјем, Господу Исусу Христу. Полемика која се водила око 
учења о Исусу Христу није била ствар пуке интелектуалне дебате међу ученим 
хришћанима, већ се дубоко тицала могућности људског спасења или сотириологије. 
Питање људског спасења лежало је у основи оба учења, и аријанског и 
православног1. Теолошке несугласице између александријског епископа Александра 
и његовог презвитера Арија убрзо су прешле оквире помесне Цркве и постале ствар 
опште дебате међу хришћанима у целом царству. Црква, која је три века одолевала 
прогонима Римске империје и сведочила своју веру мучеништвом својих припадника, 
у једном тренутку нашла се увучена у филозофске распре које нису биле тако 
безазлене, јер су претиле да поткопају темељ на коме је вековима грађена. Између 

                                                 
1 Више о томе видети у: Robert Gregg и Denis Groh, Early Arianism – A View of Salvation, 
Philadelphia and London, 1981, посебно поглавље о аријанској сотириологији „Adoption as 
Salvation: Common to us and to the Son”, стр. 50-70.     
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осталог, и проблем времена нашао се у средишту дебате која није више била са 
платонистима и следбеницима осталих филозофских школа, већ је вођена на домаћем 
терену, међу самим хришћанима, и тицала се одређења самог Божијег бића.  

Постоји прећутна сагласност научника да извор учења која су уздрмала 
Цркву у IV веку лежи у александријској традицији, али је још увек предмет полемике 
који је главни извор Аријевог учења. Студије у вези са главним извором учења ишла 
су махом у два правца. Један правац је ка александријској традицији, пре свега, 
апологетској, док је други правац указивао да зависност Аријевог учења можда не 
треба тражити у александријскoј, већ у антиохијској традицији (пре свих у учењима 
Игњатија Богоносца, Теофила Антиохијског и Павла Самосатског). Заговорници 
првог правца јесу: Лесли Барнард (Lesli W. Barnard)2, Манљио Симонети (Manlio 
Simoneti)3, Роберт Хансон (Robert P. C. Hanson)4, Рудолф Лоренц (Rudolf Lorenz)5 и 
Роуан Вилијамс (Rowan Williams)6. Постоје и различита становишта унутар овог 
правца о томе ко је од представника александријске традиције извршио највећи 
утицај. Доминантно је становиште да је Арије доследан Оригену, док Хари Волфсон 
(Harry A. Wolfson)7 заступа релативно усамљено мишљења да су корени његовог 
учења у Филону Александријском. У скоријим истраживањима, Аријево име све се 
чешће везује за Светог Методија Олимпског. Такав став први пут је изнео Брук Отис 
(Brook Otis)8, а убрзо је прихваћен и од Лојда Патерсона (L. G. Patterson)9 и кардинала 
Алојза Грилмајера (Aloys Grillmeier)10, који ће то заступати у својој обимној 
христолошкој студији. Други правац представљају научници који у Арију виде и 
баштиника антиохијске традиције, пошто је Арије био ученик Лукијана 
Антиохијског, и то су: Морис Вајлс (Maurice F. Wiles)11, Томас Полар (Thomas E. 
Pollard)12 и Симонети13 у својој раној студији о изворима аријанства. Постоје и 
усамљена мишљења да је Аријево учење јединствено и независно од традиције и 
заступа га Чарлс Каненгејзер (Charles Kannengeisser)14. 

Према традиционалном тумачењу, Арије је покушао да реши проблем који је 
створио Ориген учењем о вечном рађању Сина и вечном стварању света. Под 

                                                 
2 Lesli W. Barnard, ‘The Antecedents of Arius’, Vigiliae Christianae 24, 1970, 172-88. и ‘What was 
Arius’ Philosophy, Theologische Zeitschrift, 28, 1972, 110-117. 
3 Manlio Simoneti, La crisi ariana nel IV secolo, Rome, 1975. и Review of Lorenz (1978), Revista di 
storia e litteratura religiosa 16, 1980, 455-60.  
4 Robert P. C. Hanson, ‘Did Оrigеn apply the word Homoousios to the Son?’, у: Jacques Fontaine 
and Charles Kannengiesser (eds), Epektasis. Mélanges patristiques offerts aou cardinal Jean 
Daniélou, Paris: Beauchesne, 1972, 292-303. 
5 Rudolf Lorenz, ‘Arius judaizans?’ Untersuchungen zur dogmengeschichtlichen Einordnung des 
Arius, Götingen, 1978. 
6 Rowan Williams, Arius. Herеsy and Tradition, London: Darton, Longman and Todd 20012, 
посебно стр. 117-156.  
7 Harry A. Wolfson, The Philosophy of the Church Fathers, vol. 1, Cambridge, Mass., 1956, стр. 585. 
8 Brook Otis, ‘Cappadocian Thought as a Coherent System’, Dumbarton Oaks Papers XII, 1958, 95-124.  
9 Lloyd G. Patterson, 'The Creation of the World in Methodius’ Symposium’, Studia Patristica IX, 
1966, 240-50. и ‘Origen and the Arian Dispute’, Studia Patristica XVII, vol. 2, 1982, 912-23.  
10 Aloys Grillmeier, Christ in Christian Tradition, vol I, Atlanta, 1975, 53.  
11 Maurice F. Wiles, ‘In Defence of Arius’, Journal of Theological Studies 13, 1962, 339-47. 
12 Thomas E. Pollard, Johannine Christology and the Early Church, Cambridge, 1970. 
13 Manlio Simoneti, 'Le originii dell’ Arianesimo,' Revista di storia e litteratura religiosa 7, 1971, 
317-30.  
14 Charles Kannengeisser, Holy Scripture and the Hellenistic Hermeneutics in Alexandrian 
Christology: the Arian Crisis, Berkeley, 1982. 
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традиционалним тумачењем у ширем смислу, узимамо линију интерпретације 
углавном англосаксонских научника, започету још у XIX веку од стране Хенрија 
Њумена (Henry Newman)15 и  Хенрија Гваткина (Henry M. Gwatkin)16, а настављене у 
послератном периоду делима Л. Барнарда, М. Симонетија, М. Вајлса и Кристофера 
Стида (Christopher G. Stead), до савремених сазнања изнетих у делима Р. Хансона и Р. 
Вилијамса. Студије аријанства започеле су унутар англиканске Цркве са намером да 
се укаже на сличност која је постојала између раног аријанства и данашњег 
либералног протестанског становишта. Код највећих познавалаца аријанства, данас 
англиканског надбискупа Вилијамса и почившег бискупа Хансона, може се уочити 
склоност ка оправдању аријанских мотива, али истовремено и снажна подршка 
правослованој тројичној теологији, произашлој из аријанске кризе17.  

Још у Оригеновим делима, Бог као Творац био је доведен у нужну везу са 
светом. Аријанство, уопштено гледано, ту је везу учинило још нужнијом, давши 
Сину Божјем посредничку улогу између Бога и света. Оваквом нужном везом са 
светом, и поред посредника у Логосу Божијем, Божија трансценденција била је 
угрожена. Зато је требало Бога ослободити од онтолошке нужности и потврдити 
његову трансценденицију. Тиме веза која постоји између Бога и света не би 
угрожавала Божију слободу. На основу каснијег теолошког доприноса, посебно 
Светог Атанасија Великог, то се могло постићи ако се стварање представи не као акт 
Божије природе, која носи одређену нужност, већ као дело Божије воље и слободе. 
Међутим, овакво решење нужно доводи у питање саму природу Сина или Логоса 
Божијег као посредника. Иако ће тек каснији теолошки развој јасније указати на 
онтолошки јаз који постоји између Бога, као нестворене, и света, као створене 
природе, питање да ли је Логос Божији на страни Бога или на страни творевине већ је 
било имплицитно постављено. Опет кроз призму каснијег Св. Атанасијевог и, 
посебно, доприноса Кападакијаца, то питање могло је бити постављено и на начин да 
ли је Синовљево рађање израз воље Оца или његове природе. У Оригеновом делу 
могу се наћи обе могућности, прва – по којој су Отац и Син исте природе18, и друга – 
по којој је Син производ Очеве воље и прворођени целе творевине19. Арије ће се 
одлучити за другу, учећи да је биће Сина различито од бића Бога, чиме ће Сина 
изједначити са творевином. Оваквим становиштем, према мишљењу Арија, решена је 
оригенистичка тензија и очувала се Божија слобода, јер свет није морао да постоји. 
Пошто је Логос другачији од Бога, Он је истовремено део света и, као такав, створен 
је „ни из чега” (ἐξ οὐκ ὄντον ἐγένετο) актом слободне воље20.  

Поричући вечно постојање Логоса и смештајући га на страну творевине, 
Арије је засновао учење о Богу као о монади. Према Аријевом мишљењу, Бог је 
„ једини нерођен, једини вечан и једини беспочетан, једини истински, једини 

                                                 
15 Henry Newman, The Arians of the Fourth Century, London: Revington, 1833.  
16 Henry M. Gwatkin, Studies of Arianism, Chiefly Referring to the Character and Chronology of the 
Reaction Which Followed the Council of Nicaea, London: Deighton, Bell and co. 1882, као и: The 
Arian Controversy, London: Longmans, Green and co. 1889. 
17 Више о овоме видети у: Maurice Wiles, Archetypal Heresy – Arianism Through Centuries,  
Oxford University Press, Oxford, 2001, посебно поглавље V, Faith and Historical Judgement in 
British Arian Scholarship.   
18 Oриген, Commentarii in evangelium Joannis 10, 37, у: C. Blanc, Origène. Commentaire sur saint 
Jean,  [Sources chrétiennes 120], Paris: Éditions du Cerf, 1966, 246.  
19 De principiis 1, 2, 6 (H. Görgemanns and H. Karpp, Origenes vier Bücher von den Prinzipien. 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976) и Commentarii in evangelium Joannis 1, 20, 119. 
20 Rowan Williams, Arius; Heresy and Tradition, стp. 177. 
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бесмртан, једини мудар, једини добар, једини владајући” (μόνον ἀγέννητον, μόνον 

ἀίδιον, μόνον ἄναρχον, μόνον ἀληθινόν, μόνον ἀθανασίαν ἔχοντα, μόνον 

σοφόν, μόνον ἀγαθόν, μόνον δυνάστην)21. У овом низу дефиниција које одређују 
Бога, последњих пет јесу новозаветни изрази22, док су прва три већ утврђена у 
хришћанском предању. Арије ће посебно инсистирати на нерођености, односно 
беспочетности (ἀγεννησία) Бога, који, као монада, представља извор свега и који 
свему претходи (ἀλλ’ ὡς μονὰς καὶ ἀρχὴ πάντων, οὕτως ὁ θεὸς πρὸ πάντων 

ἐστί)23. 
Бивајући нерођен, односно беспочетан (ἀγέννητον), Бог је, по дефиницији, 

прост, један, недељив, нужно постојећи и вечан. По тој логици24, није било места за 
постојање два беспочетна принципа (δὐο ἀγέννητα)25 и Син је морао бити смештен 
на страну створених бића, односно да буде γέννημα или κτίσμα τοῦ θεοῦ. Учење о 
Богу Оцу као апсолутној монади и о Сину као нечему што уводи мноштво, наметало 
је закључак по коме Син није по природи једнак Оцу. Уколико би Син био исте 
природе или суштине са Оцем, онда би морао да дели исте карактеристике Очеве 
суштине, односно да буде нерођен и беспочетан. За Арија, појам Бога никако није 
могао да буде општи појам, који покрива класу која броји више од једног члана, зато 
Син није могао подједнако да дели исту Божанску природу са Оцем, те је, самим тим, 
морао бити другачије природе од Оца.  

Овако би укратко могли представити логику Аријевог учења. На који начин 
је онда Арије увео проблем времена у богословску проблематику? Школски 
уџбеници обилују фразама да је Арије увео ново учење у коме стоји „да је било 
времена када Сина није било“. Ова фраза, међутим, већ је постојала у александријској 
традицији26, али у форми „беше, када не беше“, коју је Арије преузео не да би 
порекао вечност света, већ да би изразио субординацију Сина у односу на Оца као 
беспочетни принцип. Арије би се могао сматрати баштиником платонистичке 
традиције Тимаја, по којој је време настало са светом, јер, иако у својој формули 
изричито не помиње време, њен основни смисао изражава темпоралним категоријама 
као што су беше, не беше, пре и после.  

Покушаћемо, на основу преписке између Арија и Светог Александра 
Александријског, као и на основу других писама која су претходила Сабору у Никеји, 

                                                 
21 Из Аријевог писма упућеног епископу Александру, познатом под називом Ἡ πίστις ἡμῶν, 
у: Свети Атанасије, De Synodis Arimini in Italia et Seleuciae in Isauria, 16, 2 (Opitz, Hans Georg, 
Athanasius Werke, vol. 2, Berlin, 1934, Urkunde 6). 
22 Јован 17, 3; I Тимoтеју 6, 16 и 17; Марко 10, 18, I Тимотеју 6, 15. 
23 De Synodis 17, 4; Opitz, U 6, 4.  
24 Више о филозофским претпоставкама Аријевог учења видети у: Christopher Stead, The 
Platonism of Arius, The Journal of Theological Studies 15, I, 1964, 16-31. и: Rowan Williams, The 
Logic of Arianism, The Journal of Theological Studies 34, 1983, 56-81. 
25 Ἡ πίστις ἡμῶν, Opitz, U 6, 4. 
26 Упореди: Ориген, De principiis, IV, 4,1. Слична фраза постоји код Албина, који у коментару 
на Тимаја тврди да је Платон мислио да „беше времена када света не беше (Ὅταν δὲ εἴπῃ 

γενητὸν εἶναι τὸν κόσμον, οὐχ οὕτως ἀκουστέον αὐτοῦ, ὡς ὄντος ποτὲ χρόνου, ἐν ᾧ οὐκ 

ἦν κόσμος·), са разликом што се код Арија не спомиње време. Види: Albinus, Epitome 
doctrinae Platonicae 14, 3. Види исто: E. P. Mejering, ‘HN ПОТЕ ОYK HN YIOS’, Vigiliae 
Christianаe 28, 1974, стр. 161-168. и: Henry Chadwick, The Church in Ancient Society, Oxford 
University Press, Oxford, 2001, стр. 196-197. 
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да реконструишемо на који начин је време постало средиште полемике око Божијег 
бића. У свом писму из 318. године послатом епископу Јевсевију Никомидијском, 
Арије наводи да је, са групом истомишљеника, протеран из Александрије од стране 
Александра Александријског зато што се не слажу са епископовим учењем по коме: 

„Бог је увек и Син је увек, и када је Отац тада је и Син, и Син беспочетно 
сапостоји Оцу, увек-рођен, нестворено постојећи, нити у мисли нити тренутком Бог 
не претходи Сину, увек Бог и увек Син, самог Бога Син“ 27.    

Арије, затим, упозорава епископа Јевсевија да и његов имењак Јевсевије 
Кесаријски и остали епископи Истока које даље набраја бивају тиме осуђени од 
стране Александра Александријског, јер и они уче да Бог постоји пре Сина (ὅτι 

προϋπάρχει ὁ θεὸς τοῦ υἱοῦ ἀνάρχως). У даљем тексту, Арије износи да је Син 
постојао „пре времена и пре векова“ (πρὸ χρόνων καὶ πρὸ αἰώνων), али да „пре 
него што је рођен, или створен, или установљен, или утврђен, њега не беше“ (καὶ 

πρὶν γεννηθῇ ἤτοι κτισθῇ ἢ ὁρισθῇ ἢ θεμελιωθῇ, οὐκ ἦν)28. На крају писма, 
Арије поздравља Јевсевија као истинског следбеника Лукијана Антиохијског 
(συλλουκιανιστὰ ἀληθῶς), чији је и он следбеник. Овај пријатељски тон Аријевог 
писма не указује само на пријатељство са Јевсевијем и његово заштитништво, већ и 
да учење о Очевом првенству није Аријев изум, већ да постоји неки заједнички извор 
тог учења. Крај писма, у коме се Арије представља као Лукијанов следбеник, доказ је 
на основу којег можемо да закључимо да је Арије припадао антиохијској школи, о 
чему сведочи и Епифаније Кипарски29. Што се тиче самог учења Лукијана 
Антиохијског, оно, нажалост, није сачувано, али се, на основу антиохијског Символа 
вере из 321. године, који је донет од стране његових ученика, о њему може нешто 
закључити. Међутим, у антиохијском Символу вере нема помена Очевог 
темпоралног првенства над Сином, већ, насупрот томе, у њему се осуђују они који 
уче тако нешто, и у томе се поклапа са никејским Символом вере. Постоји неколико 
места у антиохијском Символу вере, чији текст Свети Атанасије у целини преноси у 
23. глави свог писма „О саборима у Аримину и Селевкији“ („De synodis Arimini in 
Italia et Seleuciae in Isauria“)30, која могу да буду протумачена у аријанском духу. 
Прво – по коме је Син „права слика суштине Очевог Божанства“ (τῆς θεότητος 

οὐσίας... τοῦ πατρὸς ἀπαράλλακτον εἰκόνα), што ће касније и добити изврнуто 
тумачење аномејаца. Међутим, фраза ἀπαράλλακτον εἰκόνα први пут се појављује 
код Светог Александра Александријског у писму Александру Солунском, познатом 
стручној јавности под насловом Ἡ φίλαρχος31. Друго место је да имена Отац, Син и 
Свети Дух именују одређене ипостаси, као и место и славу (τῶν ὀνομαζομέενων 

                                                 
27 Opitz, U 1, 2; на основу: Theod. Hist. Eccl. 26, 7-20 (у: L. Parmentier and F. Scheidweiler, 
Theodoret. Kirchengeschichte, 2nd edn. Die griechischen christlichen Schriftsteller 44. Berlin: 
Akademie Verlag, 1954): ἀεὶ θεός, ἀεὶ υἱός· ἅμα πατήρ, ἅμα υἱός· συνυπάρχει ἀγεννήτως ὁ 

υἱὸς τῷ θεῷ, ἀειγενής ἐστιν, ἀγεννητογενής ἐστιν· οὔτε ἐπινοίᾳ οὔτε ἀτόμῳ τινὶ 

προάγει ὁ θεὸς τοῦ υἱοῦ· ἀεὶ θεός, ἀεὶ υἱός· ἐξ αὐτοῦ ἐστι τοῦ θεοῦ ὁ υἱός. 
28 Theod. Hist. Eccl. 27, 1-2 (Opitz, U 1, 4-5). 
29 Epiphanius, Panarion 2, 186 у: K. Holl, Epiphanius, Bände 2: Ancoratus und Panarion [Die 
griechischen christlichen Schriftsteller 31], Leipzig: Hinrichs 1922. 
30 De Synodis Arimini in Italia et Seleuciae in Isauria 23, у: H.G. Opitz, Athanasius Werke, vol. 2.1. 
Berlin: De Gruyter 1940, 249. 
31 Ἡ φίλαρχος, Opitz, U 14.  
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ὑπόστασίν τε καὶ τάξιν καὶ δόξαν), што подсећа на Оригена32, а може се у мало 
измењеном облику наћи касније и код Евномија33.  

У једном другом писму из 320. године34, послатом епископу Александру 
Александријском, Арије у послушном тону тврди да све за шта је оптужен заправо је 
чуо у Цркви и на Синоду од самог епископа Александра. То се посебно односи на 
учење да Син, безвремено рођен пре свих векова, није постојао пре свог рођења (οὐκ 

ἦν πρὸ τοῦ γεννηθῆναι) и да није вечан, нити савечан Оцу, нити је нерођен попут 
Оца (οὐδὲ γάρ ἐστιν ἀίδιος ἢ συναίδιος ἢ συναγέννητος τῷ πατρί)35.   

Погледајмо делове још једног писма од стране Светог Александра 
Александријског упућеног епископу Александру Солунском из 324. године, да бисмо 
добили јаснију слику предмета око којег је вођена полемика. Иако Теодорит наводи 
да је писмо упућено Александру Цариградском36, много је извеснија Опицова тврдња 
да је писмо заправо било намењено Александру Солунском37, јер када је писмо 
одаслато, други Александар још није постао епископ цариградски. У овом писму 
Свети Александар Александријски говори да је Арије тврдио да „беше када Сина не 
беше“ и „да Он није постојао пре него што је рођен“. Међутим, Свети Александар се 
дотиче апсурдности Аријевог учења, по коме је Син истовремено „безвремен“ и да је 
било када га није било. То Свети Александар изражава следећим речима: 

„Фраза ‘не беше’ мора упућивати на време или на неко временско растојање. 
Ако је истина да је све од њега настало и да су и време, и векови, и временско 
растојање, и то ‘када’, у коме се налази ‘не беше’ од њега настало, није ли онда 
невероватно рећи да беше када оног који је створио време и све векове и времена не 
беше“ 38.        

Свети Александар наставља даље, тврдећи да Аријева хипотеза, по којој је 
Син настао „ни из чега“, доводи у питање и само постојање Бога као Оца. Бог је Отац 
ако има стални однос са Сином, по коме се и зове Отац. Ако би Син био рођен у 
времену или ако би постојало неко раздобље пре Синовљевог рађања, онда Отац не 
би био савршен Отац39. Ако Син не би постојао савечно Оцу, то би значило да у 

                                                 
32 Contra Celsum VIII, 12, у: M. Borret, Origène. Contre Celse, vol. 3 [Sources chrétiennes 147], 
Paris: Éditions du Cerf, 1969, 200. 
33 Аpоlogia 25, 1-4, у: Eunomius, The Extant Works, (ed. and trans. R. Vaggione), Oxford: 
Clarendon Press 2002, 66.  
34 Датуми које овде износимо дати су према Опитзовој хронологији и у проверу њихове 
веродостојности овде се нећемо упуштати. 
35 De Synodis 16; Opitz, U 6, 4. 
36 Theod. Hist. Eccl. 1, 4. 
37 Ἡ φίλαρχος, Opitz, U 14. 
38 Opitz, U 14, 22-23; (Theod. Hist. Eccl. 14-15): ἢ γὰρ χρόνοις ἐμπολιτεύεσθαι δεῖ τὸ οὐκ ἦν, 

ἢ αἰῶνός τινι διαστήματι. εἰ τοίνυν ἀληθὲς τὸ πάντα δι’ αὐτοῦ γεγονέναι, δῆλον ὅτι καὶ 

πᾶς αἰὼν καὶ χρόνος καὶ διαστήματα καὶ τὸ ποτέ, ἐν οἷς τὸ οὐκ ἦν εὑρίσκεται, δι’ αὐτοῦ 

ἐγένετο. καὶ πῶς οὐκ ἀπίθανον τὸν καὶ χρόνους καὶ αἰῶνας καὶ καιρούς, ἐν οἷς τὸ οὐκ 

ἦν συμπέφυρται, ποιήσαντα, αὐτόν ποτε μὴ εἶναι λέγειν. 

39 Opitz, U 14, 26; (Theod. Hist. Eccl. 15, 14-19): Ἀσεβεστάτης οὖν φανείσης τῆς ἐξ οὐκ 

ὄντων ὑποθέσεως, ἀνάγκη τὸν πατέρα ἀεὶ εἶναι πατέρα· ἔστι δὲ πατὴρ ἀεὶ παρόντος 

τοῦ υἱοῦ, δι’ ὃν χρηματίζει πατήρ· ἀεὶ δὲ παρόντος αὐτῷ τοῦ υἱοῦ, ἀεί ἐστιν ὁ πατὴρ 

τέλειος, ἀνελλιπὴς τυγχάνων ἐν τῷ καλῷ, οὐ χρονικῶς οὐδὲ ἐκ διαστήματος οὐδὲ ἐξ 

οὐκ ὄντων γεννήσας τὸν μονογενῆ υἱόν.  
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одређеном временском раздобљу или раздобљу у вечности Бог није био Отац. 
Рађањем Сина дошло би до промене у Божијем бићу јер би Бог постао Отац, што је 
нешто више, но што је био пре тога. Због тога Свети Александар Александријски и 
одбацује постојање периода када је Бог био без свог Сина, јер би се тиме угрозило 
његово савршенство. 

Свети Александар заправо је применио аргумент сличан Оригеновом, по 
коме и свет и Син морају вечно да постоје да би Бог био и Творац и Отац од 
вечности. Свети Александар ће, наравно, пратити Оригенов аргумент само када је у 
питању вечност Сина, али не и вечност света. Очигледно је да и Арије и Александар 
добро познају како Оригена, тако и Светог Методија Олимпског, али се разликују у 
читању Св. Методијеве критике Оригена. Фридрих Луфс (Friedrich Loofs) заступаће 
становиште по коме су Арије и Александар представљали два крила оригенизма, који 
је био нешто попут официјелног теолошког учења у тадашњој Александрији40. 
Насупрот томе, Хансон сматра да је Александрово нагињање ка оригенизму био 
његов лични избор и да он није могао да у Александрово време представља 
официјелно учење у Александрији, јер је већ четврт века био на удару критика41.  

Арије је свеобухватно примењивао Методијеву критику Оригена, 
проширујући њену оштрицу и на вечност Сина, чиме је Сина учинио не нужним 
бићем, већ производом Очеве воље. Према томе, Син није могао имати атрибуте 
вечног бића, од којих је, како тврди Арије, најважнији атрибут нерођеност, односно 
беспочетност. Према савременим тумачењима42, Арије је доследан Светом Методију 
у питању временског претхођења Сина свету. На једном месту у свом делу „О 
створењима“ („De Creatis“), Свети Методије дотиче се проблема односа логичког 
почетка израженог прологом Јеванђеља по Јовану43 и временског почетка израженог 
у књизи Постања и Причама Соломоновим44. Тумачећи речи Соломонове по којима 
је Господ имао Премудрост, „у почетку пута својега, пре дела својих, пре сваког 
времена“, Свети Методије писаће да је све што је настало млађе од Премудрости, 
пошто је кроз њу настало45. Премудрост означава Сина, односно Логос Божији. Свети 
Методије то покушава да усагласи са прологом Јовановог јеванђеља, према коме је 
Логос био у почетку са Богом. Он, на крају, закључује да Логос има два почетка, 
један беспочетни почетак који је у Оцу, после чега долази почетак свега, што је кроз 
њега настало46. Ово после (μετὰ) не мора бити протумачено у смислу временског, 
већ у смислу логичког следовања, као што израз да је творевина млађа (νεώτερα) 

                                                 
40 Friedrich Loofs, ‘Arianismus’, in: Herzog-Hauck (ed), Realencyklopeidie, Leipzig, 1897, 11. 
41 Robert P. C. Hanson, The Search for the Christian Doctrine of God, T&T Clarc, Edinburgh, 1988, 
145. 
42 Stead, The Platonism of Arius, 30; и: Williams, Arius; Heresy and Tradition, 187. 
43 Св. Јован 1,2: „У почетку беше Логос, и Логос беше у Бога, и Логос беше Бог“. Навод према 
Свето Писмо/Нови Завјет, Београд: Свети Архијерејски Синод СПЦ 1990. 
44 Прва Мојсијева 1,1 („Бог на почетку створи небо и земљу“) и Мудрости Соломонове 8,22. 
Навод према: Библија или Свето Писмо Старога и Новога Завета, Београд: Британско и 
инострано библијско друштво 1981. 
45 De Creatis 11,2, у: Nathanael Bonwetsch (ed.), Methodius, Leipzig: Hinrichs Buchhandlung 1917, 
499. Св. Методијев спис је сачуван у Библиотеци Светог Фотијија Цариградског, codex 235, 
304a 20-22: Ἦν γὰρ ἀκόλουθον καὶ πρεπωδέστερον πάντα ἃ εἰς γένεσιν ἦλθον εἶναι 

ταύτης νεώτερα, ἐπεὶ καὶ δι’ αὐτῆς γεγόνασιν. 
46 De Creatis 11,3 (Bonwetsch, 499): Οὐκοῦν ἀρχὴ μετὰ τὴν ἰδίαν ἄναρχον ἀρχὴν τὸν 

Πατέρα, αὐτὸς τῶν ἄλλων γίνεται, δι’ ἧς ἅπαντα δημιουργεῖται. 
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може да указује да Логос у логичком, а не у временском смислу претходи свету. Не 
треба искључивати могућност да су темпоралне категорије којима се Свети Методије 
служи могле навести Арија на становиште да Логос заиста има свој стварни почетак 
у одређеној тачки у вечности. То, међутим, не треба да нас наведе на становиште по 
коме је Свети Методије настанак Логоса сместио негде „између“ вечности Оца и 
временитости света.      

Са друге стране, Св. Александар је Методијеву критику Оригена сагледавао 
само у домену вечности света, чије је оповргавање она имала за циљ, док, по питању 
рађања Сина, он стоји у оригенистичкој традицији47. Питање је у којој мери Свети 
Александар следи Оригеново учење. Сигурно да можемо уочити сличност између 
Оригена и Александра по питању нерођености Оца. Св. Александар, као и Ориген, 
говори да је једино Отац нерођен, док Син то није48. Међутим, у којој мери Св. 
Александар следи Оригена у његовом учењу по коме Отац вечно рађа Сина? Св. 
Александар говори о беспочетном рађању Сина (ἄναρχον γέννησιν)49 од стране 
Оца, да би отклонио могућност да се рађaње сагледава као нешто што има свој 
почетак, али своје учење не усмерава у правцу Оригеновог становишта по коме је 
Очево рађање Сина безвремено и никад не престаје50, већ само говори да Син увек 
сапостоји са Оцем51. Свети Александар говори надаље о Синовљевом рађању као о 
тајни која је непојмљива за словесна бића, те је недостижна не само за јеванђелисте, 
већ и за анђеле52. 

Оно што се може приметити јесте то да и Арије и Свети Александар деле 
исту претпоставку да је „једино Отац нерођен (ἀγέννητον)“, али другачије томе 
приступају. За Арија, Очева нерођеност, односно нествореност нужно је наметнула 
Бога као први принцип из кога све следује. На разлици између грчких речи ¢γέννητος 
(нерођен) и ἀγένητος (нестворен) почело је да се инсистира тек после Сабора у 
Никеји (325. г.) и, посебно, после Сабора у Сардики (344. г.), у чијем се Изложењу 
вере разлика између ових израза посебно подвлачи (Tеодорит, Црквена историја II, 
8). До тада су ове речи имале исти смисао и односиле су се на нешто што би се могло 
описати као нестворено, без почетка и вечно постојеће53.  

Ако би, сматра Арије, Син био Очеве природе, онда би у самом Божанству 
постојао један нестворен, односно нерођен принцип, Отац, и један створени, Син. 
Зато Арије и истиче да „Син није нерођен, нити на било који начин део нерођеног“ 54. 
Ово место у Аријевом учењу често се сагледава у светлу утицаја Светог Методија. У 

                                                 
47 Према мишљењу Симонетија, Свети Алексанар у потпуности следи Оригена у учењу о 
вечном рађању Сина. Види: Manlio Simoneti, Studi sull’ Arianesimo, 1965, 116-20. 
48 Ἡ φίλαρχος, Opitz, U 14, 19,22: οὐχ ὅτι ἀγέννητος ἦν (ἓν γὰρ ἀγέννητον ὁ πατήρ). 
Види исто: Ориген, О почелима, 1,2,6. ... nihil ingenitum, id est innatum, praetor solum deum 
patrem. 
49 Ἡ φίλαρχος, Opitz, U 14, 52, 2. 
50 Ориген, In Jeremiam homilia IX, 4, у: P. Nautin, Origène. Homélies sur Jérémie, vol. 1 [Sources 
chrétiennes 232], Paris: Éditions du Cerf, 1976, 394. 
51 Ἡ φίλαρχος, Opitz, U 14, 26. 
52 Ἡ φίλαρχος, Opitz, U 14, 19,22 и 46,8-47,10. 
53 G. L. Prestige, ‘ἀγέν[ν]ητος and γεν[ν]ητός and kindred words in Еusebius and the early 
Arians’ Journal of Theological Studies 24 (1923), стр. 486-96; и: Aloys Grillmeier, Christ in 
Christian Tradition, vol I, 230. 
54 Opitz, U 1, 4: ὅτι ὁ υἱὸς οὐκ ἔστιν ἀγέννητος οὐδὲ μέρος ἀγεννήτου κατ’ οὐδένα 

τρόπον 



 53

свом делу „О слободној вољи“  („De Autexusio“), Свети Методије учио је о 
немогућности постојања два нестворена принципа55.  

Треба рећи да је пре Светог Методија о немогућности постојања два прва 
почела писао Теофил Антиохијски. Међутим, Теофилов доказ разликује се од доказа 
Св. Методија. Он полази од два становишта, становишта промењивости твари и 
становишта Божије свемоћи. Ако је твар нестворена, онда би, као и Бог, требало да 
буде и непромењива, што она није. Са друге стране, ако је уметник способан да твар 
обликује по својој жељи, онда Бог, који је свемоћан и може далеко више него човек, 
способан је не само да обликује у твари, већ и да створи ни из чега оно што жели56. 

Тврђење Св. Методија односило се на побијање вечности твари као Богу 
сапостојећег принципа, на основу кога он ствара. Ако би твар постојала од вечности са 
Богом, онда два ¢γένητα могу да постоје или заједно, или одвојено. Ако кажемо да твар 
постоји заједно са Богом и нема ничег што их раздваја, онда не можемо говорити о 
двема нествореним стварима, већ о једној сложеној ствари. У другом случају, ако је 
твар одвојена од Бога, онда мора да постоји нешто што ће бити између њих, што ће их 
одвајати, односно чинити евидентном разлику између њих, јер да би постојале као две 
ствари, а не једна, онда мора да постоји неко растојање између њих57. Та раздаљина или 
растојање (διάστασις)58 које их одваја и чини посебним представљало би трећу ствар 
која би исто морала бити нестворена. Опет би се могло, према мишљењу Светог 
Методија, поставити исто питање, да ли су ове ствари спојене или раздвојене, те би, у 
првом случају, опет дошли до постојања само једне нестворене ствари или бисмо, 
ишавши у недоглед, морали да признамо да постоји мноштво ἀγένητα. Ово место 
наводи научнике59 да, у учењу Св. Методија о постојању διάστημα или διάστασις 
између два ἀγένητα, виде антиципацију Аријевог учења о Богу као „беспочетном 
почелу“ и Логосу као „почетку свих ствари“. Аријева аргументација, у сваком случају, 
прати Методијеву, али он није једини код кога се може уочити утицај светитељевог 
учења. Тако се код Светог Атанасија Великог у делу „Против Јелина“ („Contra 
Gentes“) 7, 260 може наћи иста аргументација по којој, да би постојала два нестворена 
принципа који су супротни један другом, мора да постоји и трећи који би их раздвајао 
и који би тиме и сам био нестворен, односно Бог. Свети Григорије Ниски пратиће 
Методијево учење применивши атрибут ἀδάστατος на самог Бога, у коме нема 
никакве раздаљине или следа. 

                                                 
55 De Autexusio V, 1 (Bonwetsch, 157), (такође у: Св. Фотије, Bibliotheca, codex 236, 304b, 37): 
ὅτι μὲν οὖν ἀδύνατον ἀγένητα δύο ἅμα. 
56 Видети: Теофил Антиохијски, Ad Autolycum II, 4, у: R. M. Grant, Theophilus of Antioch. Ad 
Autolycum, Oxford: Clarendon Press, 1970. 
57 De Autexusio V, 2 (Bonwetsch, 158): Εἰ δὲ κεχωρίσθαι φήσει τις, ἀνάγκη εἶναί τι τὸ ἀνὰ 

μέσον ἀμφοτέρων, ὅπερ καὶ τὸν χωρισμὸν αὐτῶν δείκνυσιν. ἀδύνατον γὰρ ἐν διαστάσει 

ἐξετάζεσθαί τι ἀπό τινος, οὐκὄντος ἑτέρου καθ’ ὃ ἡ διάστασις ἑκατέρου γίνεται. 
Наведени цитат, поред тога што се може наћи у Библиотеци Св. Фотија, постоји и код 
Јевсевија Кесаријског (видети: Eusebius, Praeparatio evangelica, 7, 22, 3, у:  K. Mras, Eusebius 
Werke, Band 8: Die Praeparatio evangelica [Die griechischen christlichen Schriftsteller 43.2] Berlin: 
Akademie Verlag, 1956). 
58 Свети Методије овде користи израз διάστασις, који, као и термин διάστημα, има значење 
растојање или раздаљине и у просторном и временском смислу, а може и указивати на 
различитост или одвојеност.    
59 Rowan Williams, Arius; Heresy and Tradition, стp. 187. 
60 Athanasius, Contra Gentes and De Incarnatione, Oxford: Clarendon Press 1971, 18.  
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Свети Методије, међутим, рекло би се, даје још више материјала аријaнском 
становишту следећом тврдњом: „Ништа не постоји чији је један део створен, а други 
није. Али и ако то прихватимо, онда беше када зло још увек не беше потпуно, а то је 
пре него што је Бог створио твар“ 61.  

Може да изненади терминолошка сличност која постоји између Арија и Светог 
Методија, што сигурно указује да је Свети Методије један од Аријевих извора. 
Међутим, Арије је само у техничком смислу веран следбеник логике Св. Методија, јер 
користи терминолошки апарат, као и филозофску аргументацију коју је Свети Методије 
користио у циљу побијања Оригеновог учења о вечности света, односно твари. Са те 
стране, било би у најмању руку нецелисходно видети у Светом Методију извор који је 
надахнуо Арија, јер код овог светитеља нема суштински никакве основе, сем логичког 
апарата, на којој би Арије могао утврдити своје учење о непостојању Сина од вечности. 
У погледу одрицања постојања учешћа у нествореном принципу, извесније је да је 
Арије следбеник филозофске традиције Јамблиха62, на шта ће указати архиепископ 
кантерберијски Роуан Вилијамс63. Разлог за то јесте и коришћење истог терминолошког 
апарата, попут израза монада и дијада, односно двојство. Арије ће у свом делу Талија, 
што значи гозба, сачуваном у фрагментима код Светог Атанасија Великог, учити да је 
„Син стран суштини Очевој, пошто је Отац беспочетан“ и да „монада увек беше, док 
двојство не беше, пре но што постаде“64. Ова терминологија много је ближа 
Јамблиховој, него терминологији Светог Александра Александријског, који говори о 
Богу као о монади у Тријади (ἐν Τριάδι μονάδα)65. 

Као што смо рекли, и Свети Александар и Арије делиће становиште по коме је 
Отац нерођен. Међутим, за Светог Александра, нерођеност Оца неће значити исто што и 
за Арија. За Арија ће нерођеност Оца бити атрибут који ће повлачити још низ атрибута 
који се искључиво могу применити на Очево биће, чиме ће Он постати јединствен 
(μονώτατος)66. Онда ће Арије појам нерођености, односно нестворености Оца 
проширити на класу карактеристика које ће једино Отац као монада (μονὰς) носити67. 

                                                 
61 De Autexusio XIII, 4 (Bonwetsch, 179); (такође Bibliotheca, codex 236, 307b, 18-22): Οὐδενὸς 

δὲ τῶν ὄντων μέρος μέν ἐστι γενητόν, μέρος δὲ ἀγένητον· εἰ δὲ καὶ τοῦτο συγχωρήσαιμι 

τῷ λόγῳ, ἦν ποτε τὸ κακὸν ὅτε ὁλόκληρον οὐκ ἦν, τουτέστι πρὶν δημιουργῆσαι τὴν ὕλην 

τὸν Θέον· 
62 Према мишљењу Јамблиха, „у сваком поретку причаствујућима претходи непричаствујућа 
монада“ (πάσης γὰρ τάξεως ἡ ἀμέθεκτος ἡγεῖται μονὰς πρὸ τῶν μετεχομένων) из које 
следи двојство (¢ δυάς). Видети: Јамблихове коментаре на Тимаја, књига 3, фрагмент 54, у: 
John Dillon, Iamblichi Chalcidensis in Platonis Dialogos Commentariorum Fragmenta, Brill, Leiden, 
1973, стр. 33. и 163. Извесно је да је Арије у време свог школовања у Антиохији могао да дође 
у додир са Јамблихом који је последње деценије трећег века подучавао у Антиохији и Апамеји. 
Види: Timothy D. Barns, ‘Emperors and Bishops, AD 324-344: Some Problems’, American Journal 
of Ancient History 3, 1978, стр. 105. 
63 Види: L. G. Patterson, ‘De Libero arbitrio and Methodius’ Attack on Origen’, Studia Patristica 14 
(1976), стp. 166; Rowan Williams, Arius; Heresy and Tradition, стp. 222. 
64 Свети Атанасије Велики, De Synodis 15, 3, 15-20: ξένος τοῦ υἱοῦ κατ’ οὐσίαν ὁ πατήρ, ὅτι 

ἄναρχος ὑπάρχει. σύνες ὅτι ἡ μονὰς ἦν, ἡ δυὰς δὲ οὐκ ἦν, πρὶν ὑπάρξῃ. 
65 Сократ Схоластик, Historia ecclesiastica I, 5,7 (у: P. Maraval and P. Périchon, Socrate de 
Constantinople, Histoire ecclésiastique (Livres I-VII). Paris: Éditions du Cerf, 2004). 
66 Ἡ πίστις ἡμῶν, Opitz, U 6, 4. 
67 Ἡ πίστις ἡμῶν, Opitz, U 6, 2. Stead ће дати три могућа значења термина μονὰς, примењена 
на Бога. Према томе, Бог је монада као: а) јединствен; б) извор и почело свега постојећег и в) 
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На основу тога, Арије ће и одрицати вечно постојање Сина и још низ атрибута, јер би 
тиме признао да је и Син нерођен. Нерођеност Оца, по мишљењу Светог Александра, 
једини је атрибут који разликује Оца у односу на Сина, што чини основу за исправно 
тумачење јеванђеоске изреке „Јер Отац мој већи је од мене“ (Јован 14, 28)68, често 
употребљаване од стране Арија и његових присталица, да се учење о различитим 
природама и библијски утемељи. За њега ће бити неприхватљиво да се, на основу 
атрибута нерођености, изведе и атрибут вечности, односно да се под појам вечности 
подведе и појам нерођености, што је управо чинила аријанска логика. Зато ће Св. 
Александар и подвући да „нити беше, нити вечно беше, нити беше пре векова не значи 
исто што и нерођен“69. Већ се у раној фази аријанске кризе помаља интенција аријанаца 
да именују суштину бића, односно аристотеловским језиком речено, специфичну 
разлику, која ће нарочито доћи до изражаја касније, код Аетија и Евномија.   

Сви ови изрази су, како сматра Свети Александар, темпоралне категорије и 
њима се ни на који начин не може исказати „Божанство и началност јединородног“ 
(τοῦ μονογενοῦς θεότητα καὶ οἷον ἀρχαιότητα)70. Свети Александар допушта да 
се ови изрази примењују на Сина, али да то буде у правој вери, имајући на уму да је 
Он беспочетно рођен од Оца, не доводећи у питање његово Божанство.  

Становиште по коме је рађање Сина производ Очеве воље може указивати на  
још једну сличност између Арија и Светог Александра. Аријева позиција била је 
несумњива по овом питању. Он је учио да је Син рођен актом Очеве воље и да, на 
основу њега, и постоји71. Арије радикално примењује Методијево учење о не нужном 
односу Бога са светом72 на однос Бога и Сина. Тиме Бог, као непроменљиви принцип, 
престаје бити везан нужном везом не само са творевином већ и са Сином, чије се 
рађање сагледава као чин Очеве воље73. Позиција Св. Александра није баш тако јасна 
по овом питању. Из сачуваних грчких извора, не може се нигде експлицитно видети 
да је рађање Сина чин Очеве воље. Увидом у његове фрагменте, сачуване на 
сиријском, Хансон74 ће тврдити да је то становиште заступао и Свети Александар. 
Према томе, Свети Александар ће учити да се Син разликује од Оца, као што се зрак 
разликује од светлости. Отац је узрок Сина, односно „узрок Синовљеве ипостаси, 
коју рађа својом вољом75. Ова позиција Св. Александра може се пре протумачити као 
утемељеност у александријској традицији, односно у Оригену76, а не слагање са 

                                                                                                                            
прост и недељив. Од три могућности које даје, Stead се понајвише опредељује за другу. Види: 
C. Stead, ‘The Platonism of Arius’, стp. 30. 
68 Ἡ φίλαρχος, Opitz, U 14, 48. 
69 Ἡ φίλαρχος, Opitz, U 14, 48-49: οὔτε γὰρ τὸ ἦν, οὔτε τὸ ἀεί, οὔτε τὸ πρὸ αἰώνων ταὐτόν 

ἐστι τῷ ἀγεννήτῳ. 
70 Ἡ φίλαρχος, Opitz, U 14, 50. 
71 Види: Opitz, U 6, 3 („Син је створен вољом Божијом qel»mati toà qeoà пре свих времена и 
свих векова“) и: Свети Атанасије, De Synodis 15, 3, 23 (υἱὸς οὐκ ὢν (ὑπῆρξε δὲ θελήσει 

πατρῴᾳ)). 
72 De Creatis II, V. 
73 Stead ће на овом месту видети утицај Платоновог Тимаја (41 аb). Види: ‘The Platonism of 
Arius’, стp. 27. 
74 R. P .C. Hanson, The Search for the Christian Doctrine of God, стр. 143. 
75 Овај фрагмент Александровог учења, сачуван на сиријском, види у: J. B. Pitra, Analecta 
Sacra IV, 199. и 433. 
76 Ориген је учио да је „икона Очева створена у Сину, који се рађа од Њега, као што чин воље 
проистиче из ума” (imago patris deformatur in filio, qui utique natus ex eo est uelut quaedam 
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Аријевим учењем. Међутим, у Окружној посланици александријској Цркви Св. 
Александра, он се противи Аријевом учењу, у коме се каже да „Син није налик 
Очевој суштини, нити је по природи истински Логос Божији“ 77. Свети Александар 
још оптужује Арија да пориче да је Син прави (τῷ ἰδίῳ) Логос и Премудрост Божија. 
Термин ἴδιος који употребљава Свети Александар, а који ће касније користити и 
Свети Атанасије да би описао однос Очеве и Синовљеве суштине, библијског је 
порекла (Јов. 5,18 и Рим. 8,32). На основу терминолошке сличности у стилу, Стид 
(Stead) ће посланицу Св. Александра александријској Цркви приписати перу Светог 
Атанасија, који је у то време био секретар Светог Александра78. И у случају да је 
Свети Александар прихватао становиште по коме је рађање Сина чин Очеве воље, за 
њега чин воље представља израз сталности природе, а не случајне произвољности.   

У сваком случају, дебата се није ограничила само на поимање Божанског 
бића у односу на време, већ је почела да се шири у многим правцима, показујући да 
се не ради само о теологумену, већ о озбиљном доктринарном неслагању, у почетку 
између становишта презвитера Арија и његовог надлежног епископа Александра, а, 
затим, и два табора на које ће се поделити Црква крајем друге деценије IV века. 
Аријанска јерес довешће до сазивања низа сабора, од којих ће, као најзначајнији у 
литургијском сећању Цркве, остати Сабор у Никеји, сазван од стране цара 
Константина Великог 325. године. Овај сабор ће, како по броју присутних епископа, 
тако и по значају донетих одлука, бити запамћен као Васељенски сабор, и то први у 
низу. Међутим, ни овај велики Сабор није донео очекивано помирење и мир у Цркви, 
већ су полемике, по овом и осталим питањима, наставиле да се воде. После смрти Св. 
Александра, отприлике 328. године, његов наследник на александријској 
патријаршијској столици постаће Свети Атанасије Велики. Он ће наставити борбу 
против аријанског учења не само у оквиру своје епархије већ у целокупном царству, 
постављајући темеље учењу кога се Црква држи до данашњег дана.    

Важно је на крају истаћи, уместо закључка, да је улога Светог Александра 
Александријског у раном периоду аријанског спора била пресудна не само у 
препознавању догматски неприхватљивих елемената у Аријевом учењу, већ и у 
њиховом побијању, које ће касније послужити као основа било директним баштиницима 
његових православних ставова, попут Светог Атанасија, или индиректним, као што су 
кападокијски Оци. Полазећи од истих идеја, заједничким александријској традицији, 
које првенствено свој извор имају у Оригену, али имајући, такође, увид у дела Светог 
Методија и његову критику Оригенових ставова, Свети Александар и Арије су их 
развили у супротним правцима. Тако, атрибут „нерођен”, примењиван на Бога Оца, који 
је за Арија био синоним за класу осталих Божијих квалитета, који су укључивали и 
вечност и били обједињени у једној природи Бога Оца, која је различита од природе 
Сина, за Светог Александра једино је значио дистинктивно својство Оца у односу на 
Сина, али и једини извор његовог преимућства у односу на Сина, а опет у складу са 
Јеванђељем  (Јован 14,28). Даље, и Арије и Свети Александар сматрали су да је Бог 
рађао Сина, с тим што је за Арија логичко претхођење истовремено повлачило и 
претхођење у темпоралном или квазитемпоралном смислу, док Свети Александар вешто 
избегава ову замку, као и замку Оригеновог учења, по коме Очево рађање никада не 

                                                                                                                            
voluntas eius ex mente procedens). De Principiis I, 2, 6 (160).    
77 Ἑνὸς σώματος, Opitz, U 4b, 7, 20: Οὔτε δὲ ὅμοιος κατ’ οὐσίαν τῷ πατρί ἐστιν οὔτε 

ἀληθινὸς καὶ φύσει τοῦ πατρὸς λόγος ἐστὶν…  
78 C. Stead, ‘Athanasius’ early written work’, Journal of Theological Studies 37, стр. 76-91.  
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престаје, тврдећи да је Син савечан Оцу и да је беспочетно рођен. На крају, Свети 
Александар јасно ставља до знања да свако раздобље које је, по Аријевом мишљењу, 
постојало до рађања Сина, не може бити друге природе, до временске. Овим Свети 
Александар указује да, иако Аријева намера није била да Сина стави у временски низ, он 
то неизоставно чини, тврдећи да је Отац старији од Сина. У сваком случају, аргументи 
Св. Александра и Арија, ма колико били ad hoc развијени, остаће незаобилазни у свакој 
потоњој критици аријанства.  
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Vladimir Cvetkovi ć 
 

ST ALEXANDER OF ALEXANDRIA AND ARIUS 
ON THE GENERATION OF THE SON OF GOD 

 
The paper aims to present briefly the basic issues of the debate which took place in 

the early period of the Arian controversy, with special emphasis on the role of time in this 
debate. This paper analyzes the arguments in the correspondence in which Arius and the 
Bishop of Alexandria St. Alexander had been engaged both between themselves and with 
other notable personalities of the time, and it attempts to detect the sources of these 
arguments. Sharing common theological presuppositions rooted in the Alexandrian 
tradition shaped by Origen, the two early Christian authors exercised different views on 
matters such as “ingeneratedness” of God the Father, the beginningless generation of the 
Son, and the link between the generation of the Son and the creation of the world in time. 

Key words: St. Alexander of Alexandria, Arius, God the Father, unborn Father, 
Son of God, time.  
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УЧЕНИЕ КЛИМЕНТА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО 
И ГИПОТЕЗЫ ПЛАТОНОВСКОГО «ПАРМЕНИДА» 
 
Абстракт: В статье рассматривается влияние платонизма на наследие 

Климента Александрийского и рецепция Климентом гипотез «Парменида» Платона. 
Рассматривается влияние первой и второй гипотез «Парменида» на богословие 
Климента. Обсуждается статус множественности в приложении к Сыну у 
Климента. Выделяются различные дискурсы, в рамках которых Климент говорит о 
Сыне, а также уровни иерархии, актуальные для богословского учения Климента. 

Ключевые слова: платонизм, Единое, Логос, Монада, единство, 
множественность 

 
По праву считается, что платонизм представляет собой одну из 

фундаментальных линий в наследии Климента Александрийского. Если в работах, 
написанных до второй половины 20 в., Климент мог изображаться как представитель 
какой-нибудь неплатонической философской школы (так, М. Поленц1 изображает 
Климента стоиком), то последующие исследования окончательно показали 
доминирующее значение платонизма в его системе. Некоторые авторы относят 
Климента к представителям христианской линии среднего платонизма2. По 
наблюдению С. Лиллы3, который развивал подход Э. Вашро4, система Климента 
является местом встречи трех основополагающих традиций: платонической, 
иудейской и гностической. Обсуждаемым является вопрос о том, насколько система 
Климента сводится к тем или иным составляющим предшествующих ему традиций. 
Одни исследователи, такие как Ф. Овербек, А. Гарнак, С. Лила, скорее, предполагают 
таковую сводимость, в то время как другие, такие как А. Шуфрин, А. Иттер, 
предполагают существенное оригинальное значение учения Климента. 

 Авторитет Платона для Климента очень велик. Этот философ практически 
никогда не подвергается Климента критике. Цитаты и парафразы Платона, а также 

                                                 
1 Pohlenz M. Klemens von Alexandreia und sein hellenisches Christentum. Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1943. 
2 Например: Даниелу Ж. Платон в христианском среднем платонизме // Богословский сборник. 
11, 2003 (перевод с изд.: Daniélou J. Message évangélique et culture hellénistique aux II et III 
siècles. P., 1961). С. 158; Hägg H. Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian 
Apophaticism: knowing the unknowable. Oxford, 2006. С. 133. 
3 Lilla S. Clement of Alexandria: A Study in Christian Platonism and Gnosticism. Oxford: University 
Press, 1971. Р. 227. 
4 Vacherot E. Histoire critique de l’école d’Alexandrie. Vol. 1. Paris: Ladrange, 1846. Р. 248. 
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аллюзии к нему часто встречаются в текстах Климента5. Особое внимание Климент 
уделяет диалогам „Теэтет“ (в особенности 176B, где говорится об уподоблении Богу, 
ὁµοίωσις τῷ θεῷ), „Государство“, „ Законы“, „ Федон“, „ Федр“, „ Тимей“, „ Политик“, 
„Горгий“, „ Пир“, „ Софист“; реже встречаются отсылки к „Протагору“, „ Филебу“, 
„Пармениду“, т.н. Седьмому письму6. 

 Отнесение Климента к христианской линии среднего платонизма оправданно 
в том отношении, что, как показывают Г. Андерсен и Ж. Даниелу7, элементы 
прочтения Платона и использование определенных мест из платоновских диалогов у 
представителей этого направления (к которому кроме Климента можно отнести 
Иустина Философа, Татиана и Оригена) близко к тому, что имеет место у 
классических представителей среднего платонизма. Для Климента было характерно 
использование ключевых (с точки зрения эпохи) мест из Платона для подтверждения 
истинного христианского учения, поскольку он считал одним из источников Платона 
является Моисея. Так, и в среднем платонизме, и у Климента Александрийского в 
контексте учения о непознаваемости Божества популярностью пользовалось место 
Тимей 28С и Седьмое письмо, 341С; в контексте учения о Боге-Творце – Тимей 28с; в 
контексте учения о высшей власти Бога и учения о Троице – Второе письмо Платона, 
312Е; в этическом контексте – Законы 715Е–716А; в контексте учения о творении – 
Тимей  51А; в контексте учения об устремлении к богу – Теэтет 176А–В, а также 
платоновское представление о крыльях души, выраженное в „Федре“  и др. 

 Влияние платоновской мысли на Климента проявляется уже в самом 
названии его главного произведения – οἱ Στρωµατεῖς. В „Строматах“ Климент 
неоднократно упоминает полное название этого сочинения: „Гностические заметки 
для памяти в согласии с истинной философией“ (Строматы 1 XXIX 182.2, 3 XVII 
110.3, 5 XIV 141.4, 6 I 1.1). Климент поясняет, что „Строматы“ могут служить 
хорошим подспорьем для воспоминания (ἀνάµνησιν). А. Иттер и Дж. Фергюсон8 
находят здесь явные обертоны платоновско-сократовского учения о припоминании 
(ὑποµνήµασιν, Федр 249С и др.), которые подтверждаются также тем вниманием к 
теме припоминания, которое Климент оказывает этой теме в „Строматах“. А. Иттер 
предполагает9, что Климент следует методологии, заимствованной из платоновского 
„Федра“, где говорится, что записанное чернилами накопляет запас воспоминаний на 
случай беспамятной старости (Федр 276D); так же и Климент рассматривает свои 
заметки как способ для предотвращения забвения, возможность вспомнить то 
важное, что можно забыть, поскольку многое вовремя не записанное, переданное 
блаженными мужами, память уже утеряла (Строматы 1 I 14). 

                                                 
5 Их анализ:  Даниелу Ж. Платон в христианском среднем платонизме… ; Butterworth G.W. 
Clement of Alexandria’s Protreptikos and the Phaedrus of Plato // Classical Quarterly. 10, 1916; 
Casey R. Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Platonism // Harvard Theological 
Review. 18, 1925; Outler A. The 'Platonism' of Clement of Alexandria // The Journal of Religion. 3, 
20. 1940; Wytzes J. The Twofold Way I. Platonic Influences in the Works of Clement of Alexandria // 
Vigiliae Christianae. 11, 4. 1957; Wytzes J. The Twofold Way I. Platonic Influences in the Works of 
Clement of Alexandria // Vigiliae Christianae. 3, 14. 1960; Wyrwa D. Die christliche Platonaneignung 
in den Stromateis des Clemens von Alexandrien. Berlin: De Gruyter, 1983. 
6 Outler A. The 'Platonism' of Clement of Alexandria // The Journal of Religion. 3, 20. 1940. Р. 222–224. 
7 Даниелу Ж. Платон в христианском среднем платонизме…; Andersen G. Justin und mittlere 
Platonismus // Zeitschrift fur die Neutestamentliche Wissenschaft. 44. 1952.  
8 Ferguson J. Clement of Alexandria. New-York, 1974. Р. 108; Itter A. Esoteric teaching in the 
Stromateis of Clement of Alexandria. Leiden–Boston: Brill, 2009. Р. 114–115. 
9 Itter A. Esoteric teaching in the Stromateis… Р. 114–121. 
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 Важным с точки зрения истории богословия и философии является 
обнаруженная рядом исследователей зависимость Климента от „Парменида“ 
Платона. Климент опирается на первую гипотезу „Парменида“ (Парменид 137С–D), 
называя в Строматах 5 XII 81.6 Бога единым, безымянным и беспредельным, в 
смысле того, что не имеет начала и конца10, и так же как Платон утверждая, что 
Единое не целое, о нем нельзя сказать, что оно имеет части, и оно является 
бесформенным11-12. Это место представляет собой, вероятно, самое раннее 
свидетельство богословской интерпретации первой гипотезы „Парменида“, 
основанной на приложении понятия беспредельности (ἄπειρον) к Богу13. С точки 
зрения историко-философской перспективы, называя Единое беспредельным, 
Климент предвосхищает интуицию неоплатонизма и является предшественником 
Плотина в трактовке Единого14.  

Дж. Уиттакер, имея в виду близкое сходство между местом Строматы 5 XII 
81.6 и местом из Учебника платоновской философии 10.4 (165.5–17) Алкиноя, и 
возводя оба отрывка к первой гипотезе „Парменида“ (при том что у Алкиноя 
отсутствует речь о Едином и Беспредельном), предполагает, что оба автора 
опирались на некий среднеплатонический комментарий к „Пармениду“, имеющий 
богословскую направленность15.  

В свою очередь, А. Шуфрин16 указывает, что логика Климента (и, может 
быть, его возможного среднеплатонического источника) в его интерпретации 
Единого не вполне совпадает с платоновской, поскольку Климент, опираясь на 
первую гипотезу, тем не менее, отходит от логики Платона, выводя беспредельность 
Единого из того, что оно не имеет частей и неделимо, не пользуется платоновской 
предпосылкой, согласно которой пределы есть части того, пределами чего они 

                                                 
10 Osborn E. The Philosophy of Clement of Alexandria. Cambridge: University Press, 1957. С. 27–29. 
11 Whittaker J. Philological Comments on the Neoplatonic Notion of Infinity // The Significance of 
Neoplatonism / Еd. R. Harris. Norfolk, VA, 1976. Р. 157; Ibidem., Ἄρρητος καὶ ἀκατονόµστος // 
Platonismus und Christentum. Festschrift für Heinrich Dörrie. Münster/Westf., 1983.  
12 Приведем это место: „Если трудно найти начало всех вещей, то совсем трудно указать на 
первое и древнейшее начало, являющееся и причиной возникновения всевозможных иных 
[вещей], и причиной бытия возникших. Ибо как можно словами выразить то, что не является 
ни родом, ни видовым отличием, ни видом, ни неделимым, ни числом, ни каким-либо 
атрибутом, ни тем, чему что-либо атрибутируется. Нельзя даже сказать, что Оно в прямом 
смысле целое. Ибо Оно считается целым ввиду Его величины {или : величия} (µεγέθει), и [Оно] 
{или : [ещё]} есть Отец всего {или : вселенной}. Нельзя даже сказать, что у Него есть какие-
либо части; ибо Единое неделимо. Потому Оно и беспредельно – не в смысле невозможности 
пройти до конца, но как непротяженное, и не имеющее предела и, поэтому, не представимое в 
форме и неименуемое“ (пер. А.М. Шуфрина). Мы не будем здесь обсуждать, Кто имеется в 
виду в этом отрывке – Отец или Сын. Скажем только, что аргументация А.М. Шуфрина в 
пользу того, что до слов „…Оно считается целым ввиду Его величины“ говорится о Монаде 
(Сыне); после этих слов – об Отце, представляется нам убедительной (см.: Шуфрин А.М. 
Климент Александрийский о беспредельности Бога // Историко-философский ежегодник. 2006. 
С. 48–49). 
13 См.: Mühlenberg E. Die Unendlichkeit Gottes bei Gregor von Nyssa. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1966. S. 75–76; Whittaker J. Philological Comments on the Neoplatonic Notion of 
Infinity… 
14 Choufrine A. Gnosis, Theophany, Theosis: Studies in Clement of Alexandria's Appropriation of 
His Background (Patristic Studies 5; New York: Peter Lang, 2002). P. 163–165. 
15 Whittaker J. Philological Comments… P. 158. 
16 Шуфрин А.М. Климент Александрийский о беспредельности Бога… С. 42–43. 
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являются (Парменид 137С)17, и поэтому говорит, что Единое беспредельно не в 
смысле невозможности пройти его до конца, но как нераздельное (οὐ κατὰ τὸ 
ἀδιεξίτητον νοούµενον, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἀδιάστατον) – то есть в более сильном смысле.  

 Дискурс, восходящий к платоновскому „Пармениду“, Климент использует и 
в своем учении о Монаде и Сыне18. Согласно Клименту, „[Сын] не становится ни 
единым как одно, ни многим как части, но [становится] единым как всё (οὐ γίνεται 
ἀτεχνῶς ἓν ὡς ἕν, οὐδὲ πολλὰ ὡς µέρη ὁ υἱός, ἀλλ' ὡς πάντα ἕν. ἔνθεν καὶ πάντα). … 
Поэтому поверить в Него и через Него, значит стать монадным, будучи нерассеянно 
единенным в Нем; не поверить же – значит быть в сомнениях, на расстоянии и 
разделенным на части“ 19. Это соответствует дискурсу трех гипотез «Парменида» 
Платона: первой гипотезе (Единое как одно), второй (Единое как многое) (Парменид 
143С) и четвертой и восьмой гипотезам (многое как многие) (Ibid., 158С, 165B–C). 
Как замечает А. Шуфрин, „таким образом, Климент, похоже, исходит из того, что 
аудитория, к которой он обращается, знает „Парменида”  достаточно, чтобы понять 
выраженную им здесь мысль, что беспредельность Монады должна трактоваться в 
терминах не первой, четвертой или восьмой, но второй гипотезы“ 20. А. Шуфрин21, 
анализируя ряд мест из „Стромат“ (Строматы 4 XXV 156.2, 157.2; 5 XII 71.2–82.1), 
приходит к выводу, что, „для Климента есть две степени беспредельности в Боге 
(соответствующие Монаде и Единому), различающиеся достаточно строго, чтобы 
можно было вписать их без оговорок в схему Платона“. Беспредельность, 
соответствующая Монаде, есть та беспредельность, которую Климент отрицает 
относительно Единого – беспредельность в смысле невозможности пройти до конца 
(Строматы 5 XII 81.6). Однако здесь также отсутствует полное совпадение с логикой 
Платона: в то время как Платон во второй гипотезе говорит о Едином, которое 
является множеством, имея в виду счетную беспредельность, Климент подразумевает 
беспредельность приближения верных к Сыну, вписывая таким образом в схему 
Платона аристотелевское представление о бесконечности22. 

Логика изложения вынуждает нас более подробно коснуться понимания 
„логологии“ (учения о сыне-Логосе) Климента Александрийского. Климент говорит 
о теснейшей связи между Сыном (Логосом) и Отцом. Согласно нему, отцовство Отца 
предполагает Сына (Строматы 5 I 1.3). Сын после Отца – совершеннейший и 
святейший, по природе ближайший к Отцу; Он обладает наивысшим превосходством 

                                                 
17 Там же. С. 43. 
18 Ср.: Mortley R. Connaissance religieuse et herméneutique chez Clément d’Alexandrie. Leiden: Brill, 
1973. Р. 70–73; Шуфрин А.М. Климент Александрийский о беспредельности Бога… ; Hägg H. 
Clement of Alexandria… Р. 214–216. 
19 Строматы 4 XXV 156.2, 157.2, пер. А.М. Шуфрина. 
20 Шуфрин А.М. Климент Александрийский о беспредельности Бога… С. 50. 
21 Там же. С. 49–55. 
22 О беспредельном в смысле невозможности пройти до конца Аристотель говорит в Физике 
204А2. Он выделяет два смысла беспредельного; один из них – смысл бесконечного 
(непроходящего) прохождения (ὸ διέξοδον ἔχον ἀτελεύτητον (ἀδιεξίτητον)) использует 
Климент, говоря о том, что христиане в ведении обретают бесконечно достигаемую конечную 
цель (τέλος ἀτελεύτητον), для выражения смысла жизни человека как бесконечного 
приближения к Богу (Строматы 2 XXII 134.1; 7 X 56.3) (Шуфрин А.М. Климент 
Александрийский о беспредельности Бога… С. 52–53; Он же, ΤΕΛΟΣ ΑTΕΛΕΥΤΗΟΝ: цель 
христианской жизни по Клименту Александрийскому // Историко-философский ежегодник. 
2008. С. 6–9). 
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по отношению ко всем остальным существам, будучи управляющим и 
упорядочивающим их согласно воле Отца (Ibid., 7 II 5.3). Как Бог, Сын есть 
перворожденный в вечности образ Бога невидимого – Отца (Ibid., 5 VI 38.7). Сын 
есть вневременное безначальное начало и источник всего (Ibid., 7 I 2.2). Сын 
всеведущ и всемогущ, Он находится везде и нигде (Ibid., 7 II 5.5). Сын рожден 
прежде всего остального, и еще до сотворения мира Он – советник Отца (Ibid., 7 II 
7.3). Поэтому Отец и Сын едины, и оба есть Бог (Педагог 1.8.62.4); Божественность 
Сына несомненна и Он равен Отцу (Увещевание к язычникам 110.1). Логос, 
пребывающий в недре Отчем, это Бог в Боге, неразделимый, неделимый и единый 
Бог (Извлечения из Феодота 8.1).  

Однако определенное распространение приобрело представление, согласно 
которому Климент разделял т.н. теорию двух стадий существования Логоса. Можно 
выделить два варианта этой теории. Согласно первому, умеренному варианту, 
позиция Климента сближается с предшествующим ему учением апологетов: Логос 
сначала был в Отце, затем тот же Логос был рожден для творения космоса23. 
Сторонники другого, радикального варианта понимания теории двух стадий 
существования Логоса в учении Климента опираются на свидетельство свт. Фотия, 
который, обвиняя Климента в том, что, согласно нему, у Отца было два Логоса и 
один из них явился людям, приводит следующее место из „Ипотипос“: „ Сын также 
называется Логосом соименно с Отеческим Логосом, но не Он стал плотью, и ни 
Логос Отца, а ею стала некая сила Божия, бывшая как бы истечением Самого Логоса, 
который стал умом и посетил сердца человеков (Λέγεται µὲν καὶ ὁ Υἱὸς λόγος, 
ὁµωνύµως τῷ πατρικῷ λόγῳ, ἀλλ' οὔ νυν οὗτός ἐστιν ὁ σὰρξ γενόµενος· οὐδὲ µὴν ὁ 
πατρῷος λόγος, ἀλλὰ δύναµίς τις τοῦ Θεοῦ οἷον ἀπόρροια τοῦ λόγου αὐτοῦ, νοῦς 
γενόµενος τὰς τῶν ἀνθρώπων καρδίας διαπεφοίτηκε)“ 24. Соотнося это свидетельство с 
местами из „Стромат“, где Климент ставит в соответствии Сыну мир идей, такие 
исследователи, как Г. Вольфсон и С. Лилла предполагают, что, согласно Клименту, 
Логос в Отце (тождественный „мысли“ Отца) и Логос, произведенный Отцом и 
сотворивший мир, это два разных Логоса. Г. Вольфсон различает у Климента, с 
одной стороны, Логос как мысль Отца, с другой стороны, получивший 
индивидуальное бытие Логос, произведенный Отцом; именно этот Логос воплотился 
и просвещает ум верующих25. С. Лилла фактически выделяет и третью стадию 
существования Логоса, понимая Логос у Климента наподобие Мировой Души в 
платонизме, как начало, управляющее мировым целым и обеспечивающее гармонию 
составных частей мира26. В недавних исследованиях теория, опирающаяся на 
свидетельство свт. Фотия и различающая у Климента Логос в Отце и Логос, 
произведенный Отцом, подверглась критике. Так, М. Эдвардс справедливо 
указывает, что приводимая Фотием цитата и толкование ее в смысле двух различных 
Логосов противоречит тем местам из «Стромат», где Сын отождествляется с 
Божественной силой, управляющей миром (как например, 7 II 9.1), либо с Отеческой 
энергией (как например, 7 II 7.7), а также месту, где Климент говорит о Сыне как об 

                                                 
23 Casey R. Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Platonism // Harvard Theological 
Review. 18, 1925. Р. 47. 
24 Фотий. Библиотека 109, 89А (Bekker). 
25 Wolfson H. The Philosophy of the Church Fathers: Faith, Trinity, Incarnation. Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1976. Р. 211. 
26 Lilla S. Clement of Alexandria: A Study in Christian Platonism and Gnosticism. Oxford: 
University Press, 1971. Р. 200. 
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Отчем Логосе, управляющим миром и воспринявшем Домостроительство спасения (7 
II 5.5–6). Эдвардс соотносит цитату из Фотия с местом из „Стромат“, где говорится, 
что Слово Отца (Сын) не есть „Слово произнесенное“ (λόγος προφορικός), но 
Божественная Премудрость (5 I 6.3), и предполагает, что в тексте Климента речь шла 
не о Сыне Божием, но о λόγος προφορικός, и  Фотий навязал Клименту ошибочное 
учение, ориентируясь на богословский язык апологетов, поняв это выражение как 
обозначающее Сына, в то время как сам Климент, так же как и в Строматах 5 I 6.3, 
хотел предостеречь от отождествления разумного произнесенного человеком слова, 
пребывающего в человеческом сердце, с Логосом Отца, Который дарует христианам 
это разумное слово27.  

Таким образом, вопрос о том, понимается ли Сын в учении Климента как 
трансцендентный в отношении мира, активно обсуждается в литературе и 
представляется весьма важным. Тем более что нередко можно встретить 
представление, согласно которому Бог-Отец в доктрине Климента является 
трансцендентным миру, в то время как Сын, Логос – имманентным ему28. 

Вопрос о статусе Сына, согласно учению Климента, встает и в связи с 
вышеупомянутом платоническим дискурсом, согласно которому о Сыне идет речь в 
контексте множественности, т.е. когда о Сыне говорится, что Он „[ становится] 
единым как всё“ 29. Эту множественность одни исследователи понимают буквально в 
смысле второй гипотезы „Парменида“ – как множественность вообще30, другие 
соотносят ее либо с Сыном в Его отношении к сотворенному Им миру31, либо, – и 
нам это представляется наиболее корректным пониманием, – имея в виду, что о 
монадности Климент говорит как о том, что приобретают поверившие в Сына 
(Строматы 4 157.2, см. выше), эта фраза может быть понята в смысле бытия верных в 
их единстве с Сыном, а Сына с верными32. Такое понимание подтверждается и 
местом из Увещевания к язычникам 88, где о Монаде (Сыне) говорится в контексте 
единения Сына с верными: „Будучи многими, поспешим соединиться в единой 
любви, согласно единению сущности Монады (κατὰ τὴν τῆς µοναδικῆς οὐσίας 
ἕνωσιν). Соответственно, действуя благо, устремимся к единению, исследуя благую 
Монаду. Единство-из-многого становится одним, образуя Божественную гармонию и 
стройное звучание в многозвучии, следуя за одним хоревтом и наставником – 
Словом, почивая в самой истине“. 

                                                 
27 Другой исследователь, Х.Ф. Хагг, оспаривая позицию Г. Вольфсона и С. Лиллы, иначе, 
менее убедительно, чем М. Эдвардс, объясняет цитату из Фотия: согласно Хагу, Климент, с 
одной стороны, различает Собственный Ум Отца и Логос (Сына), Который воплотился (Хаг 
предполагает, что Климент в цитате из Фотия принимает, что слово λόγος может 
использоваться в различных смыслах), с другой – утверждает, что когда Сын дает разумность 
человеку, Его собственная разумность от этого не уменьшается (Hägg H. Clement of 
Alexandria… С. 189–194). 
28 Ibid., P. 215. 
29 Строматы 4 XXV 156.2, см. выше. 
30 Mortly R. From Word to Silence. T. 2. The Way of Negation, Christian and Greek. Bonn, 1986. P. 
43; Hägg H. Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism: knowing the 
unknowable. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 216–217, 227–228; см. также: Даниелу Ж. 
Платон в христианском среднем платонизме… C. 11–12. 
31 Bucur B. Angelomorphic Pneumatology. Clement of Alexandria and Other Early Christian 
Witnesses. Brill, 2009. P. 29. 
32 Шуфрин А.М. Климент Александрийский о беспредельности Бога… C. 48–49. 
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Однако отметим, что у Климента имеется и иной дискурс монадологии, 
который заключается в том, что о Монаде (Сыне) говорится как о начале всех вещей, 
содержащем умопостигаемые архетипы всего сотворенного (Строматы 5 XIV 93.4–
94.2). Здесь следует помнить, что для Климента характерна двойственность в плане 
именований Божества, когда Божество именуется  неким именем, при том, что об 
именуемом говорится и как о том, что выше этого имени. А именно, хотя Климент 
нередко относит Сына к сфере умопостигаемого (Строматы 5 III 16.3; 5 XI 73.3; 7 I 
2.2; 7 VII 40.1; ср. 4 XXV 162.5), он говорит и то, что Сын – за пределами 
умопостигаемого мира (Строматы 5 VI 38.6). То же самое обнаруживается и в речи о 
Боге-Отце; согласно Клименту, Отец есть „и Единое, и за пределами Единого, и 
выше, чем Сама Монада (ἓν δὲ ὁ θεὸς καὶ ἐπέκεινα τοῦ ἑνὸς καὶ ὑπὲρ αὐτὴν 
µονάδα)“ 33. Однако же, и о Сыне Климент говорит как о Том, Кто вместе с Отцом 
есть Един (Педагог 1.8.62.3–4, Извлечения из Феодота 8.134). 

Таким образом, следует различать в текстах Климента троякую речь о Сыне: 
а именно, 1) когда о Сыне говорится безотносительно к тварному миру, 
пребывающем в недрах Отца (Сын как Единый), а также 2) когда о Сыне говорится в 
Его отношении к сотворенному миру и 3) когда идет речь о Сыне в воплощении, 
образующем единство с верными (Сын (=Монада) в контексте второй гипотезы 
„Парменида“), а то понимание, согласно которому Сын как таковой у Климента 
соответствует множественности, как нам кажется, следует считать некорректным. 
Помня о том, что Климент – достаточно эклектичный и не систематичный писатель, 
тем не менее, на основании сказанного можно предположить наличие следующей 
иерархии в богословском учении Климента, по нисходящей: (Отец-за пределами 
Единого (?)) – Отец-Единое и Сын, как единый с Отцом [соответствие Единому как 
одному] – Сын-Монада как единство христиан и как начало всех вещей [соответствие 
Единому как многому]. 
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TEACHING OF CLEMENT OF ALEXANDRIA 
AND A HYPOTHESES OF PLATO’S "PARMENIDES" 

 
The article examines the influence of Platonism on the teaching of Clement of 

Alexandria and the reception of hypotheses of Plato’s "Parmenides" by Clement. The 
influence of the first and second hypotheses of "Parmenides" on theology Clement is 
considered. The status of the plurality in relation to the Son in Clement is discussed. A 
different discourses in which Clement speaks of the Son, and the levels of the hierarchy of 
relevance to the theology of Clement is picked out. 
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НЕМЕСИЙ ЭМЕССКИЙ: КРИТИКА УЧЕНИЯ О ФАТУМЕ И 

СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
 

Абстракт: Статья посвящена критике учения о фатуме Немесием 
Эмесским в трактате "О природе человека" и значению этой критики для 
становления научного мировоззрения. Учение Немесия о Божием промысле и о 
фатуме сравнивается с учением о них стоиков и средних платоников. Особое 
внимание уделяется теме молитвы и критике учения языческих философов о 
фатуме и роли "чудес" и христианской веры в воскресение в формировании научного 
мировоззрения. В отличие от многих других христианских авторов, у Немесия 
понятие фатума не отвергается, но переосмысляется и секуляризуется в пользу 
установления Божией власти над законами природы, учреждененными Им. 

Ключевы слова: промысел, фатум, законы природы, молитва, 
необходимость 

   
 Учение о промысле (πρόνοια) и о фатуме (εἱµαρµένη) – одна из ведущих тем 

античной и позднеантичной философии1. При этом христианские философы, начиная 
с апологетов, уделяли проблематике промысла и фатума не меньшее внимание, чем 
нехристианские. В настоящей статье будет рассмотрена критика Немесием, еп. 
Эмесским (конец IV в.) в трактате „О природе человека“ учения о фатуме, понятие о 
котором разделяло большинство школ языческой философии, и значение этой 
критики для становления научного мировоззрения.  

Ряд заключительных глав трактата Немесия посвящен теме промысла, 
фатума и сопутствующим вопросам, в частности, соотношению промысла и 
зависящего от нас (ἐφ' ἡµῖν)2. поскольку он обращается главным образом к эллинам, 
то упор делает на критике, а отчасти и усвоении эллинской философии. При этом, в 
своем возражении этому учению Немесий исходит, ссылаясь на стоиков, из понятия 
о фатуме как непрерывном ряде причин, связи и неизменном порядке3. Далее 
Немесий посвящает целую главу критике того, что он называет пониманием фатума 
Платоном4. В действительности, как замечает Шарплес5, в этой главе Немесий 

                                                 
1 См. общий обзор в: Myrto Dragona-Monachou. Divine Providence in the Philosophy of the 
Empire // Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, eds. H. Temporini and W. Haase. Vol. 
II.36.7 (Berlin 1994), P. 4417-4490. 
2 См. Nemes. De Nat. Hom. 34-42(ed. B. Einarson). 
3 См. Nemes. De Nat. Hom. 36. 21-23. . 
4 См. Ibid. 37.  
5 On the Nature of Man… P. 190, n. 934. 
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полемизирует с концепцией во многом напоминающей учение средних платоников, в 
частности, изложенном в трактате Пс.-Плутарха О фатуме6.  

Немесий предпочитает не пользоваться понятием фатума, он отвергает не 
только астрологический фатализм7, и учение стоиков о фатуме в целом8, но и 
утверждение, что „выбор действий зависит от нас, а результат нашего выбора 
[зависит] от фатума“ 9. По Немесию, результат наших действий, успех или неуспех 
предприятия, зависит не от фатума, который бы сообразовался с нашим выбором, но 
от промысла, который благ, и всегда исходит из нашей пользы10.  

Далее Немесий обращается к критике Платона, излагая на самом деле учение 
средних платоников о промысле, фатуме и „условной необходимости“ 11. В этом 
изложении наиболее существенным является акцент, который Немесий делает на 
том, что в данном учении фатум по своему действию имеет характер неотвратимости 
или неизбежности: „Платон двояко говорит о фатуме по сущности и по действию 
(κατ' οὐσίαν, … τὴν δὲ κατ' ἐνέργειαν); по сущности это Мировая душа (τοῦ 

παντὸς ψυχήν), а по действию это нерушимый божественный закон по причине 
неизбежности (ἀναπόδραστον). Называет же он это законом Адрастеи (Ἀδραστείας 
– букв., Неотвратимой)“ 12. Я еще обращусь к этой теме ниже. Далее, изложив учение 
средних платоников об „условной необходимости“ и соотношении фатума и 

                                                 
6 Ps.-Plut. De Fato. 568c-570e.  
7 См. Ibid. 35. 
8 См. Ibid. 34. 
9 См. Ibid. 36. 3-4. Кого именно имеет в виду Немесий под „эллинами“, утверждающими это, 
сказать точно нельзя. Одни исследователи полагают, что речь идет о платонической концепции 
„условной необходимости“, но о ней Немесий эксплицитно говорит в следующей главе. 
Другое предположение, что речь идет о стоическом учении о вещах, последующих выбору 
согласно фатуму (или: соохватываемых фатумом), в рамках которого утверждается, что душа 
свободна в своем выборе, но последствия ее действия будут неизбежны в соответствии с 
фатумом (см. примечание Шарплеса в: Nemesius. On the Nature of Man. Translated with 
introduction and notes by R.W. Sharples and P.J. Van der Eijk (Translated texts for historians 49) 
Liverpool University Press: Liverpool, 2008. P. 188, n. 929). 
10 Шарплес в примечании к этому месту возражает, что у стоиков и фатум понимается как 
доставляющий то, что каждому полезно (см. Nemesius. On the Nature of Man… P. 189, n. 932). 
Однако Немесий, очевидно, понимает стоический фатум иначе. В самом деле, классическим 
примером для стоиков вещи, которая следует из нашего выбора, хотя выбор свободен, 
является история Эдипа (см. Ibid. P. 188, n. 929 ). Оракул предупредил Лая, что, если он родит 
сына, то будет им убит и т.д. Т.о. рожать или не рожать ребенка зависело от Лая, а вот 
последствия в случае его рождения были предопределены фатумом. Во всей этой истории 
остается непонятно, чем именно был полезен Лаю такой ход событий, т.е. насколько он благ. 
Шарплес, споря с Немесием, к сожалению, этот вопрос не ставит.      
11 Согласно этому учению, излагаемому, например, в приписываемом Алкиною Учебнике 
платоновской философии (XXVI гл.), фатум (или рок) не предписывает то или иное действие, 
он распространяется на то, что последует вследствие того или иного нашего выбора. 
Изначальный выбор не определяется фатумом, но создает определенные условия для фатума. 
То есть при данном решении, будут обязательно такие-то последствия, так как оно натолкнется 
или нет на такие-то законы мироздания. 
12 Nemes. De nat. Hom. 37. 3-7. Об Адрастее см. Plat. Paedrus. 248c. В виде ненаучного 
отступления замечу, что, возможно интерес к этой теме подогревался в Немесии тем, что его 
собственное имя имело тот же корень, что и имя богини Немесиды (точнее, Немесии − 
Νέμεσις), богини воздаяния и олицетворения фатума-судьбы, одно из имен которой было 
Адрастея.   
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промысла, Немесий снова возражает против того, что результат наших действий 
зависит от фатума, хотя выбор принадлежит нам. Впрочем, споря с этим учением, он 
оговаривается, что, поскольку в нем фатум мыслится как подчиненный промыслу, то 
отличие от христианского учения не велико, но в чистом виде правильное 
(христианское) учение состоит в том, что всем управляет один только промысел13. 
По-настоящему Немесий возражает, однако, против того, чтобы считать, что 
результат наших действий является следствием нашего выбора и необходимости. 
Здесь мы подходим к очень важному пункту расхождения христианского учения с 
платоническим, как это понимает Немесий. Выше он уже отмечал, что действие 
фатума, „согласно Платону“, носит неотвратимый характер, „по причине 
неизбежности“. Речь, очевидно, идет о том, что в рамках этой концепции, после того, 
как делается тот или иной выбор, последствия наступают с неизбежностью. То есть, 
выбор подпадает под неумолимый закон фатума и последствия наступают так же 
неизбежно (если не больше), как кара закона за преступленье. Именно в такой 
интерпретации Немесий, судя по всему, и не соглашается с учением о фатуме. Он 
понимает характер отношений человека с Богом иначе, настаивая на том, что 
„действия промысла происходят не от необходимости“ 14. В качестве аргумента он 
приводит довод, который платоники и христиане обычно приводили в полемике с 
астрологическим фатализмом: если бы все было предопределено фатумом, то 
бессмысленны были бы молитвы богам, – но расширяет этот аргумент; ведь молиться 
Богу следует не только в начале какого-то дела, но и в течение его, то есть все 
время15. Таким образом, речь здесь идет о том, что между человеком и Богом 
существуют или по крайней мере могут и должны существовать отношения, в 
которых нет поступков или поведения, ведущих с необходимостью к неотвратимым 
последствиям, как в положительном, так и в отрицательном смысле.  

С этим аргументом Немесия хорошо коррелирует церковная традиция, в 
рамках которой специально подчеркивалось, что и великие и „закоренелые“ 
грешники могли покаяться и изменить свою жизнь (по образу евангельского 
блудного сына или благоразумного разбойника) и даже причастный Божиим 
избранникам может пасть (по образу Иуды). И хотя Бог знает, какой мы сделаем 
выбор в той или иной критической ситуации, но Его знание не является для нас 
принудительным, и из нашей, человеческой перспективы, ситуация остается 
открытой, так что обращение к Нему, молитва всегда насущна необходима, чтобы 
исход наших поступков и жизни был благим. Немесий, впрочем, в пассаже, 
посвященном этой теме, не говорит о таких возвышенных вещах, как духовная жизнь 
человека, его речь предельно „секулярна“, и пример он приводит „бытовой“: 
отправляясь в плавание, следует молиться не только перед отплытием, но и в море, 
до самого конца плавания, чтобы не потерпеть кораблекрушение16. Интересно, что в 
среднем платонизме вообще отрицалась целесообразность молитв о бытовых нуждах, 
а, порою и моление-прошение о чем-либо17. Немесий же приводит самый обыденный 

                                                 
13 См. Nemes. De nat. Hom. 37. 29-44. 
14 Nemes. De nat. Hom. 37. 43. 
15 См. Nemes. De nat. Hom. 37. 45-50. 
16 См. Nemes. De nat. Hom. 37. 49-50. 
17 См., напр., трактат Максима Тирского «О том, следует ли молиться» (см. рус. пер. И.И. 
Ковалевой в: Античность в контексте современности, под ред. А. А. Тахо-Годи и И. М. Нахова. 
М.:  Изд-во МГУ,1990, с. 196-204. Далее ссылки на разбиение по этому изданию). Трактат 
особо интересен тем, что в нем разбирается целесообразность молитвы в отношении 
промысла, фатума, случая, а заодно и человеческого искусства, т.е. причин возникновения 
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пример. Таково его возражение средним платоникам. Трудно сказать, насколько в 
таком виде оно бьет в цель именно в философском смысле. Ведь и у платоников 
отстаивалась свобода человека, и не вполне понятно, почему в рамках их концепции 
неотвратимости фатума нельзя было бы после совершения того или иного выбора и 
подпав под тот или иной закон, попытаться как-то изменить ситуацию, ведь свобода 
от нас не отнимается. Если же заглянуть в корень вопроса, то кажется, что главное 
расхождение Немесия с критикуемыми им платониками лежит в сфере создаваемой 
духовно-культурной установки, то есть в сфере духовной педагогики и воспитания 
(παιδεία) и соответствующей картины мира, которая в христианстве отличалась от 
среднеплатонической.  

Учение о разумности и справедливости законов фатума, которыми 
управляется этот мир, как и настаивание на неумолимости законов фатума имеет, 
очевидно, педагогическую цель морального характера, а именно, внушение 
ответственности за зависящее от нас, то есть пороки и добродетели. В христианстве 
же главная духовная установка несколько иная, помимо ответственности за пороки и 
добродетели и даже более важным, чем она, у христиан считается установка на 
богообщение (ведь это Бог – податель всех благ и добродетелей, см. Иак. 1, 17), 
которое, если оно прерывается грехами, необходимо восстановить (см. заповедь 
Апостола: Непрестанно молитесь (1Фес.5, 17)). Именно в этом контексте аргумент 
Немесия относительно необходимости постоянной молитвы выглядит понятным. 
Жить, соблюдая неумолимые законы мироздания, пусть и установленные по воле 
Бога, − это одно, а жить, всегда обращаясь к Единому Богу, – нечто иное. Для 
первого достаточно учения о фатуме, а второе требует понятия о Божией воле, 
которое, в том числе и у самих средних платоников, именовалось промыслом. 
Именно этот промысел, понимаемый как Божия воля, охватывавший в платонизме 
только высшую сферу, христиане, вслед за своим воплотившимся Богом, и 
„дотянули“ до земли, заместив им, как фатум, так и всяческие «нижние» промыслы.  
Интересно в этом контексте сравнить Немесия с его младшим современником 
Синесием Киренским, учеником легендарной Гипатии, бывшим некогда язычником, 
а потом ставшим христианским епископом. В трактате „Египтяне, или о промысле“18 

                                                                                                                            
всего, согласно пониманию средними платониками Платона. Автор утверждает, что молиться 
о том, что совершается по промыслу, бессмысленно, так как он об общем (а не о всяких 
„мелочах“), а частный промысел, если есть, то целиком зависит от общего (ук. соч. IV), 
молиться о зависящем от фатума бессмысленно, т.к. это суровая необходимость, и умолить ее 
невозможно, как невозможно умолит тирана (V), молиться о зависящем от случая тем более 
абсурдно, поскольку в этой сфере все воистину случайно и иррационально (VI), относительно 
же искусства можно сказать, что нужно просто быть искусным, храбрым и добродетельным 
(VI). Поэтому, в целом, молитвы о житейских делах основания не имеют, нужно стараться 
самим быть лучше – добродетельней и разумней. Достойный обретает от богов просимое и 
независимо от просьб, а недостойный не обретет, несмотря на просьбы (III). На приводимый 
же пример, что Сократ молился, автор отвечает, что Сократ не просил у богов то, чего у него 
не было, а беседовал о том, что у него есть – добродетели (VIII).   
18 Хотя трактат носит такое название, учение о промысле в нем далеко не центральное, так что 
я позволил себе его из своего рассмотрения опустить. Единственно, что интересно отметить, 
Синесий говорит о высокой степени свободы и ответственности, данных человеку. Промысел 
похож не на мать новорожденного младенца, которая печется о нем непрестанно, отгоняя 
малейшую опасность, но на мать взрослого, которая, снабдив (букв.: вооружив) его всем 
необходимым, побуждает его пользоваться данным ему и отражать зло (см. Synes. De Provid. I. 
11. 32-44, ed. N. Terzaghi).   
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Синесий описывает многоступенчатный, иерархический характер промысла богов19 − 
явное свидетельство влияния языческого платонизма.         

Настаивая на том, что его нежелание употреблять слово „фатум“ вместо 
промысла имеет принципиальный характер, так как промысел он понимает иначе, 
нежели связанным с законом Адрастеи, Немесий дальше замечает, что есть один 
смысл, в котором он готов это слово допустить. В самом деле, Бог не подвластен 
необходимости, поскольку Он Сам является ее Творцом20. Как видно из дальнейшего, 
под «необходимостью» здесь Немесий понимает пределы и границы, которые 
положены тем или иным природам, «всеобщему и родовому (τοῖς καθόλου καὶ 

γενικοῖς)»21. Речь, очевидно, о том, что мы называем „законами природы“. Если 
понятие „фатум“ понимать в этом смысле, то есть природной необходимости (а 
зачастую платоники его так и понимали), то, говорит Немесий, он не станет 
возражать против его использования22. Итак, спор идет не о словах, плохо не само 
слово „фатум“, но концепция фатума, которая вместо установки на богообщение и 
то, что христиане называют „жизнью в Боге“, создавала бы установку на соблюдение 
морального закона, нарушение которого грозит непоправимыми последствиями или, 
максимум, на добродетельную и созерцательную жизнь. Как отмечает Джон Диллон, 
в этике средних платоников цель философской жизни определялась либо как 
„следование природе“ (Антиох), либо, что встречалось чаще, „уподобление богу“. Но 
под богом здесь имелся в виду не высший Бог (Зевс) (который выше небес и выше 
самой добродетели), а демиург, бог небесный, который характеризуется 
добродетелью и умным созерцанием по преимуществу. Уподобление высшему Богу 
нарушало бы Его трансцендентность23.   

В духовном же смысле придание „фатуму“ исключительно смысла границ и 
пределов, положенных природам (как это предлагает Немесий), при утверждении 
господства Творца и над этими законами, вводит языческое понятие о фатуме в 
подобающие для тварного рамки, лишающие его духовно-религиозного значения. 
Духовное значение в рамках данной проблематики имеют для Немесия не эти 
природные законы, а только Божий промысел. 

Далее в той же главе Немесий еще раз подчеркивает, что и по отношению к 
природной необходимости Бог, установивший ее, всевластен и способен в какие-то 
моменты ее отменять, что видно по совершаемым Им и по Его воле Его святыми 
чудесам (здесь он ссылается на Св. Писание)24. Интересно отметить, что в среднем 
платонизме тоже можно встретить примеры, подтверждающие преимущественную 
силу промысла над фатумом, но примеры эти иного рода. Скажем, у Плутарха 
Херонейского, как замечает Диллон, в качестве иллюстрации этого тезиса говорится, 
что Луна, имеющая земляную природу, должна была бы упасть (по законам фатума, 
то есть природы), но не падает, удерживая промыслом25. Таким образом, Плутарх 
видит непосредственное действие промысла в чем-то наблюдаемом повседневно, а 
Немесий видит такое действие в чудесах, когда материальные стихии и тела под 

                                                 
19 См. Synes. De Provid. I. 9. 
20 См. Nemes. De nat. Hom. 37. 54. 
21 Nemes. De nat. Hom. 37.56. 
22 См. Nemes. De nat. Hom. 37.57. 
23 Джон Диллон. Средние платоники. 80 г. до н.э. – 220 н.э. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2002. 
С. 298-299. 
24 См. Nemes. De nat. Hom. 37. 66-75.    
25  См. Джон Диллон. Средние платоники. С. 215 
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действием силы Божией ведут себя иначе, чем обычно. Следовательно, в 
представлении Немесия четко различаются, с одной стороны, границы и пределы 
природ, установленные Богом, которые, кроме случаев чудес, соблюдаются и самим 
Богом (и это одно из проявлений Его промысла), и, с другой − чудесное, или 
сверхъестественное их „нарушение“ (тоже по действию промысла). У Плутарха же 
планы „естественный“ и „сверхъестественный“ смешаны, поскольку некоторые 
природные (то есть наблюдаемое повседневно) феномены объясняются как имеющие 
место с нарушением имманентных природных законов. В христианской же картине 
мира потому и есть место чуду, что естественное мыслится существующим по 
установленным и соблюдаемым Богом законам природ, что, в свою очередь, является 
основой для их научного исследования и использования. Так что и наука в 
современном понимании (в отличие от античной натурфилософии), оказывается 
обязанной библейской картине мира.  

Далее Немесий критикует стоическое учение о цикличности разрушения и 
создания миров, в котором все повторяется и ничего нового не будет. При этом он 
отрицает, что христианское учение о воскресении происходит от этого учения 
стоиков, как утверждают некоторые26. Здесь неявная связь с предыдущим пассажем о 
власти Бога над природой: у стоиков боги не подвержены разрушению вместе с 
миром, но они и не могут сотворить ничего нового, все повторяется снова и снова, у 
христиан же состояние воскресения мыслится как по-настоящему новое по 
сравнению с нынешним. Заметим, что и в среднем платонизме, например, в том же 
трактате Пс.-Плутарха О фатуме автор тоже выказывает себя приверженцем учение 
о цикличности творения, которое объясняется тем, что конечный фатум заключает 
события прошлого, настоящего и будущего в „цикл“ (ἐν κύκλῳ)27, и по завершении 
одного цикла, все события повторятся снова28. Так что критика Немесием учения 
средних платоников о фатуме касается не частностей, а весьма существенных как в 
духовном, так и в онтологическом отношении вопросов.  

И снова мы можем отметить, что вера в воскресение и совершенно новое 
состояние в нем человека и мира, позволяет Немесию противостоять учению о 
циклической смене состояния мира стоиков и средних платоников. Таким образом, 
наш мир в его нынешнем состоянии, действующие в нем законы природы, 
оказывается у него (в отличие от языческих философов) незыблемым вплоть до 
конца света.  Парадоксальным образом, учение о воскресении и новом небе и новом 
земле, учение религиозное, оказывается одним из оснований утверждения законов 
природы мира в его нынешнем состоянии, законов, которые может в конце времен 
отменить только Сам Творец. Как и вера в чудо (как происходящее по Божией воле 
«нарушение» законов природы), вера воскресение оказывается, таким образом, 
одним из факторов, способствовавших формированию представления об 
имманентных законах природы, а значит и научного мировоззрения.  

 
 
 
 
 

                                                 
26 См. Nemes. De nat. Hom. 37. 75-90. 
27 Ps.-Plut. De Fato. 569a3. 
28 См. Ibid. 569а. 
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NEMESIUS OF EMESSA: CRITICISM OF THE DOCTRINE OF FATE AND THE 
ESTABILISHMENT OF THE SCIENTIFIC WORLDVIEW 

 
 The article deals with Nemesius of Emessa’s criticism of the doctrine of fate in his 
treatise “On the Nature of Man” and the importance of this criticism for the emergence of 
the scientific worldview. Nemesius teaching of God’s providence and fate is compared to 
the Stoic and Midlle-Platonist’s teaching. Special attention is paid to the issue of prayer in 
the criticism of the pagan philosophers’ doctrine of fate and to the role of “miracle” and 
Christian faith in Resurrection in the establishment of the scientific worldview. The notion 
of fate is not rejected in Nemesius (unlike in many othe Christian authors) but is secularized 
in favor God’s sovereignty over the laws of nature established by Him. At the same time 
these very laws are proved as such. 
 Key words: providece, fate, laws of nature, prayer, indispensality. 
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PHILOPONUS’ ACCOUNT OF “PARTICULAR NATURES” 
 
Abstract: John Philoponus claimed that Chalcedonian teaching ultimately brought 

about the negation of real and substantial unity of natures in Christ. In his opinion, if there 
is one individual Christ, there ought to be one nature of Him. But this nature must to be a 
compound of Divine and human natures. In order to explain how two natures can become 
one compound nature of one individual, Philoponus developed an original conception of 
common and proper natures. Common nature is the common intelligible content of 
individual subjects. Proper, or specific, nature subsists in individuals, assuming a 
particular existence in each of them, and differing from natures of all other individual 
subjects, even from those that fall under the same common nature.  

It seems that Philoponus turned from Neoplatonic teaching on nature and 
universals to the view of Alexander of Aphrodisias. Yet in my opinion his account of proper 
or specific nature significantly diverges from both Peripatetic and Neoplatonic doctrines. I 
claim in the paper that Philoponus resolved to create a new conception of nature in order 
to support philosophically his miaphysite theology. 

Key words: John Philoponus, common nature, proper nature, Christ, one nature, 
compound nature, monophysite theology. 

 
The statement proclaimed by the Council of Chalcedon on the nature of Christ did 

not clarified all the ontological issues with which Christian theologians had to deal when 
discussing Jesus, both man and God. Various Christian authors who sought such a 
clarification in the light of Chalcedonian statements had to reinterpret classical notions of 
nature and individual, bringing essentially new theories into philosophy. Among those 
Christian treatments stands out, maybe as a problematic one, Philoponus’ account of nature. 

Philoponus’ conception of nature cannot be analyzed separately from his 
theological beliefs. It stemmed from a Christological controversy, it was offered as an 
answer for Nestorian and Chalcedonian solutions, and ultimately it raised even more 
theological controversies. All of his life, Philoponus was a committed Egyptian 
miaphysite.1 His name in Coptic does not mean only “someone who likes to work or study 
hard.” As Leslie McCoul points out, “ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ” in the Coptic papyri designated a 

                                                 
1 Traditionally, different anti-Chalcedonian movements, as well as their representatives, are referred 
to as ‘monophysites.’ I find convincing, however, Uwe Michael Lang’s argumentation against this 
traditional terminology, and consequently I shall apply the term ‘miaphysite’ for the post-
Chalcedonian defenders of a μία-φύσις Christology. See U. M. Lang, John Philoponus and the 
Controversies over Chalcedon in the Sixth Century: a Study and Translation of the Arbiter (Leuven: 
Peeters, 2001), 8 note 27; and A. Grillmeier and T. Hainthaler, Jesus der Christus im Glauben der 
Kirche, Band 2. 2: Die Kirche von Konstantinopel im 6. Jahrhundert (Freiburg; Basel; Wien: Herder, 
1989), 162-63. 
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church volunteer worker, usually a member of an organized charity guild attached to a 
church or monastery.2 While it is certain that John Philoponus was one of Ammonius’ 
students, theological debates could scarcely evade his attention. 

Philoponus developed a conception of nature in the Arbiter. This work was written 
with the aim of providing a philosophical grounding to miaphysite theology in the post-
Chalcedonian era. However, it is difficult to analyze Philoponus’ account of nature solely 
on the basis of the Arbiter, since he does not define or describe there his terminology.3 The 
Arbiter is a theological work that presupposes a certain philosophical and logical 
knowledge. The necessity of such knowledge is underlined by Philoponus himself at the 
very beginning of the Arbiter.4 Therefore, reconstructing Philoponus’ view on the basis of 
his other works seems to be necessary to understand properly his account of nature.  

Such an attempt, however, might be quite problematic. On the one hand, there is 
an apparent discrepancy between his philosophical commentaries and his works of 
Christian character and tendency.5 On the other hand, it seems that John was a Christian 
from the very beginning and no conversion had place in his life. Thus, according to Evrard, 
ostensible contradictions between Platonic and Christian doctrines may have been either 
acceptable to him or understood as not contradictory at all.6 Moreover, MacCoull claims 
that Philoponus put all his knowledge at the disposal of the so-called “Monophysite 
movement.” His writings, thus, should not be treated according to preconceived criteria that 
judge which notion agrees with which other notion, but as the legacy of a person having 
fully engaged his entire career with the principal problems of his epoch.7 Therefore, it 

                                                 
2 L. S. B. MacCoull, “Dioscorus of Aphrodito and John Philoponus,” Studia Patristica 18 (1987): 164. A 
similar opinion, according to which the name ‘ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ’ explains that John belonged to a group of 
Christian militants, is held by J. Maspero, Histoire des patriarches d'Alexandrie depuis la mort de 
l'empereur Anastase jusqu'à la réconciliation des églises jacobites: 518 - 616 (Paris: Champion, 1923), 
197 n. 4; H. D. Saffrey, “Le chértien Jean Philopon et la survivance de l’école d’Alexandrie au VIe 
siécle,” Revue des études grecques 67 (1954)., p. 403-404; G. A. Lucchetta, “Aristotelismo e 
cristianesimo in Giovanni Filopono,” Studia Patavina 25 (1978)., p. 584; and N. G. Wilson, Scholars of 
Byzantium (London: Duckworth, 1983)., p. 44. However Blumental thinks that, given John’s 
extraordinary productivity as well as the productivity of most Platonic writers, starting from Plato himself, 
the name ‘ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ’ actually may have meant in John’s case what it literally does. See H. J. 
Blumenthal, “John Philoponus: Alexandrian Platonist?,” Hermes 114 (1986), 317-18. 
3 To be sure, in Arbiter 3 Philoponus promises to state his case “by means of an explanation of the 
terms and by correct arguments,” while as a matter of fact he does not define the basic term “nature.” 
In the present paper I shall refer to the text of the Arbiter in U.M. Lang’s translation in: Lang, John 
Philoponus and the Controversies over Chalcedon in the Sixth Century. However, in case of excerpts 
of chapters Four and Seven, which were preserved in Greek, I propose my translations based on B. 
Kotter, Die Schriften des Johannes von Damaskos. 4, Liber de haeresibus. Opera polemica, 
Patristische Texte und Studien (Berlin: W. de Gruyter, 1981), 50-55, chapter 83 addit. 
4 Arbiter 1. 
5 On this subject see K. Verrycken, “The Development of Philoponus’ Thought and its Chronology,” 
in Aristotle transformed: the ancient commentators and their influence, ed. R. Sorabji (Ithaca N.Y.: 
Cornell University Press, 1990), 233-74. 
6 E. Evrard, “Les convictions religieuses de Jean Philopon et la date de son Commentaire aux 
‘Météorologiques’,” Bulletin de l'Academie Royale des Sciences Belgique 5.39 (1953): 299-357. 
Evrard argues that Philoponus changed his views and opinions into ones more compatible with 
Christianity. See also H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, 
Byzantinisches Handbuch (München: Beck, 1959), 391 n. 3. 
7 L. S. B. MacCoull, “A New Look at the Career of John Philoponus,” Journal of Early Christian 
Studies 3 (1995): 60. 
Evrard, “Les convictions religieuses de Jean Philopon et la date de son Commentaire aux 
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seems that elucidating John’s account of nature, made use of in the Arbiter, by terms 
defined in his stricte philosophical treatises is possible and reasonable. Nonetheless, any 
analysis of Arbiter’s content cannot be done without terminological clarifications based on 
Philoponus’ other works—even if there is no consistency between them. 

In the Arbiter, Philoponus offers a general definition of nature, which, as he 
claims, appears to be in accordance with the church teaching: 

Nature is considered to be the common account of being of things that participate 
in the same substance (τὸν κοινὸν τοῦ εἶναι λόγον τῶν τῆς αὐτῆς μετεχόντων 

οὐσίας), as every man is “a rational mortal animal capable of mind and knowledge,” for in 
this respect no man differs from any other. Substance and nature are amounted to the same. 

Arbiter VII, 21 (Heraes. 83, addit 31-9) 
It appears that Philoponus identifies the notions of substance and nature. As matter 

of fact, he treats those notions homonymously trough the entire Arbiter, and other works as 
well. However, in his commentary on Physics, Philoponus following Aristotle defines 
nature as a principle of movement.8 To be sure, it is difficult to say what “substance” is on 
the basis of the Arbiter alone. In general, Philoponus’ treatment of substance seems to be 
Neoplatonic in its core. At least we can say that it remains in line with Alexandrian 
Neoplatonic School, represented by Ammonius and his followers.9 Philoponus frequently 
defines substance as a self-subsisting thing, which exists by itself (καθ' αὑτὸ) and does 
not require others for existence.10 It is also described as the first category in respect to the 
others. The category of substance is both necessary and sufficient for the other categories to 
be, for the others possess their being in it. If there were no substance, the other categories 
would not subsist at all.11 

Philoponus also accepts the Neoplatonic interpretation of the Aristotelian doctrine 
of primary and secondary substances. According to him the primary substances are 
particular (μερικὴν), while the secondary are universal (καθόλου), that is they are species 
and genera. While particular substances are primary for us according to our senses, the 
secondary are primary by nature, for genera and species are causes of particulars.12  

 In addition Philoponus admits that, according to Aristotle, “substance” always 
signifies “this something” (τόδε τι). In other words, it denotes a particular subject (τὸ 

μερικὸν ὑποκείμενον), such as a certain human, or a certain piece of wood. According 
to Philoponus this case relates to observable sensible subjects. Still, he claims that in 
Aristotle, genera and species appear to signify something particular due to the singular 
character of their word-form (διὰ τὸν ἑνικὸν χαρακτῆρα τῆς φωνῆς). Yet, as a matter 
of fact, they rather display a plurality (πλῆθος) and commonality of “many ones 
contained” (κοινότητα πλειόνων τινῶν περιεκτικὴν) by their genera and species and 

                                                                                                                            
‘Météorologiques’,” 299-357, Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, 391 n. 3. 
8 In Phys. 16, 28, 21–22; 196, 6-16. 
9 It is necessary however, to emphasize that, in the case of Philoponus, one may speak about his 
attachment to Alexandrian School only in relative terms. As pointed out by Blumenthal, Philoponus 
belonged to this school so far as a man whose philosophy was Neoplatonic and who worked at 
Athens. Despite his concentration on Aristotle, the differences between him and other Alexandrians 
Neoplatonists were greater than the differences between Alexandrian and Athenian Neoplatonists. See 
Blumenthal, “John Philoponus: Alexandrian Platonist?,” 334. 
10 See for instance in An Post. 31, 1; 96.8; in Cat. 49, 17. 
11 In Cat. 49, 8-23. 
12 In Cat. 50, 1-51, 14. 
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“certain qualities” (ποιότητά τινα). The latter, definitely, is said in the sense of essential 
qualities. Genera and species, as completive components of certain subjects, distinguish 
substances of different kinds from each other. In other words, they determine the essence 
(τὸ τί) of things.13 

Universals are different from particulars through their account of substance. It 
seems that Philoponus accepts the triple division of “universals,” assembled by Proclus: 
they are “before the many (τὸ πρὸ τῶν πολλῶν) … after the many (τὸ ἐπὶ τοῖς 

πολλοῖς) and in the many (τὸ ἐν τοῖς πολλοῖς);” yet not so much “in” as “alongside the 
many” (παρὰ τὰ πολλά).14 They are incorruptible and primary in relation to particulars.15 
Particulars are the lowest in the category of substance and cannot be predicated of anything 
else.16 But in fact, particular substances are the only truly subsisting substances. According 
to Philoponus, universal substances are manifested and observed in particulars.17 

Nonetheless, a universal neither subsists by itself (μὴ ὑφεστηκέναι καθ' 

αὑτὴν) nor even is a being by itself (οὐδὲ εἶναι αὐτήν). Its being is inseparable from 
particulars. Thus it can be said that a universal possesses its existence and hypostasis in 
particulars. According to Philoponus, the reason why universals can be regarded as beings 
and things that subsist is that each of universals is defined by a common account.18 
Moreover, Philoponus claims that when universals are grasped not as subsisting in 
hypostases, but qua universals and as common (κοινά), they come into being in the soul. 
Their being in the manner of commonalities resides in our conceiving their commonality, 
while the place of conceptions is in the soul. In other words, universals as such are 
subordinated to the function of apprehending and expressing the particulars.19 

Therefore, it possible to say that according to Philoponus, the really existing 
substances are the particular ones. To be sure, secondary, i.e. universal, substances are the 
causes of the particulars. They determine the essence of given particulars by making them 
of such and such kind. Still, those universal substances do not exist sensu stricto. Universal 

                                                 
13 In Cat. 71, 14-73. 9. Cf. in An. Post. 353.32f: “Τὸ τί ἐστι κατ' οὐσίαν.” 
14 In An. Post. 435, 28-35. See also E. Booth, “John Philoponos, Christian and Aristotelian 
Conversion,” Studia Patristica 17 (1982): 408; Aristotelian aporetic ontology in Islamic and 
Christian thinkers, Cambridge studies in medieval life and thought, (Cambridge: Cambridge U.P., 
1983), 58. 
15 In An. Post. 278, 3-12; 24-29. 
16 In An. Post. 250, 36-251,7. 
17 In An. Post. 435, 31-35. 
18 In An. Post. 273, 3-20. 
19 In de An. 307.33-308.1: “ἢ ὅτι καὶ τῶν καθόλου ἡ μὲν ὑπόστασις ἐν τοῖς καθ' ἕκαστά 

ἐστιν, ὅταν δὲ ὡς καθόλου καὶ κοινὰ λαμβάνηται, ἐν τῇ ψυχῇ γίνεται· τὸ γὰρ κοινῶς 

αὐτοῖς εἶναι ἐν τῷ νοεῖσθαί ἐστι τὴν κοινότητα αὐτῶν, τὰ δὲ νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ.” I 
propose the following translation of the text: “either universals have their subsistence in particulars, 
or every time when they are grasped as universals and commonalities, they come into being in the 
soul, because their being in the manner of commonalities resides in conceiving of their commonality, 
while concepts are in the soul.” Lloyd renders the text differently: “Universals have their existence in 
the particulars, but when they are understood as universals or general terms, they are found in the 
mind, for their being general consists in their being thought of as general, and thoughts are mental.” 
A. C. Lloyd, The Anatomy of Neoplatonism (Oxford; New York: Clarendon Press; Oxford University 
Press, 1990), 71. On the subject of relations between particulars and universals see also L. Benakis, 
“The Problem of General Concepts in Neoplatonism and Byzantine Thought,” in Neoplatonism and 
Christian Thought, ed. D. J. O'Meara (Albany: State University of New York Press, 1982), 83. 
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substances certainly are by themselves (καθ' αὑτὸ), but not separately. They subsist and 
possess their existence in particulars only. Undoubtedly, universal substances belong to 
beings. However, they are beings insofar as they are defined by a common account as 
common features shared by particulars. In Philoponus’ later theological works, the 
tendency to treat universals as posterior to and dependent existentially on particulars 
becomes stronger and stronger. It comes to such a level that it affects his view of Holy 
Trinity. As a matter of fact, Philoponus describes the divine persons in a way, which 
suggests tritheism.20 

At this point, Philoponus’ account diverges from the traditional Neoplatonic 
teaching on universal substances. To be sure, one can find, for instance, in Porphyry that 
common predicates (τὸ κοινῇ κατηγορούμενον) are conceived through perception of 
particulars, of which they are predicated. Those common predicates do not signify “this,” 
but rather “such.” As what is predicated in common they will be eliminated together with 
the particulars of which they are predicated.21 The common predicates, however, 
correspond only to one kind of universals, which can be discerned in the Porphyrian 
doctrine, i.e. to non-integrated universals (τοῦ ἀκατατάκτου).22 Besides those ones, there 
are integrated universals (τοῦ κατατεταγμένου), which are not kinds of predications, but 
genera and species as they are “in” individuals.23 The integration of a genus is understood 
as referring to form, which is in matter.24 Individuals, according to Porphyry, are nothing 
more than unique collections of characteristics (τὸ ἄθροισμα). Universals are in 
particulars, but as the whole is in the parts.25 A destruction of universals such as genera and 
species brings about destruction of things that are under them.26 Moreover, Porphyry 
accepts the ontological priority of Ideas and Intelligible, in spite of the fact that he does not 
consider what they are, because of the difficulty of the subject. 

Ammonius, the teacher of Philoponus, takes the Porphyrian treatment even further. 
Similarly to Philoponus, he states that genera and species signify plurality and essential 
qualities. But, the reason for this is that genera and species display (ἐμφαίνει) the 
“commonality and unitedness” (τὴν γὰρ κοινωνίαν καὶ συναγωγὴν) of particulars. 
Ammonius underlines that such universals signify qualities, which determine substance. It 
is according to those qualities that particulars are united and collected. In contrast to 
Philoponus, Ammonius points out that such a quality does not need a particular substance 
in order to co-exist (πρὸς σύστασιν).27 Moreover he makes a very strong claim on the 

                                                 
20 See Arbiter, VII, 23 (VII,23 = Haer. 83, addit. 72-3). See also H. Martin, “Jean Philopon et la 
controverse trithéite du VI e siècle,” Studia Patristica 5 (1962); G. Furlani, Sei scritti antitriteistici in 
lingua siriaca, Patrologia Orientalis (Paris: Firmin-Didot, 1920), 675-8; T. Hermann, “Johannes 
Philoponus als Monophysit,” Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der 
älteren Kirche 29 (1930): 258-9; M. Meyerhof, “Joannes Grammatikos (Philoponos) von Alexandrien 
und die arabische Medizin,” in Mitteilungen des Deutschen Instituts für Ägyptische Altertumskunde in 
Kairo (1930), 4. 
21 Porphyrius, In Cat. 90,29-91,5. Cf. Ammonius, In Cat.  41.5. 
22 See S. Ebbesen, “Commentators and Commentaries on Aristotle's Sophistici Elenchi: a Study of 
Post-Aristotelian Ancient and Medieval Writings on Fallacies” (Thesis doctoral - K˙benhavns 
Universitet, E. J. Brill, 1981), 152; Lloyd, The Anatomy of Neoplatonism,  62-7. 
23 Simplicius, In Cat. 53.6-9. 
24 Simplicius, In Cat. 55.32-56.4. See A. Zhyrkova, “Porphyry’s Interpretation of Categories — the 
Neoplatonic Approach to Nominalism,” EOS 95 (2008). 
25 Porphyrius, Isag. 7, 19-8, 2. 
26 Porphyrius, Isag. 14.10-12. 
27 Ammonius, In Cat. 49, 5- 11. 
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account of universals: “Universals do not need primary substances, that is particulars, in 
order to co-exist, but in order to be expressed according to particulars.” (οὐ γὰρ δέεται τὰ 

καθόλου τῶν πρώτων οὐσιῶν, τοῦτ' ἔστι τῶν μερικῶν, ἵνα συστῇ, ἀλλ' ἵνα κατ' 

ἐκείνων ῥηθῇ). Universals are prior to the sensible particulars. The apparent priority of 
first substances emerges only according to our senses and perceptions. But if the first 
substances are eliminated, only apprehension by the mind of universals ceases to exist, but 
not the universals themselves.28 In the Alexandrian school, in general, the ontological and 
logical priority of universal substances was fairly accepted.29 

The material content and technical language that we find in Philoponus show a 
strong dependence on Alexander of Aprodisias’ view on universals.30 It is according to 
Alexander that the universals (forms in-matter) have an existence apart from the particulars, 
in which they are enmattered. Namely, they have a kind of existence as much as an intellect 
is apprehending them. By no means do they have a completely separate existence. Rather 
they are tied as an actuality to that of which they are the actuality.31 Moreover, Alexander 
points that before abstraction a universal exists in many, but it is not the same in many, 
since its association with different sets of individual circumstances makes it a different 
thing in each individual. The commonality of the universal comes not simply from its 
separateness, but because it is the same and complete in each of the individuals. In other 
words, only after the universal is separated in thought it can be said that it is the same in 
many.32 Philoponus, in fact puts forward a very similar opinion uttered in a very similar 
language. The universal substances exist in individuals and they are considered to be 
universal beings insofar as they are defined by common accounts as common features 
shared by particulars. 

We can see the very influence of Alexander in the further elaboration of “nature” 
in Philoponus. He starts his definition of nature by saying that it is considered to be the 
common account of being of things that participate in the same substance.33 According to 
Philoponus, the term “common” (τὸ κοινὸν), in the meaning suitable for the definition of 
nature, is that what is equally shared by participants.34 In turn, the term “account” (λόγος) 

                                                 
28 To be precise, the only kind of universals that vanishes is the one “after the many” of Philoponus’ 
triple division. This kind would have related to non-integrated universals (τοῦ ἀκατατάκτου) in 
Porphyry, In Cat. 90,29-91,5. Cf. Benakis, “The Problem of General Concepts in Neoplatonism and 
Byzantine Thought,” 82-84. 
29 See for example Olympiodorus, In Cat. 58, 16 sq. (58, 22-24: “φαμὲν οὖν ἡμεῖς ὅτι διττὴ ἡ 

τάξις, ἡ μὲν φυσική, ἥτις καὶ τὰ καθόλου πρῶτα οἶδεν τῶν μερικῶν, ἡ δὲ πρὸς ἡμᾶς, ἥτις 

τὰ μερικὰ οἶδεν πρὸ τῶν καθόλου”) and Ellias, In Cat. 163, 6 sq. 
30 On the issue of Alexander view’s on universal see M. M. Tweedale, “Alexander of Aphrodisias’ 
Views on Universals,” Phronesis 29 (1984): 279-303. 
31 Alexander, De An. 90, 2-9 and Quaestiones I, XIa, 21,14-20. In spite of its uncertain authenticity, 
this text used to be taken as one of Alexander's statement by later philosophers and commentators 
working in the Aristotelian tradition. See Tweedale, “Alexander of Aphrodisias’ Views on 
Universals,” 283-285.  
32 Quaestiones, 8, 1-28.  
33 Philoponus does not use the technical Aristotelian expression λόγος τῆς οὐσίας. Cf. Aristotle, 
Cat. 5: 2a14-7. Since Porphyry there was some reticence about employing λόγος τῆς οὐσίας for 
individuals. Porphyry, In Isag. 9,14-6, argues that it comprises only specific differentiae, not 
individual properties. Cf. J. Zachhuber, Human Nature in Gregory of Nyssa: Philosophical 
Background and Theological Significance, Supplements to Vigiliae Christianae (Leiden; Boston: 
Brill, 2000), 72. 
34 According to Philoponus, In Cat. 18, 25-19, 5, there are four meanings of “common”: 1. That 
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has wide connotations. It is said of definition and description as well. Therefore it can be 
used in describing even such different things as supreme genera and particulars, which 
cannot be defined by a definition sensu stricto, i.e. by definition by essential differences.35 
In other words, “account” might be understood as a kind of elucidation of what things are. 
What seems to be important is that in his commentary on An. Post. Philoponus equates 
“account” with “universal” and opposes it to particulars. In other words, one can say that 
nature, according to Philoponus, is a universal content of what essentially things are, which 
is shared equally by particulars and exhibits the essence of those particulars. It is an 
essential content in respect to which particulars are not different, but are the same. In this 
meaning it is convertible not only with term “substance,” but with “eidos” as well. Nature, 
according to Philoponus, albeit it is in itself one, being realized in many subjects, becomes 
many, existing in each subject completely. The examples that are used by Philoponus to 
explain this claim are significant: Philoponus adduces accounts of a ship, of a doctrine in a 
teacher; and of a pattern on a ring. When, for instance, an account of a ship is in a ship-
builder, it is one, but it becomes many when it is realized in many subjects. He comments 
similarly on the other examples. The individual ships, doctrines, rings etc. qua individuals 
are numerically many; and in this respect they are divided and not united. However, they 
are united qua common species. But the common and unifying element does not exist apart 
from individuals, except for our thoughts.36 Many times Philoponus strongly points out that 
neither nature nor other universals exist apart from particulars. It is in them that nature and 
other universals subsist and possess their hypostases. To be sure Philoponus is not a 
nominalist. He is a moderate realist, but rather of Alexander of Aphrodisias’ kind than of a 
Porphyrian one. And such a realistic treatment of nature, understood as a common account 
of being, which exists in particular entities, indeed seems to be in agreement with the 
church teaching and Chalcedonian logic. But, Philoponus goes much farther in his 
development.  

John starts from something ostensibly obvious. He says that every nature as such is 
not different from any other nature of the same kind, like an animal is not different from any 
other animal taken qua animal. Each of any items of the same kind receives the name and 
definition from nature in the same way as every animal receives the name and definition of 
animal. And here comes the unexpected: Philoponus concludes that every nature or substance 
is a single item. In other words, nature is nothing else than a particular, an individual, a 
singular.37 To put it a yet another way, Philoponus introduces such a thing as “a particular 
universal.” Since particulars are multiplied and numerically different, those particular 
universals are numerically different too.38 Philoponus even states that “rational and mortal 
being” in me is different from “rational and mortal being” in you. After such innovation, we 
should not be surprised that Philoponus introduces a new conception of “nature:” 

Each nature is said, what it is, not in a single but in a two-fold manner. According 
to one way, when the common account of each nature is considered in respect of as such 

                                                                                                                            
which is capable of being shared of while being indivisible (τὸ ἀμερίστως μεθεκτόν), e.g. a 
common slave; 2. That which is capable of being shared of while being divisible (τὸ μεριστῶς 

μεθεκτόν), e.g. a common meal or land; 3. That which is shared in advance (τὸ ἐν 

προκαταλήψει), e.g. a place in theater; 4. That which is shared equally by all participants (τὸ ἐξ 

ἴσου παρὰ τῶν μετεχόντων μεταλαμβανόμενον), e.g. messenger’s voice and human nature. 
35 Philoponus, in cat. 19, 23-20, 14. 
36 Arbiter IV, 16. (Haer. 83 addit. 5-18). 
37 Arbiter VIII, 31. 
38 Arbiter IV, 16; VIII, 31. 
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(ἐφ' ἑαυτοῦ), like human nature or horse existing in any of the individuals. According to 
another way, when we perceive one and the same common nature becoming in individuals, 
and assume particular existence in each of them, suitable to no one else except this and only 
this one. 

Arbiter VII 22 (Haer. 83 addit 59-65) 
Such a conclusion should not be so much surprising in Philoponus as it might 

initially seem. Having assumed that terms nature and substance are synonymous, he puts 
himself on the way of accepting primary and secondary natures alongside primary and 
secondary substances. 

According to Philoponus, the common account of nature is perceivable in each 
individual or hypostasis. But since nature is in an individual, it is its proper nature that is 
not proper for any other individual. It assumes particular existence in a given individual. 
Philoponus calls even it straightly “ἰδικωτάτην φύσιν” (most proper nature). The most 
proper nature is not only in a given particular, it is this given particular. And it is 
convertible with hypostasis, which according to Philoponus denotes existence proper to 
each individual.39 

Such an innovation can hardly be explained by extensive application of Aristotle’s 
Categories into patristic theology. One can hardly attribute it to Aristotle’s influence at all. 
In Aristotle “nature” is a clear and well-defined thing. It either is the origin of movement 
and rest,40 or the nature of the ontic principle (i.e. what things are, the very τὸ τί),41 or one 
particular realm of things-there-are.42 It is also very difficult to find the roots of Philoponus’ 
treatment in the Porphyrian-Neoplatonic tradition of reading the Aristotelian Categories.43 
To be sure, according to Porphyry, properties and characteristics qualify substance and by 
that they make substance to be more specific. But what is particular in an individual 
substance is its unique set of characteristics, and not substance itself, identifiable with 
eidos. To put one’s finger on Alexander and to blame him entirely for Philoponus’ 
innovation also seems to be wrong.44 Doubtlessly, Alexander says that before abstraction 
universal exists in many but is not the same in many. But it is its association with different 
sets of individual characteristics that makes it a different thing in each individual. The 
difference is caused by the set of individual characteristics. Universals, in Alexander, are no 
more particular than Aristotelian forms in matter. They are in particulars, but they are not 
particulars. Therefore it seems that conception of particular nature is fully Philoponus’ 
original achievement.  

                                                 
39 Arbiter VII, 24. (Haer. 83 addit. 96-106). 
40 For instance in Phys. II, 192b 20-23. Philoponus follows such understanding of “nature: in his 
commentary in Phys. 16, 28, 21–22; 196, 6-16. 
41 Aristotle, Met. α, 993a 30-993b 7. See L. M. d. Rijk, Aristotle: Semantics and Ontology, vol. 2, 
Philosophia antiqua, v. 91 (Leiden; Boston: Brill, 2002), 22. 
42 Aristotle, Met. ∆, 1015a 13-19.  In the meaning of the permanent nature, opposed to γένεσις. See 
Rijk, Aristotle: Semantics and Ontology, vol. 2, p. 39 n. 95. 
43 According to Lang, the originality of Philoponus lies in the consistent application of Aristotle’s 
Categories, read in the Porphyrian-Neoplatonic tradition, to his analyses of those key terms in 
Patristic Christology after Chalcedon. See Lang, John Philoponus and the Controversies over 
Chalcedon in the Sixth Century, 159. 
44 According to Edward Booth, Philoponus switched from a form of orthodox Neoplatonic 
metaphysics to a “radical Aristotelianism.” He adopted Alexander’s “nominalist” approach to the 
ontological status of universals, which led him ultimately to a “virtual tritheism”. See Booth, “John 
Philoponos, Christian and Aristotelian Conversion,” 408; Aristotelian Aporetic Ontology in Islamic 
and Christian thinkers, 59-61. 
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To speak philosophically about such things as particular nature or particular 
universal is the same as to analyze the essence of a circle that is a quadrangle. Particular 
universal is a contradictio in adiectum. In our exposition we can use the words “particular 
nature” or “particular universal,” but in fact, what we mean is “the nature of a certain sort,” 
or “the universal of a certain kind.” Universals ex definitione never denote “this” or “that,” 
but “such.”45 However, we can as at least the following question: for what purpose such an 
extraordinary conception could be useful?  

The answer is, actually, very simple: Philoponus thought that it was possible to 
build a miaphysite Christology on the basis of nature understood in this way. There is a 
union of two natures in Christ, the divine and the human. For Philoponus, it is impossible 
that the common nature of the divinity that is recognized in the Trinity has become 
incarnate, because it would mean that we predicate the Incarnation also of the Father and 
the Holy Spirit. The common account of human nature also has not been united with God 
the Logos, because it would mean that the wholly human race before and after the advent of 
the Logos has been united to Him. Speaking of “nature of the divinity” Philoponus, thus, 
means a nature which has become individualized, as distinct from the common nature of the 
divinity, in the hypostasis of the Logos. Similarly Philoponus considers for Christ only the 
particular human nature. According to Philoponus, the union of divinity and humanity in 
Christ is a union of particular, not of common natures. And as particular natures they were 
united in one composed nature proper to Jesus Christ.46  

Philoponus apparently proposed his interpretation because he was afraid of a 
Nestorian interpretation. Also, in his opinion the Chalcedonian teaching ultimately would 
bring about wrong interpretations.47 He tried to solve the problem of the indivisibility of 
Christ into different hypostases. Therefore, in order to save Christ’s individual, he had to 
invent an individual nature, which can be compound. For this reason, Philoponus claimed 
that to proclaim the union of two natures in one hypostasis was an absurd. But to profess 
something like a particular or compound nature would be philosophically appropriate.48 

To summarize: in my opinion Philoponus’ account of proper or specific nature 
differs significantly both from Neoplatonic and Peripatetic doctrines. In fact, Philoponus 
tried to create a new conception of nature, which can support and elucidate his theological 
opinions and beliefs. I am not sure whether the orthodox teaching on the union of two 
natures would be acceptable for Philoponus’ philosophical predecessors, but I am quite 
convinced that his view on particular universals or proper nature would not be considered 
by Platonists or Peripatetics as a consequent and coherent development of their doctrines. 

 
 
Literature 

 
Beck H.-G., Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, 

Byzantinisches Handbuch, München: Beck, 1959. 
Benakis L., “The Problem of General Concepts in Neoplatonism and Byzantine 

Thought,” in Neoplatonism and Christian Thought, ed. D. J. O'Meara, Albany: State 
University of New York Press, 1982. 

                                                 
45 It is also Alexander’s point of view. See De An. 87, 8-16. 
46 Arbiter VII, 23 (Haer. 83 addit. 74-95). 
47 Arbiter X, 46. 
48 See Arbiter. V, 19; VII, 28; X, 46. Cf. Lang, John Philoponus and the Controversies over 
Chalcedon in the Sixth Century, 60-72. 



 88

Blumenthal H.J., “John Philoponus: Alexandrian Platonist?,” Hermes 114 (1986), 
314-335. 

Booth E., “John Philoponos, Christian and Aristotelian Conversion,” Studia 
Patristica 17 (1982), 407-411.  

Booth E., Aristotelian aporetic ontology in Islamic and Christian thinkers, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 

Bruns I., Alexandri Aphrodisiensis praeter commentaria scripta minora 
[Commentaria in Aristotelem Graeca suppl. 2.1], Berlin: Reimer, 1887. 

Busse A., Porphyrii isagoge et in Aristotelis categorias commentarium 
[Commentaria in Aristotelem Graeca 4.1], Berlin: Reimer, 1887. 

Busse A., Ammonius in Aristotelis categorias commentarius [Commentaria in 
Aristotelem Graeca 4.4], Berlin: Reimer, 1895. 

Busse A., Philoponi (olim Ammonii) in Aristotelis categorias commentarium 
[Commentaria in Aristotelem Graeca 13.1], Berlin: Reimer, 1898. 

Busse A., Eliae in Porphyrii isagogen et Aristotelis categorias commentaria 
[Commentaria in Aristotelem Graeca 18.1], Berlin: Reimer, 1900. 

Busse A., Olympiodori prolegomena et in categorias commentarium 
[Commentaria in Aristotelem Graeca 12.1], Berlin: Reimer, 1902. 

Ebbesen S., Commentators and Commentaries on Aristotle's Sophistici Elenchi: a 
Study of Post-Aristotelian Ancient and Medieval Writings on Fallacies, (Thesis doctoral- 
Københavns Universitet 1981), Leiden: Brill, 1981.  

Evrard E., “Les convictions religieuses de Jean Philopon et la date de son 
Commentaire aux ‘Météorologiques’,” Bulletin de l'Academie Royale des Sciences 
Belgique 5.39 (1953), 299-357.  

Furlani G., Sei scritti antitriteistici in lingua siriaca, Patrologia Orientalis, Paris: 
Firmin-Didot, 1920. 

Grillmeier A. and Hainthaler T., Jesus der Christus im Glauben der Kirche, Band 
2. 2: Die Kirche von Konstantinopel im 6. Jahrhundert, Freiburg; Basel; Wien: Herder, 
1989. 

Hermann T., “Johannes Philoponus als Monophysit,” Zeitschrift für die 
neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 29 (1930), 209-264. 

Kalbfleisch K., Simplicii in Aristotelis categorias commentarium [Commentaria in 
Aristotelem Graeca 8], Berlin: Reimer, 1907. 

Kotter B., Die Schriften des Johannes von Damaskos. 4, Liber de haeresibus. 
Opera polemica, Patristische Texte und Studien, Berlin: W. de Gruyter, 1981. 

Lang U.M., John Philoponus and the Controversies over Chalcedon in the Sixth 
Century: a Study and Translation of the Arbiter, Leuven: Peeters, 2001. 

Lloyd C., The Anatomy of Neoplatonism, Oxford; New York: Clarendon Press; 
Oxford University Press, 1990. 

Lucchetta G.A., “Aristotelismo e cristianesimo in Giovanni Filopono,” Studia 
Patavina 25 (1978), 573-593. 

MacCoull L.S.B., “Dioscorus of Aphrodito and John Philoponus,” Studia 
Patristica 18 (1987), 163–168. 

MacCoull L.S.B., “A New Look at the Career of John Philoponus,” Journal of 
Early Christian Studies 3 (1995), 47-60. 

Martin H., “Jean Philopon et la controverse trithéite du VI e siècle,” Studia 
Patristica 5 (1962), 519-525. 

Maspero J., Histoire des patriarches d'Alexandrie depuis la mort de l'empereur 
Anastase jusqu'à la réconciliation des églises jacobites: 518 – 616, Paris: Champion, 1923. 



 89

Meyerhof M., “Joannes Grammatikos (Philoponos) von Alexandrien und die 
arabische Medizin,” in Mitteilungen des Deutschen Instituts für Ägyptische Altertumskunde 
in Kairo 2, (1931), 1-20. 

Minio-Paluello L., Aristotelis categoriae et liber de interpretatione, Oxford: 
Clarendon Press, 1949. 

Rijk L. M.d., Aristotle: Semantics and Ontology, vol. 2, [Philosophia antiqua, v. 
91], Leiden; Boston: Brill, 2002. 

Ross W. D., Aristotle's metaphysics, 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1924.  
Saffrey H. D., “Le chrétien Jean Philopon et la survivance de l’école d’Alexandrie 

au VIe siécle,” Revue des études grecques 67 (1954), 396-410;  
Tweedale M. M., “Alexander of Aphrodisias’ Views on Universals,” Phronesis 29 

(1984): 279-303. 
Verrycken K., “The Development of Philoponus’ Thought and its Chronology,” in 

Aristotle transformed: the ancient commentators and their influence, ed. R. Sorabji, Ithaca 
N.Y.: Cornell University Press, 1990, 233-74. 

Vitelli H., Ioannis Philoponi in Aristotelis physicorum libros octo commentaria, 
vol. 1 [Commentaria in Aristotelem Graeca 16], Berlin: Reimer, 1887. 

Wallies M., Ioannis Philoponi in Aristotelis analytica posteriora commentaria 
cum Anonymo in librum ii [Commentaria in Aristotelem Graeca 13.3], Berlin: Reimer, 
1909. 

Wilson N. G., Scholars of Byzantium, London: Duckworth, 1983. 
Zachhuber J., Human Nature in Gregory of Nyssa: Philosophical Background and 

Theological Significance, [Supplements to Vigiliae Christianae], Leiden; Boston: Brill, 
2000. 

Zhyrkova A., “Porphyry’s Interpretation of Categories — the Neoplatonic 
Approach to Nominalism,” EOS 95 (2008), 253-267. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90

Ана Жиркова 
 

ФИЛОПОНОВ ЕСЕЈ О „ПОЈЕДИНАЧНИМ ПРИРОДАМА“ 
 

Јован Филопон тврдио је да је халкидонско учење имало за крајњу 
последицу негирање стварног и суштинског јединства природа у Христу. По његовом 
мишљењу, ако постоји једна Христова ипостас, онда мора да постоји и једна природа 
у Њему. Међутим, ова природа мора да буде састављена и из људске и из божанске 
природе. Да би објаснио начин на који две природе могу да постану јединствене у 
једној сложеној природи индивидуе, Филопон је развио јединствено схватање о 
заједничкој и појединачној природи. Заједничку природу дефинише као заједнички 
садржај, умом схватљив, појединачних субјеката. Појединачна или специфична 
природа постоји у појединачним ипостасима, претпостављајући појединачно 
постојање у свакој од њих, разликујући се истовремено од природе свих других 
појединачних субјеката, чак и оних који деле са њом исту заједничку природу. 

Изгледа да је Филопон напустио неоплатонистичко учење о природи и 
универзалијама и да је прихватио учење Александра Афродизијачког. Ипак, по мом 
мишљењу, његово схватање о појединачној или специфичној природи значајно се 
разликује како од перипатетичког, тако и од неоплатонистичког учења. У чланку 
тврдим да је Филопон одлучио да створи ново схватање природе да би философски 
подржао своју монофизитску теологију.  

Кључне речи: Јован Филопон, заједничка природа, појединачна природа, 
Христос, једна природа, сложена природа, монофизитска теологија. 
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СВЕТИ ЈОВАН ДАМАСКИН –  

ЈЕДАН ТИП ВИЗАНТИЈСКОГ МИСЛИОЦА 
 
Апстракт: Искуство мисли и појам аутора и стваралаштва у средњем 

вијеку не показује се као аутономан процес, већ као дио репрезентне праксе унутар 
конкретних, прије свега, теолошких захтјева и очекивања. За средњовјековну мисао 
карактеристични су спојеви у којима се философија преображава у теологију, 
умјетност у мимезисис мимезиса, књижевност у молитвену праксу. Различита 
духовна струјања Истока и Запада породила су и два различита типа мислилаца – 
једног византијског, наслоњеног на антику и на моћ синтезе, а другог на западног – 
схоластичара, интелектуалца критичког мишљења и синкретисте. Свети Јован 
Дамаскин је отјеловљење византијског мислиоца, који је, са чудесном лакоћом, 
поново присвојио и преобликовао античко и хришћанско наслеђе мисли. 

Кључне ријечи: мислити, интелектуалац, схоластика, философска вјера, 
еклектизам. 

 
У самом уводу књиге, под сигнификантним насловом „Мислити у средњем 

веку“ Алана де Либера1, а која је наставак чувене Ле Гофове студије о 
интелектуалцима из 19572, сусрећемо се са легитимним питањем: да ли је у средњем 
вијеку постојало нешто такво као мислиоци? Искуство мисли и појам аутора и 
стваралаштва у средњем вијеку дио су оних цивилизацијских противрјечности које су 
се, након антике, још дуго задржале у новим духовноповјесним околностима. 
Мишљење се у новим оријентацијама не показује као аутономан процес, већ као дио 
репрезентне праксе унутар конкретних, прије свега, теолошких захтјева и очекивања. 
За средњовјековну мисао карактеристични су спојеви у којима се философија 
преображава у теологију, умјетност у мимезисис мимезиса, књижевност у молитвену 
праксу3. Али шта у ствари означава и значи један нови специфични систем знања, 
чији дискредитовани призвук у нововјековним и каснијим одређењима бива 
позициониран одредницама: трансформација, компилација, препарација итд.? За 
схоластичке магистре свијест о себи као издвојеном типу мислилаца – 
интелектуалаца у оквиру универзитетских и манастирских училишта, а често је био 

                                                 
1 Алан де Либера. Мислити у средњем веку, прев. А. Павловић, Београд: Плато 2005, стр.7. 
2 Ле Гоф заправо представља ону сјајну генерацију француских историчара, ријетких 
медиевиста, који су били везани за часопис „Annales“ и који су промијенили методолошки 
приступ у истраживању историјских процеса ставивши акценат на аналитику тзв. „тоталне 
историје“, а не појединачних чињеница и проблема. Види: Le Goff, Jacques.. Srednjovekovna 
civilizacija zapadne Evrope. Jugoslavija: Beograd. 1974. Le Goff, Jacques. Intelektualci u srednjem 
vijeku, Zagreb: Jesenski i Turk 2009. 
3 Опширније се информисати о новој естетичкој проблематици у студији Виктор Бичков, 
Естетика Отаца Цркве. Апологет. Блажени Августин, Службени гласник: Хришћански 
културни центар, Београд 2010, 19. и даље. 
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случај о истој ствари и заједничком простору, проистицала је из не толико теолошке, 
колико академске кризе коју ће убрзати колико преводи Аристотелових текстова, 
толико и урбана револуција XIII вијека. Оно што је наступило послије академске 
кризе, последица је секуларизације у којој божанско прелази у илегалу и гдје deus 
revelatus постаје deus absconditus услијед центрифугалних сила новог вијека. 
Философирати унутар вјере и мислити у средњем вијеку на истоку Европе, унутар 
византијског комонвелта, није ни исто, нити је имало исте консеквенце као на Западу. 
Разлози за то су многобројни, али, прије свега, и одлучујуће историјски и, рекао бих, 
хеленистички. А то не значи ништа друго, до да се Византија у својој, како се то 
обичава емфатички рећи, хиљадугодишњој историји није удаљила ни одвојила од 
античког цивилизацијског круга. Најбоља потврда таквог става јесу византијски 
образовни курикулуми, као што су Фотијева библиотека4 и лексикон Суда из X 
вијека, у којима су, у огромној већини, антички аутори и текстови, а незнатно 
византијски средњовјековни извори5. Демостен је једнако домицилан као свети 
Григорије Ниски, као и Аполоније Дискол и Хермоген из Тарса, који подједнако 
бивају  проучавани и ишчитавани као и најбољи хришћански писци. Могли бисмо се 
усагласити са Маријом Бегзосом да заправо Аристотел и Платон и нијесу у 
Константинопољу антички, већ византијски писци, у тој мјери да о отачкој теологији 
говримо увијек као о аристотелствујушћој6. Њихово перманентно присуство у 
византијском свијету структурално је подупирало један систем образованости који ће 
постати универзалан и заснован на заједничкој језичкој и философској античкој 
традицији. Најбољи примјер византијског представника једног различитог источног 
мишљења јесте Свети Јован Дамаскин. Управо ће се у његовој личности и дјелу 
сажети двије битне одреднице које стоје насупрот интелектуалном профилу 
средњовјековног западног мислиоца. И то представља снажно и компетентно 
ослањање на античку философску традицију и иконофилско дерогирање сваког 
облика секуларизације7.  

Дамаскин јесте отјеловљење византијског мислиоца, који је са чудесном 
лакоћом поново присвојио и преобликовао античко и хришћанско наслеђе мисли. 
Зато су и Дамаскина сами Византинци и називали „богословом возглављења“8. 
Посебно ће кодификаторски систем знања код Дамаскина бити прецјењиван тако да 
ће његово дјело Пеликан оцјенити као „безбојно и неодређено“9. Иако примјећује да 
је његово дјело веома удаљено од затворености схоластике, Пеликан се придржује 
оној групи теоретичара која понавља једном утврђену лекцију да дјело Јована 
Дамаскина „представља конгломерат препарираних елемената грчке философије и 
патристике“10. 

                                                 
4 Занимљиво је да у Фотијевој Библиотеци, која се састоји од коментара и сижеа 279 дјела, 
само четири дјела су написана послије 600 године. 
5 Види: Сирил Манго, Византијска књижевост као криво огледало, прев. М. Бабић, Карпос 
2009, 21. 
6 Види: Μάριος  Περικλέους Μπέγζος, ∆ιόνυσος και ∆ιονύσιος. Ελληνισµός και Χριστιανισµός στη 
Συγκριτική Φιλοσοφία της Θρησκείας, Αθήνα, εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, 2000, 116 . 
7 Аверницев ће о односу иконоборства и секуларизације тек успутно говорити. Види: С. С. 
Аверницев, Византијска философија, приватно издање Д. Џамбића, Београд 2009, 76. 
7 Марко Евгеник, О другим наводима Манојлу Калеки (Canonicus Graecus 49, л. 64: Oxford, 
Boldleian Library). Не треба губити из вида да је и позноантичка култура заправо припремила 
терен за кодификацију учене традиције, сторивши серију компилација и компендија. 
9 Герхард Подскалски, Теологија и философија у Византији. Спор око теолошке методике у 
духовној историји позне Византије (XIV/XV), његове систематске основе и историјски развој, 
ПБФ/Институт за теолошка истраживања, Београд 2010, 37. 
10 Исто, 37. Овдје, свакако, изузетак представља став Н. Мацукаса у његовој Историји 
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Међутим, проблем Дамаскинове зависности од претходног предања често се 
некритички истиче као питање од највеће важности, које умногоме спречава 
разумјевање саме његове мисли. Осим тога, карактеризација највећег обима његовог 
дјела као компилације изгледа да не помаже препознавању унутрашњих оквира и 
основних појмова који прожимају његово дјело. Цјелокупна расправа око 
Дамаскинове оригиналности, која се наставља до данас, као критеријум истиче један 
оспоравајући појам еклектизма, тврдећи да је Дамаскин посљедњи у низу јелинских 
Отаца, који једноставно, или чак и успјешно, сажима и понавља дјела претходника. 
То питање је и значајније, самим тим, што је Дамаскиново дјело извршило велики 
утицај на византијску мисао, превођено је и расправљано и у исламском свјету и није 
оставило равнодушним ни латинске философе, посебно схоластичаре. Осим, самог по 
себи јасног интересовања, које је представљало његово дјело за историју идеја, 
црквену граматологију и православно богословље, оно се суочавало и са једном 
врстом неписаног патернализма, било стога јер је сматрано за први значајни узор 
писма схоластицизма средњег доба, односно као први прави узор теолошких 
компедија XII и XIII вијека. Модел схоластичке суме знања заправо је у обради Томе 
Аквинског пресликан из енциклопедијског колектовања знања Јована Дамаскина11. 
Међутим, често се у таквом ишчитавању и учитавању пренагласи корелација са 
средњовјековним схоластицизмом, и то у употреби аристотеловских метода и 
нијансираности код Дамаскина, а не истражују се суштинске разлике између ових 
двају теолошких дискурса. Светоотачки еклектизам, о коме је овдје ријеч, сасвим је 
другог типа од оног позноантичког и сасвим супротан синкретизму било којега 
поретка. Тај и такав отачки еклектизам нарочито ретроспеткивно истиче цјелокупну 
византијску философију у њеном видном разликовању аристотелизма и платонизма, 
што је Дамаскина у више наврата нагнало на први табор, а некада и као византијски, 
„платонствујући“ изузетак. Међутим, нису изостала и тумачења која су хтјела 
Дамаскина видјети као представника „хришћанског неоплатонизма“, или изванредан 
примјер сједињености неоплатонистичког мистицизма и аристотелове логике у 
оквиру хришћанске догматике12. Иако су обадва претходна разлога дали први и 
одлучујући утисак у приближавању самој Дамаскиновој личности, дјелимично су 
одредили и метод и спекулацију овог приближавања. Философска поглавља, која су 
често сматрана једном врстом философског утемељења догме, успјешно се 
прихватају онога што се назива античким, за разлику од схоластичког читања 
Аристотела, и промовишу „процес контроле, разликовања и калемљења“ 
философских појмова и категорија13. Сјетимо се само изналажења смисла основних 
философско-теолошких појмова, као што су „суштина“ – „природа“, „ ипостас“ – 
„личност“ – „омоусиос“ итд. То нас уводи у простор омеђења и одређења појмова 
философија и теологија у средњем вијеку, односно у епохи у којој је дјеловао сам 

                                                                                                                            
византијске философије, гдје улогу и значај Јована Дамаскина, насупрот владајућој струји, 
одређује као изузетну у једном вијеку (ријеч је о 8 вијеку) који је по много чему у себи 
интегрисао на најбољи начин сва стремљења дотадашња византијске мисли. Многи 
византолози VIII вијек означавају гибоновским термином мрачан. 
11 Постоје бројне студије које сматрају да је модел схоластичке суме знања заправо у обради 
Томе Аквинског пресликан из енциклопедијског колектовања знања Јована Дамаскина. 
12 Упућујемо на извсјесне опште судове: Κ. Λογοθέτης, Ἡ φιλοσοφία τῶν Πατέρων καί τοῦ 
Μέσου Αἰῶνος, том 1, (Ἀθήνα: Κολλάρος, 1930), 381-385. E von Ivanka, Plato christianus (Paris: 
Puf, 1948), 592-593, G. De Ruggiero, Storia della filosofia, том 2/б (Bari: Laterza, 1946), 150-155. 
13 Α. Σιάσος, „Τά ὅρια τῆς κατηγοριακῆς σηµαντικῆς“, ΕΕΘΣΑΠΘ 27 (1982), 341-372. 
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Дамаскин. Први и основни проблем јесте дефиниција философије и његовог 
одређења од хришћанског богословља, тематизације њиховог односа и самог 
Дамаскина.  

„Због тога нека ово дјело буде названо Источник знања. Ја, наравно, нећу 
говорити ништа што је моје, него ћу, сабрано уједно, изнијети оно што су божански и 
мудри људи ту и тамо говорили. Дакле, требало би да, прије свега, тачно сазнамо шта 
је то философија“14. 

У вези са тим, иде питање коришћења философског језика и новог 
осмишљавања философских категорија, и то преко посредовања коментатора, 
посебно Аристотелових списа о логици, али и неоплатоничкој метафисици. Један 
први одговор историјске природе био би да једноставно подсјећање на догађај да, у 
Дамаскиново доба, постављање односа ових двају простора, философије и теологије, 
суштински се разликује од данашњег. Друштво, политика, богословље, философија, 
умјетност, свакодневни живот представљају једну епохалну цјелину, а превиђање 
овог догађаја ограничава могућност исправног разумјевања проблема из различитих 
временских одредница. Шта чини аутентичним један философски проблем: његово 
постављање, терминолошко разграничење или одговори које даје текст независно од 
полазних теза? Да ли се један текст може окарактерисати као философски или 
теолошки и када је често независан од метода, и кад настоји да рјеши, или да укине 
једно философско питање? Не укида ли се и обесмишљује један ерминевтички 
простор философије, када не познаје, превиђа или програмски искључује области 
које се засјецају у њиховим крајевима, у тренутку када се релативно лако и без 
одговарајуће припреме отварају нови проблеми? Зар ерминевтички философски циљ 
није разумјевање, у мјери могућег, искушавање сваке детерминисаности и 
преиспитивање граница самог мишљења? У тој децентрираности и 
полицентричности управо је порозност граница између философског и теолошког 
мишљења.   

Светоотачки Дамаскинов еклектизам има један профилацијски критеријум 
кроз који свака мисао мора бити освједочена и потврђена, а то је искуство, и то 
његово лично искуство. Статус знања Дамаскин утврђује на основу свог личног 
искуства и ствари. Дамаскин поставља као критеријум искуство, и то не само своје, 
већ и свих светодуховских иницијаната. По мишљењу светих Отаца, појам искуства 
обухвата чулност сваке ствари и сваког бића, па и Бога. „Нећу рећи ништа“ (своје и 
ново), јер вјерујем да је оно што се каже о трансцедентном истина, потврђена кроз 
јерургијски карактер сваке хришћанске философије, подучава сам Дамаскин у првим 
реченицама Увода у „Дијалектику“ .  

„Али пошто је плод неослушности смрт, а онај ко је скроман и ослушан 
ученик Христов, тај бива узвишен и прима од Бога благодат која просвјетљује, а 
отварајући своја уста испуњава се Духом, чисти се његово срце, просвјетљују му се 
ум, и поприма дар ријечи чим отвори уста, не старајући се о томе шта ће рећи, већ 
постоје, а којим говори Дух (Свети); због тога, потчињавајући се због вас Христу, 
који међу нама влада, покоравам се вашој заповјести и отварам своја уста, надајући 
се да ће се вашим молитвама она испунити Духом, те да ћу говорити ријечи које 
нијесу плод мога ума, већ плод Духа који слијепе просвјетљује, прихватајући и 
произносећи оно што ми буде дао“15. 

                                                 
14 Свети Јован Дамаскин,  Дијалектика, 532 А. 
15 Свети Јован Дамаскин,  Дијалектика, 524 Б.  
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Дамаскин је теолог логоса који литургијски проиноси смисао откривења 
Божијег, он је „литург Смисла Божјег“.  Три су основна методолошка поступка која 
произилазе из таквог теолошког позиционирања. Прво – повјерење у искуство, 
позивање на Предање и селективна и комплементарна употреба философских знања. 
Осим тога, само Дамаскиново дјело нуди једно цјелисходније философско 
истраживање јер методички сажима и претходна богословска и философска предања. 
Дамаксинови списи пројављују познавање и знања: познавање проблема односа 
знања – Предања – Откривења. Такво читање и сазнавање искуствено последица је 
оног аграфа догмата предања у које ће бити упућени само баптизални посвећеници. 

Код Дамаскина, заправо, имамо случај перцептивне историје нуминозног, 
или онога што ће свети Василије Велики назвати догмом, а блажени Августин 
позиционирати са појмом verbum interius, или преведено са ерминевтичким 
диктумом, да све оно што је универзално, не може без остатка бити изречено, или да 
се verbum signatus не поклапа са actus exercitusom. Свети Василије ће, заправо, 
супроставити појмом догмe принцип sola scripture, који ће, много вијекова касније, у 
протестанској Лутеровој редакцији постати важећи универзалистички принцип 
полиморфичних христологија16. Принципу према коме је Свето писмо sui ipsius 
interpres, односно да се разумијевање и разоткривање цјелине смисла догађа увијек у 
оном дословном verbum-у, недостајаће једно светотајинско отачко Предање. А та 
кључна богооткривена истина или, како то назива владика Атанасије Јевтић, „живо 
Предање“ јесте, заправо, недокучиво искуствовање и предавање „у тајни онога што 
чини веру и праксу Цркве, боље рећи, преда(ва)ње самога бића и живота Цркве као 
Тајне Божије у Христу“ 17. У једном од најпознатијих светоотачких цитата, Светог 
Василија Великог, из његовог дјела „О Духу Светоме“ 18, налазимо суштину 
православне теологије: „Од догмата и проповеди који се у Цркви чувају, једне имамо 
од писаног учења, а једне смо од апостолског предања предате нам у тајни примили. 
Обоје имају исту моћ и значај за Благочешће (ср.1. Тим. 3,16). И ово, наравно, неће 
осправати нико ко макар и мало има искуство црквених установа“.  Овдје је, заправо, 
ријеч о амбигвалној теологији која се само може разумијети из/у Цркви, јер „једно је 
догма, а друго проповјед. Прва се молчавствује, а друга обнародвује“ (άλλο γάρ δόγµα 
και άλλο κήρυγµα. To µεν γάρ σιωπάται, τα δε κηρύγµατα δηµοσιεύεται). Легитимитет и 
говорења и молчанија произилазе из „растућег вишка Бесконачног“, из смисла упада 
који се одваја од манифестовања или од присуства бивствовања19. Питање о 
оригиналности мисли Светог Јована Дамаскина и о византијском типу мислиоца, 
заправо је само периферна тачка у оном историјско-философском диференцирајућем 
дискурсу у којем постоје философски императиви да се може и смије мислити и 
говорити само у дистанцираности и неуплетености у било какву извјесност, па макар 
она била и божанска. А без уплетености, за Византинца какав је био Свети Јован 
Дамаскин и нема могућности за познање Истине, па ни живота. 

                                                 
16 Види о појму полиморфична христологија у раном хришћанству у чланку: Paul Foster, 
Polymorfic Christology, its origins and development in early Christianity, Journal of Theological  
Studies, NS Vol 58, Pt 1, April 2007. 
17 Види: Владика Атанасије Јевтић, Живо предање у Цркви, Братство Св. Симеона 
Мироточивог; Видослов, Врњачка Бања, Ман. Тврдош 1998, стр. 197. и даље. 
18 О Духу Светоме, гл. 27,66. 
19 Види: E. Levinas, Kad Bog upada u mišljenje, NIP Glas Hecegovine, Trebinje 2008,: „Čisto 
svjedočenje koje ne svjedoči o nekom prethodnom iskustvu, nego o Beskonačnom koje je ne-
pristupačno jedinstvu apercepcije, ne-pojavljujuće i koje je u disproporciji sa sadšnjošću. Svjedočenje 
beskonačno ne može obuhvatiti, niti ga može pojmiti“, стр. 101. 
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Boris B. Brajović 
 

SAINT JOHN OF DAMASCUS – A TYPE OF A BYZANTINE THINKER 
 

Abstract: Experience of thought and the concept of the author and of the creation 
in the medieval age are not seen as autonomous processes, but as a part of practice of 
representation within concrete, above all theological requirements and expectations. 
Typical for medieval thought are syntheses in which philosophy is transformed into 
theology, art into a mimesis of mimesis, literature into a praying practice. Various spiritual 
flows of the East and the West gave birth to two types of thinkers: a byzantine one, based 
on ancient Greece and the power of synthesis, and a western one – scholastic, critical 
thinking and syncretic intellectual. Saint John of Damascus is the embodiment of a 
byzantine thinker, who with miraculous ease re-appropriated and reshaped classical and 
Christian thought heritage.  

Key words: to think, intellectual, scholastics, philosophical faith, eclecticism.
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„ Αὐτήκοος γεγονὼς τῆς τῶν ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ φωνῆς“. 

АУТОРИТЕТ ДИОНИСИЈА ПСЕУДО-АРЕОПАГИТА У СПИСУ О ЈЕДИНСТВИМА 
И РАЗЛИКОВАЊИМА ГРИГОРИЈА ПАЛАМЕ 

 
Апстракт: У тексту се разматра начин на који се Григорије Палама 

односи према личности и литерарном корпусу Дионисија Псеудо-Ареопагита у свом 
кратком, но систематичном и релевантном спису „О јединствима и 
разликовањима“. Посебан акценат стављен је на питање ауторитета; наиме, 
узимајући као непогрешиву чињеницу да је аутор ареопагитских списа био заиста 
ученик апостола Павла, Палама пропушта прилику да критички преиспита стварно 
ауторство тих списа, упркос томе што, натјеран полемичким контекстом, 
недвосмислено долази до постављања питања које га је могло одвести ка 
раскринкавању овог наводног ауторитета из апостолског времена. Тако се показује 
да је и, поред херменеутичке плодности његовог тумачења ареопагитских списа, 
Григорије Палама, из (некритичке) оданости ауторитету и предању, на овом 
мјесту и овим поводом остао слијеп за неке чињенице које би од ауторитета и 
предања независнији ум био спремнији да уочи и, још важније, да уважи. 

Кључне ријечи: Григорије Палама, Дионисије Ареопагит, ауторитет, 
ауторство, херменеутика, епистемолошке блокаде. 

 
Григорије Палама и Дионисије Ареопагит

∗
 – питање односа ове двојице 

релевантних и утицајних хришћанских аутора1, у првом реду начина на који је 

                                                 
∗ Саопштење прочитано на симпосиону Српска теологија данас. Трећи годишњи симпосион 
2011, одржаном на Православном богословском факултету у Београду 27-28. маја 2011. године, 
у организацији Православног богословског факултета Универзитета у Београду и Института за 
теолошка истраживања (секција: „Патрологија и агиологија“). 
1 „Ако би један даровити стручњак, са изразитим познавањем ствари, хтио једном написати 
историју тумачењâ Дионисија, у њој би се“, каже W. Völker, Kontemplation und Ekstase bei Ps-
Dionysius Areopagita, Wiesbaden 1958, 218, „огледао цјелокупни духовни развој Средњег 
вијека“. За утицај Ареопагитика, без којих би „била несхватљива сва историја средњовјековне 
мистике и философије“ (Г. В. Флоровскій, Византійскіе Отцы V–VIII, Париж 1933, 
Heppenheim r1972, 99 = Источни оци V–VIII века, Манастир Хиландар 1998, 102), види: J. 
Meyendorff, „Notes sur l’influence dionysienne en Orient“, Studia Patristica 2 (1957) 547-552 = 
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Палама реципирао и интерпретирао ареопагитске списе, постало је посебно 
интересантно откако је Јован Мајендорф у својој гласовитој

2
, но на многим мјестима 

проблематичној
3
 студији о Григорију Палами, развио већ раније изнесену тезу о 

такозваном „христолошком корективу“ (correctif christologique)
4
 којим је Палама, 

наводно, коначно неутрализовао новоплатоновске тенденције у списима загонетног 
писца из V вијека. Овим „христолошким корективом“ Палама је, по мишљењу 
Мајендорфа, дао ареопагитским списима, након Максима Исповједника, једну 
коначно христолошку интерпретацију, побијајући на тај начин једно ближе и 

                                                                                                                            
Meyendorff, Byzantine Hesychasm…, London 1974, XIV; J. Kuhlmann, Thomas von Aquin und 
Gregor Palamas…, Liber annualis 1966, Würzburg 21968; S. Gersh, From Iamblichus to Eriugena…, 
Leiden 1978; A. Louth, Denys the Areopagite, London, New York 1989, r2001 = Дионисије 
Ареопагит, Београд 2009; P. Rorem, Pseudo-Dionysius. A Commentary…, New York, Oxford 1993; 
Denys l’Aréopagite et sa postérité en Orient et en Occident…, édités par Y. de Andia, Paris 1997; P. 
Rorem, J. C. Lamoreaux, John of Scythopolis and the Dionysian Corpus…, Oxford 1998; Die 
Dionysius-Rezeption im Mittelalter…, herausgegeben von T. Boiadjiev, G. Kapriev, A. Speer, 
Turnhout 2000; P. Rorem, Eriugena’s Commentary on the Dionysian Celestial Hierarchy, Toronto 
2005; B. R. Suchla, Dionysius Areopagita. Leben, Werk, Wirkung, Freiburg am Breisgau, Basel, Wien 
2008; S. Coakley, Ch. M. Stang, ed., Re-thinking Dionysius the Areopagite, Chichester, UK 2009 
[Modern Theology 24, 4 (2008) 531-754] etc. – Паламин утицај, с друге стране, био је посебно 
велики у 20. вијеку, а за православне теологе он је можда био и пресудан; за један кратак 
преглед рецепције теологије Григорија Паламе види: M. Knežević, Ουσία, πρόσωπο και ενέργεια 

στη διανόηση του αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 2008, 25-49. 
2 J. Meyendorff, Introduction à l’étude de Grégoire Palamas, Paris 1959 = A Study of Gregory 
Palamas, London 1964, Wing Road, Bedfordshire 21974, Crestwood, New York r1998. 
3 Подробну критику Мајендорфовог читања Паламе дао је J. Romanides, „Notes on the Palamite 
Controversy and Related Topics“, Greek Orthodox Theological Review 6, 1 (1960–1961) 186-205; 9, 
2 (1963–1964) 225–270, и то, ствар интересантна и значајна, непосредно након излажења 
гласовите Мајендорфове студије. Романидис је у свом опширном критичком приказу довео у 
питање не само методолошке претпоставке Мајендорфовог приступа Паламиној мисли, него је 
указао и на очите текстуалне злоупотребе, а све као дио пројекта у оквиру којег је Паламину 
теологију требало показати актуелном, савременом и чак релевантном за модерна философска 
струјања. Парадоксално, али очекивано, Романидисова критика имала је веома мало одјека и 
тешко да је икада, осим спорадичних случајева, била озбиљно уважена: чини се да је 
савременим истраживачима, нарочито онима из православног идеолошког табора, много више 
одговарало да, механички понављајући Мајендорфове конструкције, Паламу посматрају као 
„егзистенцијалисту“ и „персоналисту“ него да се подухвате (увијек озбиљне и захтјевне) 
текстуалне анализе. У сасвим сажетом облику и сада у једној помало застрашујућој атмосфери 
своје приговоре против Мајендорфа Романидис је поновио у: Ἰω. Σ. Ῥωμανίδης, „Ἀντί 

προλόγου“, „Πρόλογος“, „Δογματικοϊστορική Εἰσαγωγή“, у: Ρωμαῖοι ἤ Ρωμηοὶ Πατέρες τῆς 

Ἐκκλησίας…, Θεσσαλονίκη 1984, 21991, 5–9, 11–33, 51–194, нарочито 5–6, 96–99. За даљу 
критику Мајендорфових теза, види: J. Demetracopoulos, Is Gregory Palamas an Existentialist? 
The Restoration of the…, Athens 1996. 
4 J. Meyendorff, „Notes sur l’influence dionysienne en Orient“, Studia Patristica 2 (1957) 547-552: 
550. 
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досљедније, како излази
5
, читање Ареопагита, какво је био дао Варлаам Калабријски. 

Штавише, Палама је, при том, тврдио да је чак Мајендорф, „дошао у тако отворено 
супротстављање Дионисију да је морао да прибјегне једном натегнутом и 
извјештаченом тумачењу његове мисли, како би избјегао израван напад на једног 
тако поштованог ауторитета“, и то у толикој мјери да „Паламин христолошки 
коректив сасвим мијења структуру Дионисијеве мисли“

6
. Од тренутка када је теза о 

„христолошком корективу“ пласирана, она је – било да је прихватана као „у 
потпуности неоспорна“ („völlig unbestreitbar“)

7
, било да је са солидним аргументима 

оспоравана
8
 и напоредо окарактерисана као „илузија и учењачки изум“ („an illusion, a 

scholarly invention“)
9
, или пак да је прихватана са извјесном уздржаношћу и на један 

селективан начин
10
 – постала повод за поновно преиспитивање односа загонетног 

                                                 
5 Ἰω. Σ. Ῥωμανίδης, „Ἀντί προλόγου“, у: Ρωμαῖοι ἤ Ρωμηοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας…, Θεσσαλονίκη 
21991, 5–9: 6; упор.: J. Romanides, „Notes on the Palamite Controversy and Related Topics“, Greek 
Orthodox Theological Review 6,1 (1960–1961) 186-205: 187. 
6 J. Meyendorff, Introduction à l’étude…, Paris 1959, 262 = A Study of…, Crestwood, New York 
r1998, 189 (курзив је додат). У енглеском преводу, у оквиру једне исте реченице коју сам 
цитирао, налазимо варијације „христоцентрични коректив“ („Christocentric corrective“) и 
„христолошки коректив“ („Christological corrective“). Формулацију „христолошки коректив“ 
срећемо, наравно, и на другим мјестима у Мајендорфовој студији; упор: Introduction à 
l’étude…, 237, 284; A Study of…, 169, 206. 
7 A. M. Ritter, „Gregor Palamas als Leser des Dionysius Ps.-Areopagita“, у: Denys l’Aréopagite et sa 
postérité en Orient et en Occident…, Paris 1997, 565-579. 
8 J. Romanides, „Notes on the Palamite Controversy and Related Topics“, Greek Orthodox 
Theological Review 9, 2 (1963–1964) 225–270: 249-257, и претходно 236-249. 
9 A. Golitzin, „Ὁ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης στά ἔργα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ: περί τοῦ 

ἐρωτήματος μίας ’χριστολογικῆς ἐπανόρθωσης’ καί ἄλλων σχετικῶν θεμάτων“, у: Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 

Παλαμᾶς στήν ἱστορία καί τό παρόν. Πρακτικὰ Διεθνῶν ἐπιστημονικῶν συνεδρίων…, ἐποπτεία Γ. Ἰ. 

Μαντζαρίδη, Ἅγιον Ὄρος 2000, 619–643[: 622, 640] = „Dionysius the Areopagite in the Works of 
Gregory Palamas. On the Question of a ’Christological Corrective’ and Related Matters“, St. 
Vladimir’s Theological Quarterly 46, 2-3 (2002) 163-190 = Scrinium 3 (2007) 83-105 [:86, 102]. 
10 J. van Rossum, „Dionysius the Areopagite and Gregory Palamas: A ’Christological Corrective’?“, 
Studia Patristica XLII (2006) 347-353. Ван Росум говори о „имплицитном“ (implicite), 
„прећутном“ (silent), „макар и несвјесном“ (even if unconscious), „’корективу’“ (corrective), који, 
опет, уистину јесте „христоцентрични“ (christocentric) и којег Палама примјењује, у првом 
реду, на Дионисијеву „двосмислену еклисиологију“ (ambiguous ecclesiology). Потпору за ову 
тезу о „имплицитном“, „ прећутном“, „ макар и несвјесном“, али ипак „христоцентричном“ 
Паламином „’ корективу’“, ван Росум налази у оном фамозном Паламином ставу о „тријадичкој 
природи“ (ἡ τριαδικὴ φύσις) човјековој и његовом првенству у односу на анђеле, а којег он 
износи у својим Физичким и теолошким главама; упор.: Κεφάλαια ἑκατὸν πεντήκοντα…, 37–40, 

у: Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. Ἐκδίδονται ἐπιμελείᾳ Π. Κ. Χρήστου. Τόμος Ε΄, 

Θεσσαλονίκη 1992, 55–58. [Наводим и према два друга издања овог гласовитог Паламиног 
списа: Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἅπαντα τὰ ἔργα. 8. Εἰσαγωγή, κείμενο-μετάφρασις-σχόλια Ἀπὸ τὸν Π. Κ. 

Χρήστου. Ἐπιμελητὴς Ἐκδόσεως Ἐ. Γ. Μερετάκης, Θεσσαλονίκη 1994, 116-123; R. E. Sinkewicz, 
Saint Gregory Palamas. The One Hundred and Fifty Chapters, Toronto 1988, 122-129.] Узгред, Ван 
Росум овдје у основи прати Ритера, који такође у нареченом мјесту налази упориште за тезу о 
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Дионисија и Григорија Паламе. Па ипак, чини ми се, у овом тренутку, да свему томе 
упркос, и даље постоји потреба за једном опсежнијом студијом која би подробно 
испитала сва Паламина позивања на Дионисија и њихову интерпретативну 
увјерљивост и легитимност. Заобилазећи ову обимну и у овом тренутку веома 
захтјевну тему, покушаћу, у оквиру овог кратког огледа, да се позабавим једним само 
питањем везаним за однос Григорија Паламе и Псеудо-Дионисија, и то у само 
једном, краћем Паламином спису, а којег узимам као „огледни случај“. Наиме, 
позабавићу се начином на који се Палама односи према мистичном писцу који се 
крио иза имена ученика апостола Павла

11
 (Дап 17:34) у свом познатом спису О 

                                                                                                                            
„неоспорности“ Паламиног „христолошког коректива“, којег – у другачијој, додуше, 
атмосфери – назива „прећутним“ ([…] eine – stillschweigende – Korretur […]); види: A. M. Ritter, 
„Gregor Palamas als Leser des Dionysius Ps.-Areopagita“, у: Denys l’Aréopagite et sa postérité en 
Orient et en Occident…, Paris 1997, 565-579: 577–578. (Курзиви у претходним наводима су 
ауторови.) 
11 Да сâм избор псеудонима у случају загонетног писца из петог вијека није пао нимало 
случајно, те да под његовом призмом – другим ријечима, под призмом учења апостола Павла – 
треба тумачити цјелокупни Corpus Dionysiacum, настојао је у својој подстицајној студији 
показати Ch. M. Stang, „Dionysius, Paul and the Significance of Pseudonym“, Modern Theology 24, 
4 (2008) 541-555. По Станговом мишљењу, загонетни аутор одабрао је име Дионисија 
Ареопагита у склопу пројекта своје „апофатичке антропологије“, а која није друго доли 
рефлекс његове „апофатичке теологије“. Тако, сâмо узимање псеудонима, то јест одрицање од 
сопственог имена, није посљедица жеље да се прибави покровитељство ауторитета 
апостолског ученика, а које би спријечило евентуалну цензуру и списима прибавило ширу 
читалачку публику и прихваћеност, већ треба да сугерише ауторов „антрополошки“ (само) 
¢φαίρεσις, у смислу да људско сопство, (павловско „Ја“), да би се сјединило са „непознатим 
Богом“ (Дап 17:23), мора у једном екстатичком и свега-одричућем-се чину љубави и само 
постати на неки начин „непознато“, то јест „бити нити оно сâмо нити неко други“ и тако 
остати једно упражњено мјесто на којем ће доћи до сједињења са такође екстатичким 
Непознатим. На трагу ове апофатичке антропологије, коју преко оне фамозне реченице: „а 
живим – не више ја, него живи у мени Христос“ (Гал 2:20), приписује апостолу Павлу, 
загонетни писац кенотичким чином испражњава себе чак и од свог имена и уступа мјесто 
стварном Дионисију Ареопагиту, који, са своје стране, своју кенозу остварује слиједећи 
миметички императив апостола Павла, „угледајте се на мене, као и ја на Христа“ (1. Кор 11:1). 
Апофатички кеносис, оличен у узимању псеудонима, отуда, јесте указатељ угледања на онога 
који се угледао на Христа – или, да будем сасвим прецизан, угледања на онога који се угледао 
на онога који се угледао на Христа. 
И премда се овај ланац imitatio Christi може некоме дојмити прилично дугачким и затегнутим, 
ипак је студија о којој је ријеч интересантна, не само због доброг духа који се диже над њеним 
водама, него и због осталих (премда не безусловно оригиналних) аргумената које њен аутор 
износи. Рецимо, име ученика апостола Павла загонетни писац одабира још, по Стангу, како би 
сугерисао да он, у духу говора апостола Павла на Ареопагу, жели постићи ново зближавање 
мудрости паганске Атине и Христовог откривења. То ће, са своје стране, за посљедицу имати 
да код њега недвосмислено присутни новоплатоновски елементи буду (у истом павловском 
духу) протумачени не као рецидиви паганске философије, већ као елементи „изворне фило-
софије“ коју је Бог у почетку дао људима. На крају, студија показује и то да загонетни писац 
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јединствима и разликовањима
12
, иначе, првом дијелу трилогије у којој он настоји 

доказати теолошку релевантност учења о енергијама. Нарочито ћу обратити пажњу 
на проблем поимања ауторитета; у том правцу, посебан акценат ставићу на 
тридесет трећу и тридесет четврту главу списа о којем је ријеч, а гдје се Палама, на 
један индиректан, но сасвим експлицитан начин, дотиче проблема ауторства онога 
што нам је данас познато као Corpus Areopagiticum. 

У Паламином спису О јединствима и разликовањима постоји укупно 
шездесет седам експлицитних позивања на Дионисија Ареопагита, од којих тридесет 
осам представљају квалификације његове личности и његовог теолошког 
ауторитета

13
, док осталих двадесет девет представљају позивања на различита мјеста 

                                                                                                                            
ни у својој псеудонимској тактици није био „усамљени метеорит“, већ да је, користећи псеудо-
епиграфски менталитет и маниристику који су били присутни у његово доба, тежио семантич-
ком сажимању удаљених временских епоха – у овом случају, његове сопствене и оне 
апостолске – и кроз сам чин писања оприсутнити, фактички, личности до којих му је било 
посебно стало. – За разлоге избора баш овог псеудонима од стране загонетног писца, види 
такође: A. Louth, Denys the Areopagite, London, New York 1989, r2001, 10–11 = Дионисије 
Ареопагит, Београд 2009, 25–26; P. Rorem, Pseudo-Dionysius. A Commentary on the Texts…, New 
York, Oxford 1993, 7; Ch. Schäfer, The Philosophy of Dionysius the Areopagite…, Leiden, Boston 
2006, 170–171. 
12 Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. Ἐκδίδονται ἐπιμελείᾳ Π. Κ. Χρήστου. Τόμος Β΄, 

Θεσσαλονίκη [1966] 21994, 69–95 [надаље: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994]]. Наводим паралелно и 
према издању: Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ἅπαντα τὰ ἔργα. 3. Εἰσαγωγή, Κείμενον-Μετάφρασις-Σχόλια 

Ὑπὸ Π. Κ. Χρήστου. Ἐπόπται Παν. Κ. Χρήστου, Θεοδ. Ν. Ζήσης. Ἐπιμελητὴς Ἐλευθ. Γ. Μερετάκης, 

Θεσσαλονίκη 1983, 76–129 [надаље: ΕΠΕ 61 [1983]]. За пуни назив, хронологију и остала издања 
и преводе овог (и сваког другог) Паламиног списа, види: M. Knežević, Gregory Palamas (1296–
1357): A Bibliography, Belgrade: Institute for Theological Research 2011, XII, [433]–[437]. 
13 Редом: [i] Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 1, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 69.1–2, 3–5 | ΕΠΕ 61 [1983] 
76.1–2, 3–5; [ii ] 2, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 69.15 | ΕΠΕ 61 [1983] 76.17; [iii ] 3, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ 

[21994] 70.11 | ΕΠΕ 61 [1983] 78.17; [iv] 5, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 72.4–5 | ΕΠΕ 61 [1983] 82.4–5; 
[v] 5, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 72.13 | ΕΠΕ 61 [1983] 82.14; [vi] 5, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 72.13–
18 | ΕΠΕ 61 [1983] 82.14–19; [vii] 5, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 72.20–21 | ΕΠΕ 61 [1983] 82.21; [viii ] 
6, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 73.14–55 | ΕΠΕ 61 [1983] 84.11 (узгред, у издању ΕΠΕ 61 [1983] 84.11 
направљена је крупна омашка: умјесто ὁ δὲ μέγας Διονύσιος стоји ὁ δὲ μέγας Ἀθανάσιος); [ix] 6, 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 73.22 | ΕΠΕ 61 [1983] 84.19; [x] 7, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 73.29 | ΕΠΕ 

61 [1983] 84.26–27; [xi] 7, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 74.4 | ΕΠΕ 61 [1983] 84.34; [xii] 11, 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 76.30 | ΕΠΕ 61 [1983] 90.20; [xiii ] 12, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 77.25 | 
ΕΠΕ 61 [1983] 92.26; [xiv] 13, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 78.7 | ΕΠΕ 61 [1983] 94.7–8; [xv] 16, 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 80.17 | ΕΠΕ 61 [1983] 98.18; [xvi] 17, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 80.26 | 
ΕΠΕ 61 [1983] 98.27; [xvii] 17, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 81.7 | ΕΠΕ 61 [1983] 100.5; [xviii] 18, 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 81.22 | ΕΠΕ 61 [1983] 100.22; [xix] 18, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 82.5 | 
ΕΠΕ 61 [1983] 102.2; [xx] 19, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 82.30 | ΕΠΕ 61 [1983] 102.29; [xxi] 19, 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 83.8 | ΕΠΕ 61 [1983] 104.5; [xxii] 19, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 83.12 | ΕΠΕ 

61 [1983] 104.10; [xxiii] 20, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 83.23 | ΕΠΕ 61 [1983] 104.21; [xxiv] 20, 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 84.4 | ΕΠΕ 61 [1983] 106.4–5; [xxv] 26, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 87.19 | 
ΕΠΕ 61 [1983] 112.27; [xxvi] 27, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 87.32 | ΕΠΕ 61 [1983] 114.9; [xxvii] 27, 
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из његових списа или пак опште карактеризације неког од његових дјела. 
Доминантно мјесто заузима спис „О божанским именима“,  нарочито његов други 
одјељак, одакле Палама експлицитно црпе двадесет пет цитата

14
. Од других дјела која 

се наводе, имамо још Посланицу 9, упућеној Титу јерарху, која се наводи два пута
15
, 

док се, најзад, на два мјеста даје општа оцјена тока и циља Дионисијевог списа De 
divinis nominibus

16
. Није потребно посебно напомињати да највећи број навода 

                                                                                                                            
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 88.11 | ΕΠΕ 61 [1983] 114.22; [xxviii] 28, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 89.3 | 
ΕΠΕ 61 [1983] 116.13–14; [xxix] 28, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 89.17 | ΕΠΕ 61 [1983] 116.28; [xxx] 
28, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 89.22 | ΕΠΕ 61 [1983] 116.34; [xxxi] 31, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 92.2 
| ΕΠΕ 61 [1983] 122.15; [xxxii] 32, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 92.20 | ΕΠΕ 61 [1983] 124.1–2; [xxxiii] 
32, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 92.22–23 | ΕΠΕ 61 [1983] 124.4; [xxxiv] 32, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 
92.25 | ΕΠΕ 61 [1983] 124.6–7; [xxxv] 32, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 92.26 | ΕΠΕ 61 [1983] 124.8; 
[xxxvi] 32, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 92.30 | ΕΠΕ 61 [1983] 124.13; [xxxvii] 32, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ 
[21994] 93.8 | ΕΠΕ 61 [1983] 124.21; [xxxviii] 33, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 93.13 | ΕΠΕ 61 [1983] 
124.26. 
14 Редом: [i] Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 2, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 69.16–24 | ΕΠΕ 61 [1983] 
77.19–21–78.1–5; [ii ] 2, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 69.24–70.1–7 | ΕΠΕ 61 [1983] 78.5–13; [iii ] 2, 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 70.7–10 | ΕΠΕ 61 [1983] 78.13–16; [iv] 3, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 70.12–
14 | ΕΠΕ 61 [1983] 78.18–20; [v] 5, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 72.18–22, 23–24 | ΕΠΕ 61 [1983] 
82.19–23, 24–25; [vi] 6, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 73.16–18 | ΕΠΕ 61 [1983] 84.12–15; [vii] 6, 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 73.22–27 | ΕΠΕ 61 [1983] 84.19–21; [viii ] 11, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 
76.34–77.1–2 | ΕΠΕ 61 [1983] 90.34–92.1–2; [ix] 11, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 77.13–16 | ΕΠΕ 61 

[1983] 92.13–17; [x] 13, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 78.11–15 | ΕΠΕ 61 [1983] 94.12–17; [xi] 17, 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 80.26–28–81.1–2 | ΕΠΕ 61 [1983] 98.27–32; [xii] 18, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ 
[21994] 81.23–24 | ΕΠΕ 61 [1983] 100.23–24; [xiii ] 18, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 82.14–16 | ΕΠΕ 61 

[1983] 102.12–14; [xiv] 18, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 82.21–25 | ΕΠΕ 61 [1983] 102.19–23; [xv] 19, 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 83.5–7 | ΕΠΕ 61 [1983] 104.1–4; [xvi] 26, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 87.20–
22 | ΕΠΕ 61 [1983] 112.28–29; [xvii] 27, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 87.32–33–88.1–5 | ΕΠΕ 61 [1983] 
114.9–15; [xviii] 27, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 88.12–15 | ΕΠΕ 61 [1983] 114.23–26; [xix] 27, 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 88.23–28 | ΕΠΕ 61 [1983] 116.1–7; [xx] 28, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 
89.4–5 | ΕΠΕ 61 [1983] 116.14–16; [xxi] 28, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 89.29–30 | ΕΠΕ 61 [1983] 
118.6–7; [xxii] 29, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 90.22–26, 29 | ΕΠΕ 61 [1983] 118.33–34–120.1–3, 6–7; 
[xxiii] 29, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 91.2–4 | ΕΠΕ 61 [1983] 120.11–13; [xxiv] 31, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ 

[21994] 92.13–16 | ΕΠΕ 61 [1983] 122.26–29; [xxv] 32, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 92.26–28 | ΕΠΕ 61 

[1983] 124.8–10. – Узгред, цјелокупни корпус Паламиних дјела располаже са укупно 444 
директна цитата из ареопагитских списа, од чега њих чак 309 (око 70%) потичу из списа О 
божанским именима – наравно, ако је вјеровати индексу датом у сабраним дјелима Григорија 
Паламе издатим под руковођењем Панајотиса Христуа, и концентрацији J. Blackstone-а, 
„Reading Denys in late Byzantium: Gregory Palamas’s Approach to the Theological Categories of 
’apophasis’ and ’union and distinction’“, у: E. Russell, ed., Spirituality in Late Byzantium…, 
Newcastle upon Tyne 2009, 45–53: 52, фн. 10, од кога и преузимам овај податак. 
15 [i] Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 5, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 72.6–11 | ΕΠΕ 61 [1983] 82.6–12; [ii ] 
17, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 81.7–11 | ΕΠΕ 61 [1983] 100.5–9. 
16 [i] Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 27, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 88.18–22 | ΕΠΕ 61 [1983] 114.29–34; 
[ii ] 32, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 92.17–19 | ΕΠΕ 61 [1983] 122.30–32. 
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сачињава дионисијевски предложак о јединствима и разликовањима у Богу, који је, 
заједно са темом анђеоског посредовања у божанским откривењима, био једна од 
кључних тачака Паламине рецепције

17
, она, дакле, тачка која му је послужила као 

важнa одступница за његово утемељење учења о разликовању суштине и енергија у 
божанском бићу

18
. 

Семантички аспекти Паламине интерпретације дионисијевске теорије о 
јединствима и разликовањима – постојање више врста јединстава и разликовања, 
неплаузибилност идентификације божанских „енергијских“ разликовања са 
створеним бићима, доказивање да мноштвеност енергија не укида простоту Божију и 
тако даље – остаће сада по страни и биће размотрени неким другим поводом

19
. За ову 

прилику, ја ћу се, како сам већ наговијестио, поглавито окренути оним мјестима гдје 
се Палама позива на вриједност ауторитета per se, оним, дакле, мјестима гдје Палама 
квалификацијама саме личности Дионисија Ареопагита жели подупријети његова – а 
онда и сопствена – теолошка становишта. 

За Паламу – и то читамо већ у уводним реченицама списа – Дионисије 
Ареопагит јесте „непосредни слушалац гласа апостолâ Христових“ (αὐτήκοος 

γεγονὼς τῆς τῶν ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ φωνῆς), онај који „се са њим у сагласју по 
свецијелом науку и језику у божанским [стварима] стално увјежбавао“ (τῇ περὶ τὰ 

θεία συντόνῳ τε καὶ παντελεῖ σχολῇ καὶ γλῶτταν διαρκῶς γεγυμνασμένος), те, најзад, онај 
који је, „не без божанског надахнућа“ (οὐδ’ ἄνευ ἐπιπνοίας θείας), „покренут тиме 
да потоњима на корист изложи [учење] о божанским јединствима и разликовањима, 
објавио благоразумнима најсигурнију и истиниту теологију о њима [sc. о божанским 
јединствима и разликовањима]“ ( περὶ θείας ἑνώσεως καὶ διακρίσεως ἐκθέσθαι τοῖς ἔπειτ’ 

ἐσομένοις λυσιτελῶς κεκινημένος, τὴν περὶ τούτων ἀσφαλεστάτην καὶ ἀληθῆ θεολογίαν 

τοῖς εὖ φρονοῦσι διετράνωσεν)
20
. У 5. глави списа о којем је ријеч Палама опет каже да 

је Дионисије „више од сваког другог вјеродостојан тајноводитељ у таквим [sc. 
                                                 

17 Упор.: A. Louth, „The Reception of Dionysius in the Byzantine World: Maximus to Palamas“, 
Modern Theology 24, 4 (2008) 585–599: 596. 
18 О важности категорија јединства и разликовања за Григорија Паламу, види: A. Louth, „St 
Gregory Palamas and the Holy Mountain“, D. Conomos, G. Speake, eds., Mount Athos, the Sacred 
Bridge…, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien 2005, 49–67 = 
Philotheos 7 (2007) 311–320: 319–320. 
19 Види: Ἀ. Ράντοβιτς, Τὸ μυστήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος κατὰ τὸν ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν, 

Θεσσαλονίκη 1973, 21991, 102–110 = А. Радовић, Тајна Свете Тројице по Светом Григорију 
Палами, Манастир Острог 2006, 103–112. Такође, у општим потезима: B. G. Bucur, „Dionysius 
East and West: Unities, Differentiations, and the Exegesis of Biblical Theophanies“, Dionysius 26 
(2008) 115–138; J. Blackstone, „Reading Denys in late Byzantium…“, у: E. Russell, ed., Spirituality 
in Late Byzantium…, Newcastle upon Tyne 2009, 45–55. Узгред, у вези са студијом Богдана 
Букура, симптоматично је – и то за више ствари – то што њен аутор, говорећи о дионисијевској 
теорији о јединствима и разликовањима и рецепцији те теорије код Томе Аквинског и 
Григорија Паламе, уопште не узима у обзир Паламину расправу која се, ето, зове О 
јединствима и разликовањима, већ се скоро искључиво фокусира на његове Физичке и 
теолошке главе. 
20 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 1, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 69.1–8 | ΕΠΕ 61 [1983] 76.1–9. 
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теолошким] питањима“ (οὗτος γὰρ ἡμῖν εἴπερ τις τῶν τοιούτων ἀξιόχρεως μυσταγωγός), 
те да се „од њега скоро првог, као и од у сагласности са њим поучавајућег Јеротеја, 
посветила Црква у елементе теологије“ (καὶ παρ’ αὐτοῦ σχεδὸν πρώτου καὶ τοῦ συνῳδὰ 

τούτῳ διδάξαντος Ἱεροθέου, καὶ αὐτὰ σχεδὸν τὰ στοιχεῖα τῆς θεολογίας ἡ ἐκκλησία 

μεμύηται)
21
. У истом правцу је и цјелокупни ток списа проткан варијететом 

афирмативних епитета који се дозначују Дионисију, као што су „богојавитељ“ (ὁ 

θεοφάντωρ)
22
, „богорјечити“ (ὁ θεορρήμων)

23
, „богорицатељни“ (ὁ θεηγόρος)

24
, 

„божански појац“ (ὁ θεῖος ὑμνολόγος)
25
, „најизврснији у божанским појањима“ (θείων 

ὑμνῳδῶν ἐξοχώτατος)
26
, „богослов“ (θεολόγος)

27
, а од свих њих, нарочитом 

фреквентношћу издваја се епитет „велики“ (μέγας), који се, као у теолошкој 
литератури уобичајени епитет који се везује за свете оце, јавља укупно двадесет 
девет пута. Користећи мисао аутора којег је опскрбио оваквим карактеризацијама, 
као „канон и свјетлост“ (ὡς ἂν ἡμεῖς ταύτῃ κανόνι καὶ φωτὶ χρώμενοι) и „исправно 
тумачећи ријеч истине“ (ὀρθοτομοῦντες τὸν τῆς ἀληθείας λόγον)

28
, Палама ће, како 

каже, бити у стању да тој истини поново приведе оне који су од ње одступили – 
наравно, уколико они то и пожеле. А то његово подузеће свакако да ће бити 
омогућено још тиме што Дионисије мисли и говори исто онако како су говорили и 
„сви они богоносни мужеви прије њега“

29
 – који, разумије се, не говоре и не мисле 

напросто „од себе самих, већ следујући свештеним ријечима“ (οὐδ’ αὐτοὶ παρ’ ἑαυτῶν 

λἐγοντες, ἀλλὰ τοῖς ἱεροῖς λογίοις ἑπόμενοι)
30
. 

Већ из самог набрајања ових (за наше модерно ухо) прилично неодмјерених 
квалификација, можемо констатовати да оне за Паламу никако не представљају пуке 
реторичке украсе и ефекте, нити пак само некакве изливе пијетизма према једном 
великом, како он сматра, ауторитету из прошлости. За Паламу, напријед наведене 
квалификације имају значај првостепеног епистемолошког принципа, што је очито 
већ и из текстуалне композиције списа: то што Палама поменуте прерогације наводи 
на самом почетку, недвосмислено указује да оне треба да имају функцију једног 
општег епистемолошког предлошка – нечег попут premisa major – из којег онда 
простим извођењем ваља доћи до тезе о истинитосном карактеру онога што аутор 
коме се те прерогације дозначују говори. У истом том смислу, разасутост епитета са 

                                                 
21 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 5, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 72.13–17 | ΕΠΕ 61 [1983] 82.14–19. У 
овом, као и у свим другим наводима из списâ Григорија Паламе, курзив је, наравно, додат. 
22 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 33, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 93.13 | ΕΠΕ 61 [1983] 124.26. 
23 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 7, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 73.29 | ΕΠΕ 61 [1983] 84.26–27. 
24 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 7, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 74.4 | ΕΠΕ 61 [1983] 84.34; 32, 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 92.26 | ΕΠΕ 61 [1983] 124.8. 
25 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 32, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 94.20 | ΕΠΕ 61 [1983] 124.1–2. 
26 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 32, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 94.22–23 | ΕΠΕ 61 [1983] 124.4. 
27 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 32, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 92.25 | ΕΠΕ 61 [1983] 124.6–7; 32, 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 93.8 | ΕΠΕ 61 [1983] 124.21. 
28 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 1, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 69.8–9 | ΕΠΕ 61 [1983] 76.9–11. 
29 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 2, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 69.15–16 | ΕΠΕ 61 [1983] 76.17–18. 
30 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 19, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 83.4–5 | ΕΠΕ 61 [1983] 104.1–2. 
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префиксом бого- (θεο-) кроз читав спис, а које смо напријед навели, служе сталном 
подсјећању да учење које потиче од аутора који те епитете носи извире из самог 
божанског откривења. Кључну гносеолошку претпоставку и одступницу одакле се 
црпе увјереност у истинитост даљих извођења представља, дакле, припадност 
традицији и, још више, инстанца (непогрешивог и непосредног) ауторитета. 
Паламина херменеутика за своје полазиште има сљедећи став: пошто је Дионисије 
непосредни слушалац апостолског гласа, оно што он говори има епистемолошку 
вриједност и истинитосни квалитет првог реда, будући да његове ријечи 
представљају дериват слушања непосредног, апостолског искуствовања божанског и 
знања о божанским стварима. Штавише, осим овог изведеног карактера – изведеног 
утолико што га Дионисије прима преко апостола, а не директно од Бога – казивања 
Дионисијева представљају још и директно искуствовање божанског, на шта нас 
недвосмислено упућује Паламина апозиција „не без божанског надахнућа“ (οὐδ’ ἄνευ 

ἐπιπνοίας θείας)
31
. Отуда, дионисијевска теорија о јединствима и разликовањима, као 

она која потиче из доба када се мишљење непосредно надахњивало изливањем 
Светог духа, има вриједност и снагу апсолутне и безупитне аксиоматске пропозиције, 
другим ријечима, подводи се под рубрику „општих начела“ (κοινῶν ἐννοιῶν), то јест 
логичких структура које одражавају непосредна објављивања Бога људима

32
. 

                                                 
31 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 1, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 69.4–5 | ΕΠΕ 61 [1983] 76.5. 
32 Види: Χ. Ἀθ. Τερέζης, Γρηγόριος Παλαμᾶς: Μεθοδολογικά…, Ἀθῆναι 1999, 28. Израз „општа 
начела“ (κοιναὶ ἔννοιαι) овдје не схватам другачије осим у једном аристотеловском, премда од 
стране Паламе унеколико модификованом смислу, дакле, у смислу нечег што се узима за 
„почетак“ доказа, а то је, другим ријечима, оно што Аристотел назива „општим начелима“, 
„заједничким (основним) ставовима“ или напросто „аксиомима“ (ἀξιώματα) (Ἀριστοτέλους 

Ἀναλυτικὰ πρότερα καὶ ὕστερα | Aristotelis Analytica Priora et Posteriora. Recensuit brevique 
adnotatione critica instruxit W. D. Ross, Oxonii 1964, 1978, 1982, II.1.7.75а38–75б2, 76б10–16 = 
Aristotel, Analitika I-II. Kategorije. O izrazu, prevod, komentari i napomene S. U. Blagojević, 
Beograd 2008, 353–354, 358). Ријеч је, дакле, о стварима које су спознатљиве по самој њиховој 
природи, а у њих Палама, у оквиру своје примјене аподиктичког силогизма у теологији, убраја 
и откривене истине – између осталих, и оне које су нам пренесене преко „апостолског 
ученика“ Дионисија (упор.: Γρηγορίου Παλαμᾶ, Β΄ Πρὸς Βαρλαάμ, 54, у: Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ 

Συγγράμματα. Ἐκδίδονται ἐπιμελείᾳ Π. Κ. Χρήστου. Τόμος Α΄, Θεσσαλονίκη 1962, 21988, 260–295: 
291.28–29. Наводим и према издању: Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἅπαντα τὰ ἔργα. 1. Ἐπόπται Παν. Κ. 

Χρηστου, Θεοδ. Ν. Ζήσης. Ἐπιμεληταὶ Βασ. Δ. Φανουργάκης, Ἐλευθ. Γ. Μερετάκης. Εἰσαγωγή, 

Μετάφρασις-Σχόλια Ὑπὸ Π. Κ. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1981, 514–587: 578.8–9: („Κοιναὶ ἔννοιαι καὶ 

ἀξιώματα τὰ φύσει γνώριμα καὶ πᾶσιν ἀνωμολογημένα“). 
Два мјеста из једне друге Терезисове студије о Григорију Палами (Χ. Τερέζη, Ἡ θέση τῆς 

ἑλληνικῆς φιλοσοφίας στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή…, Θεσσαλονίκη 1995, 94, 190) – а на која унеколико 
подсјећају мјеста што смо их овдје цитирали – биле су повод да даровити, но не свагда и 
оригинални (види: R. Flogaus, „Inspiration – Exploitation – Distortion: The Use of St Augustine in 
the Hesychast Controversy“, у: G. Demacopoulos, A. Papanikolaou, ed., Orthodox Readings of 
Augustine, Crestwood, NY 2008, 63–80), грчки философ Γ. Ἀ. Δημητρακόπουλος, Αὐγουστῖνος καί 

Γρηγόριος Παλαμᾶς. Τά προβλήματα τῶν ἀριστοτελικῶν κατηγοριῶν…, Ἀθήνα 1997, 98–100, 
Терезиса подвргне критици за приписивање Палами својеврсне инхеретистичке теорије, 
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Дионисијевске теорије, дакле, не представљају субјективне и, у извјесном смислу, 
произвољне теоријске конструкције, већ су аутентичне и вјеродостојне и ни у чем не 
подругојачују теолошке истине које су откривене преко Христа

33
. 

Све кад се сабере, сама чињеница да је Дионисије, како тврди Палама, био 
апостолски ученик, чини га првостепеним ауторитетом, а самим тим и 
непогрешивим гносеолошким критеријумом када је о божанским стварима ријеч. О 
томе нам, уосталом, јасно свједочи и сама Паламина констатација да ће он 
Дионисијеву теологију употребљавати ни мање ни више него као „канон и свјетлост“. 
Коначно, то да се ауторитет Дионисијев узима као полазна претпоставка у 
расуђивању о теолошким стварима, можда је најочитије на оном мјесту гдје Палама, 
изричито да изричитије бити не може, каже да Дионисијеве dicta узима као 
„недоказива и самоувјерљива начела“ (ἐξ ἀναποδείκτων καὶ αὐτοπίστων ἀρχῶν)

34
 

– другим ријечима, као аксиоме и безусловне пропозиције од којих се изводе даља 
закључивања. Оне, отуда, немају даљи анагошки карактер, него представљају тачку 
одношења за сваку теолошку тезу која претендује на то да буде вјеродостојна. 
Укратко речено, Дионисијева мисаона свједочанства, као „елементи теологије“ (τὰ 

στοιχεῖα τῆς θεολογίας)
35
, „заузимају мјесто вјеродостојног и унутрашње утемељеног 

епистемолошког критеријума, како у погледу описа онтолошких одношења, тако и у 
погледу методолошких извођења“

36
. 

Ово Паламино позивање на ауторитет – а нарочито тиме што је контекст 
читаве приче доминантно теолошки – у херменеутичком смислу, сасвим је, само по 
себи, плаузибилно и до краја легитимно. То у посебном смислу важи уколико 

                                                                                                                            
другим ријечима, теорије о урођеним идејама. Димитракопулос, са добрим разлозима, сматра 
да приписивање Палами инхеретизма нема текстуалну потврду – барем не тамо гдје је тражи 
Терезис – све до Паламиних Физичких и теолошких глава и тамошњег утицаја блаженог 
Августина – па чак и ту на један сасвим узгредан и необавезан начин. По његовом увјерењу, 
ово Терезисово тумачење „заправо више подсјећа на један усиљен покушај философизације 
Паламиног учења“ (op. cit., 98–99). Терезисов изразито помпезан језик и употреба тешког 
категоријалног апарата приликом анализе Паламине мисли заиста може навести на оцјену коју 
је дао Димитракопулос; с друге стране, пада у очи и то да Димитракопулос доказује да Палама 
није био философ у стриктном смислу ријечи (нешто што би сам Палама олако прихватио) 
скоро под императивом „бити или не бити“ – безмало тако као да његово „бити философом“ 
зависи од тога колико ће успјети да докаже Паламино „не бити философом“ – и уједно 
„византијску философску стерилност“ en bloc (види.: J. Demetracopoulos, Is Gregory Palamas an 
Existentialist? The Restoration of the…, Athens 1996, 38; Γ. Ἀ. Δημητρακόπουλος, Αὐγουστῖνος καί 

Γρηγόριος Παλαμᾶς. Τά προβλήματα τῶν ἀριστοτελικῶν κατηγοριῶν…, Ἀθήνα 1997, 101). Како год, 
међутим, да било, Димитракопулос у оквиру своје узбудљиве трилогије „Gregorius Palamas phi-
losophus? I–III“ (op. cit., 55–63 [144–147], 77–79 [154], 94–104 [168–173]), којој, премда без 
обртâ, не мањкају ни одређени драмски ефекти, износи узорне аргументе, који се неизоставно 
морају узети у обзир. 
33 Χ. Ἀθ. Τερέζη, Γρηγόριος Παλαμᾶς: Μεθοδολογικά…, Ἀθῆναι 1999, 29. 
34 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 5, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 72.12–13 | ΕΠΕ 61 [1983] 82.13. 
35 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 5, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 72.16–17 | ΕΠΕ 61 [1983] 82.17. 
36 Χ. Ἀθ. Τερέζη, Γρηγόριος Παλαμᾶς: Μεθοδολογικά…, Ἀθῆναι 1999, 31. 
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заобиђемо помало аисторичну просвјетитељску вјеру у моћ људског разума, и 
уколико, напоредо са тим, рехабилитујемо појмове традиције и ауторитета као, у 
првој инстанци барем, епистемолошки неутралне категорије, категорије које могу 
имати једнако позитиван и негативан предзнак

37
. На том фону, ауторитет представља 

инстанцу која може водити нашем разумијевању истине и долажењу до ње, будући да 
се заснива на сазнајној и рационалној компетенцији, а не на принуди или 
супериорности моћи која захтијева слијепу послушност и једну „абдикацију ума“ 
(Abdikation der Vernunft) која би суспендовала свако слободно мишљење

38
. Укратко 

речено, када ауторитет почива на сазнању, на сазнајном увиду и признању да „други 
неку ствар може боље да види него што је видимо ми сами“

39
, онда је он нормативно 

оправдан и, заједно са традицијом, представља претпоставку разумијевања
40
. 

Проблем, међутим, настаје онда када позивање на ауторитет и на традицију 
задобије један деформисан облик, у првом реду тиме што запоставља или сасвим 
занемарује критичку и рефлексивну ноту

41
, ону, дакле, критичку дистанцу на коју нас 

сам ауторитет и позива и која, ваљда, раздваја појам ауторитативности од њему 
супротног појма ауторитарности. 

А да је та критичка дистанца, макар на извјесним мјестима, мањкала Палами 
приликом његовог одношења према Дионисију, и више је него јасно из начина на 
који је он реаговао онда када је неприкосновени ауторитет овог „архетипског 
хришћанског теолога“

42
 – којег Палама „безусловно прихвата“

43
 и слиједи још од 

својих раних списа – доведен у питање. А Дионисијев ауторитет, снагом полемичког 
контекста у којем се Палама нашао и који nolens volens увијек до краја заоштри наша 

                                                 
37 Види: H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischer Hermeneutik, у: 
Gadamer, Gesammelte Werke. Band 1. Hermeneutik I, Tübingen [1960, 21965, 31972, 41975, 51986] 
61990, 281–290 [= „Die Rehabilitierung von Autorität und Tradition“] = H. G. Gadamer, Istina i 
metoda. Osnovi filozofske hermeneutike, prijevod S. Novak, pogovor A. Šarčević, Biblioteka Logos, 
Sarajevo: Veselin Masleša 1978. 
38 Види: H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode…, у: Gadamer, Gesammelte Werke. Band 1. 
Hermeneutik I, Tübingen 61990, 284 = Istina i metoda…, Sarajevo 1978, 312. 
39 S. Radojčić, „Gadamerovo shvatanje tradicije“, Filozofija i društvo 1 (2009) 71–91: 78. 
40 Види, на примјер: H.-G. Gadamer, „Wahrheit in den Geisteswissenschaften“, у: Gadamer, 
Gesammelte Werke. Band 2. Hermeneutik II. Wahrheit und Methode. Ergänzugen. Register, 
Tübingen [1986] 21993, 37–43: 39–40 = Х. Г. Гадамер, „Истина у духовним наукама“, у: 
Гадамер, Похвала теорији, Подгорица 1996, 50. 
41 Рефлексија је, по Гадамеру, нужна за разумијевање, и када ње нема, завршава се, по 
правилу, у једном апологетском, „диригованом читању“. Другим ријечима, без једног 
критичког осврта – који, међутим, никада не може бити апсолутан – нема ни правог 
разумијевања. Упор.: H.-G. Gadamer, „Reply to David Detmer“, у: The Philosophy of Hans-Georg 
Gadamer. Edited by L. E. Hahn, Chicago 1997, 287: „Тврдоглаво приљубљивање за предрасуде 
или уопште слијепо позивање на ауторитет није ништа друго доли лењост мишљења“. 
42 S. Klitenic Wear, J. M. Dillon, Dionysius the Areopagite and the Neoplatonist Tradition…, 
Aldershot, Burlington 2007, 1. 
43 J. Romanides, „Notes on the Palamite Controversy and Related Topics“, Greek Orthodox 
Theological Review 9, 2 (1963–1964) 225–270: 250. 
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епистемолошка полазишта, доведен је у питање на један индиректан, но сасвим 
експлицитан начин у тридесет трећој глави списа О јединствима и разликовањима, 
гдје Палама покушава одговорити на питање зашто се нико од отаца из првих 
хришћанских вјекова не позива на Дионисијеве списе, прије свега, на његову теорију 
о јединствима и разликовањима. Ово већ тада старо, а за Паламу свакако 
узнемирујуће питање упутио му је, по свој прилици, неко од његових идеолошких 
опонената, што би се, евентуално, дало закључити из самог начина на који он 
формулише овај „проблем“: „ Недоуми ли неко“, каже Палама, „зашто богослови 
након овог богојавитеља, који је већ од почетка толико ревности показао да поучи о 
овом разликовању, не говоре много о њему […]“

44
 – након чега он настоји дати 

задовољавајући одговор на ову недоумицу, и, наравно, по сваку цијену одбранити 
Дионисија. 

Начин на који Палама покушава одговорити на овај и више него оправдани 
приговор већ је по себи симптоматичан и индикативан. Ако са ваљаним 
предрасудама погледамо те одговоре, видјећемо да се ту, у ствари, више ради о 
заобилажењу, избјегавању и помјерању, него о правом одговарању на поменути 
приговор. Палама, као и доста често у својим списима, наступа прилично 
самоувјерено: „Можемо“, каже он, „лако (ρᾴδιον) показати да има многих мјеста и у 
дјелима теолога након Дионисија на којима они богословствују у сагласности са 
Дионисијем и сличним ријечима којима богословствује Дионисије о разликовањима у 
Богу – то јест о божанским енергијама“

45
. Осим тога, наставља Палама, не само да су 

теолози „након“ Дионисија богословствовали као и он, него је то случај и са њему 
претходећим теолозима, као и са „уопште свим божанским теолозима свих вјекова“

46
. 

У овај веома широк, рекли бисмо, корпус мислилаца који подупиру Дионисијево – а 
онда, не мање важно, и његово сопствено – теолошко становиште, Палама, потом, 
убраја апостоле Павла и Јована, те старозавјетне пророке Исаију и Захарија. 
Прецизније, Палама наводи сљедећа мјеста: 1. Посланицу Јеврејима, глава друга, 
стих четврти, гдје апостол Павле говори да Бог посвједочи не само знацима и 
чудесима, него и различнијем силама и раздјељивањима Духа светога

47
; 2. два мјеста 

из Откривења Јовановог: прво – главу прву, стих четврти, гдје се убраја заједно са 
Оцем и Сином и седам духова наспрам једног Духа, а који би, тврди Палама, требало 
да означавају прирођене енергије Духа. Друго мјесто из Откривења на које се Палама 
позива и које у истом смислу тумачи јесте глава пета, стих шести, гдје апостол Јован 
говори о јагњету које има седам рогова и седам очију

48
; 3. Књигу пророка Исаије, 

глава једанаеста, стихови 1-3, гдје се такође говори о седам духова, који, по 
Паламином мишљењу, опет не представљају ништа друго доли нестворене енергије 

                                                 
44 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 33, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 93.13–16 | ΕΠΕ 61 [1983] 124.26–29. 
45 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 33, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 93.16–20 | ΕΠΕ 61 [1983] 124.29–33. 
46 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 33, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 93.20–23 | ΕΠΕ 61 [1983] 126.1–4. 
47 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 33, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 93.23–26 | ΕΠΕ 61 [1983] 126.4–7. 
48 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 33, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 93.27–32–94.1 | ΕΠΕ 61 [1983] 126.8–
14. 
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Божије
49
, те, најзад, 4. Књигу пророка Захарије, глава четврта, стихови 2-10, а гдје 

пророку, који је видио седам жижака и седам лијевака, анђео објашњава да су то, у 
ствари, седам очију Господњих које надгледају читаву земљу – а што би, у истом 
правцу као и претходно наведена мјеста, требало да означава „природи инхерентне 
промислитељске изласке и енергије Божије“

50
. А да би све било још увјерљивије, 

Палама тврди да је он у својим ранијим списима против Варлаама и његових 
сљедбеника показао да су „безумни“ они који не прихватају божанско разликовање о 
којем је ријеч

51
 – што би, сматра он, требало само по себи да понуди додатни одговор 

на наведено питање. 
Двије ствари у овој Паламиној реплици су и више него индикативне. Прво, у 

невољи ће се наћи свако ко покуша да нађе мјеста код отаца „након“ Дионисија – 
дакле, код отаца првих вјекова – децидирано и експлицитно изложено учење о 
јединствима и разликовањима у Богу, онако како га је изложио и формулисао сам 
Дионисије. Тога је, чини се, свјестан и сам Палама, па зато и не каже да се код тих 
теолога појављује исто то учење, него учење које је „у сагласности“ (συνῳδὰ) са 
њим и које је исказано „сличним ријечима“ (τῶν οἰκείων λόγων)

52
. Фразе „сличним 

ријечима“ и „у сагласности“ овдје су од кључног значаја; сличности и сагласности 
између Дионисија и отаца првих хришћанских вјекова заиста има, али „слично“, као 
што јако добро знамо, није што и исто – нити по језику, нити по духу или избору 
тема, а нарочито не по распореду акцената и начину формулације. 

Друго, симптоматично је и то што Палама, старим и опробаним механизмом 
помјерања, заправо заобилази одговор на стварно питање тиме што од доказивања да се 
Дионисијево учење налази присутно у дјелима отаца „послије“ њега – што је, заправо, 
требало и доказати – прелази на доказивање да се учење о јединствима и разликовањима 
налази и код мислилаца прије њега, дајући се, при том, на једно изузетно натегнуто и 
извјештачено тумачење напријед наведених мјеста из Старог и Новог завјета, тумачење 
које на мало кога може оставити утисак дубоке увјерљивости. 

Неувјерљивости одговора које је на поменуто питање дао свјестан је био, 
изгледа, и сам Палама, што је очито из наредне, тридесет и четврте главе списа О 
јединствима и разликовањима, гдје он настоји дати нови одговор – једнако слабашан 
по свом домету – на приговор о одсуству позивања на Дионисијеву теорију о 
„енергијским“ разликовањима у првим хришћанским вјековима. Палама сада мијења 
полемичку тактику: изостанак позивања на ову Дионисијеву теорију јесте реалан, али 
се он, тврди Палама, дугује спољашњим разлозима. Наиме, то што се теолози 
„након“ Дионисија не баве „нарочито“ ( ἰδίᾳ)

53
 темом „енергијског“ разликовања – 

пазите, „нарочито“ је овдје важна ријеч – дугује се тематском оквиру њихове епохе, 
то јест чињеници да је тада у средишту расправе била тема о ипостасном, а не о 

                                                 
49 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 33, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 94.2–4 | ΕΠΕ 61 [1983] 126.16–18. 
50 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 33, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 94.4–10 | ΕΠΕ 61 [1983] 126.18–24. 
51 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 33, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 45.1 | ΕΠΕ 61 [1983] 87. 
52 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 33, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 93.18–20 | ΕΠΕ 61 [1983] 124.31–33–
126.1. 
53 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 34, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 94.17–18 | ΕΠΕ 61 [1983] 128.2. 
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енергијском разликовању. Како је тада, увјерава нас Палама, ипостасно разликовање 
постављано као средишња тема и како је било оспоравано од стране јеретикâ, 
бранитељи благочестивости борили су се да га докажу, настојећи да истину 
побожности принесу вјернима у писаном виду, а како би ови могли да ту истину 
јасно разлуче од обмане и лажи неблагочестивости

54
. 

Међутим, и за ову тему оци првих вјекова могли су у Дионисијевим списима 
– да су они тада били написани – наћи мјестâ да се на њих позову

55
 – а, као што знамо, 

позивали се нијесу, стога што њихов аутор још није био рођен, ни као човјек, ни као 
мит, а ни као аутор(итет) који је у добраној мјери утицао на развој хришћанског 
учења. 

Дакле, као што релативно лако можемо разабрати, Палама пропушта 
прилику – прилику која му је била надохват руке – да критички преиспита извјесне 
недосљедности везано за „случај Дионисије“, те да тако, налик достини 
средњовјековних аутора

56
, макар пусти трачак сумње везано за личност аутора 

ареопагитских списа и за овај његов, како каже Флоровски, „фалсификат с 
предумишљајем“. Ово се, по мом увјерењу, дугује у првом реду личној неспремности 
Паламиној да једним критичким искораком сагледа и процесуише оно на шта га је 
више чињеница недвосмислено упућивало. И ако од средњовјековног мисаоног 

                                                 
54 Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 34, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 94.18–31 | ΕΠΕ 61 [1983] 128.2–16. 
55 Упркос чињеници да тема ипостасног разликовања није примарни циљ Дионисијеве 
расправе О божанским именима, како примјећује и сам Палама; Περὶ ἑνώσεως καὶ διακρίσεως 27, 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ Β΄ [21994] 88.18–22 | ΕΠΕ 61 [1983] 114.29–34. Но, и поред тога, види сасвим 
експлицитно: Τῷ συμπρεσβιτέρῳ Τιμοθέῳ Διονύσιος ὁ πρεσβυτέρος Περὶ θείων ὀνομάτων 2, 5, 
Patrologia Graeca 4, 641D; Corpus Dionysiacum I. De Divinis Nominibus. Herausgegeben von B. R. 
Suchla, Berlin 1990, 128.8–13: „Ἔστι δὲ καὶ διάκρισις ἐν ταῖς ὑπερουσίοις θεολογίαις, οὐχ ἣν ἔφην 

μόνον, ὅτι κατ’ αὐτὴν τὴν ἕνωσιν ἀμιγῶς ἵδρυται καὶ ἀσυγχύτως ἑκάστη τῶν ἑναρχικῶν ὑποστάσεων, 

ἀλλ’ ὅτι καὶ τὰ τῆς ὑπερουσίου θεογονίας οὐκ ἀντιστρέφει πρὸς ἄλληλα. Μόνη δὲ πηγὴ τῆς 

ὑπερουσίου θεότητος ὁ πατὴρ οὐκ ὄντος υἱοῦ τοῦ πατρὸς οὐδὲ πατρὸς τοῦ υἱοῦ, φυλαττόντων δὲ τὰ 

οἰκεῖα τῶν ὕμνων εὐαγῶς ἑκάστῃ τῶν θεαρχικῶν ὑποστάσεων“. За ову тему види још: S. J. 
Beggiani, „Theology at the Service of Mysticism: Method in Pseudo-Dionysius“, Theological Studies 
57 (1996) 201–223: 206–207; J. N. Jones, „The Status of the Trinity in Dionysian Thought“, Journal 
of Religion 80 (2000) 645–657; J. Fisher, „The Theology of Dis/similarity: Negation in Pseudo-
Dionysius“, Journal of Religion 81 (2001) 529–548. 
56 За сумње поводом ауторства Corpus Areopagiticum-а код старих и потоњих види: I. Hausherr, 
„Doutes au sujet du ’Divin Denys’“, Orientalia Christiana Periodica 2 (1936) 484–490; G. Makris, 
„Zwischen Hypatios von Ephesos und Lorenzo Valla. Die areopagitische Echtheitsfrage im 
Mittelalter“, у: Die Dionysius-Rezeption im Mittelalter…, Turnhout 2000, 3–39. А да сумње у 
ауторство ареопагитских списа у византијском свијету треба ипак нагласити нешто више него 
што се то обично чини (упор. на примјер: Г. В. Флоровскій, Византійскіе Отцы V–VIII…, 
Париж 1933, 95–96 [= Источни оци V–VIII века…, Манастир Хиландар 1998, 98–99] те да 
макар и „повременом“ (P. Rorem, J. C. Lamoreaux, John of Scythopolis…, Oxford 1998, 1, 15) 
довођењу у питање аутентичности ареопагитских списа од стране Византинаца треба дати 
нешто већи значај, покушаћу да покажем у огледу са радним насловом: „’Dionysius ille quisquis 
fuerit’. На маргинама случаја ’Ареопагит’“. 
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контекста не смијемо захтијевати искорак који је могућ потоњој филолошко-
критичкој анализи, засигурно смијемо захтијевати макар могућност да се остави 
нешто простора сумњи и критичкој рефлексији, те да се, просто говорећи, макар 
уважи већ уочена чињеница да одређени дијелови у слагалици недостају. Али, оно 
што је овдје, заправо, на дјелу и што изгледа једнако важи за свако вријеме и за сваки 
мисаони контекст, јесте она дијахронична склоност човјекова да, зарад неких својих 
интереса најразличитијег спектра, затвара очи пред чињеницама које га 
недвосмислено наводе на одређени (по правилу неугодан и психолошки 
дисфункционалан) закључак, те да, напоредо са тим, у оквиру једне фиктивне 
дескрипције, различита desiderata постулише као објективне и, штавише, безупитне 
чињенице. 

Ауторство Дионисија Ареопагита, рецимо још и то, Палама је могао довести 
у питање не само на основу претходно наведеног приговора и очитих извањских 
недосљедности које је и сâм уочио, већ и на основу такозване интерне анализе, у 
првом реду, на основу мисаоног тока и језика дионисијевског корпуса, који је, с 
обзиром на оба ова параметра, сувише далек од неизвјештачене простоте 
ранохришћанске епохе

57
. Упадљиве сличности са новоплатоновским списима Палама 

је релативно лако могао разабрати, будући да поуздано знамо да је он читао 
Плотина

58
 и Прокла, који је био посебно познат у византијском свијету

59
. Међутим, из 

недостатка довољног степена критичке рефлексије и не будући кадар да превлада 
одређене епистемолошке или, још прецизније, „догматске блокаде“, да се послужимо 
једним Апеловим изразом, он је, по свој прилици, слично једном од састављача 
Пролога за Corpus Areopagiticum

60
, прије одабрао да закључи да су новоплатоновски 

аутори преузимали језик и идеје од „апостолског ученика“ Дионисија, него да је 
Дионисије преузимао од њих, упркос томе што би то подразумијевало да свети оци у 
тематском и терминолошком смислу поглавито нијесу слиједили „апостолског 
ученика“, а да новоплатоновци, опет, то јесу, и упркос чињеници да је Дионисије био 

                                                 
57 Г. В. Флоровскій, Византійскіе Отцы V–VIII…, Париж 1933, 95 = Источни оци V–VIII 
века…, Манастир Хиландар 1998, 98. 
58 Види: J. Demetracopoulos, Is Gregory Palamas an Existentialist? The Restoration of the…, 
Athens 1996, 21–25, 45–46; Ἰ. Ἀ. Δημητρακόπουλος, „Ὑστεροβυζαντινὴ κοσμολογία. Ἡ κριτικὴ τοῦ 

Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴ διδασκαλία τῶν Πλωτίνου καὶ Πρόκλου περὶ ’κοσμικῆς ψυχῆς’“, Φιλοσοφία 

31 (2001) 175–191; 32 (2002) 111–132; Ἰ. Ἀ. Δημητρακόπουλος, „Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κεφάλαια 

ἑκατὸν πεντήκοντα, 1–14: ’Περὶ κόσμου’. Κείμενο, μετάφραση καὶ ἑρμηνευτικὰ σχόλια“, Byzantiaka 
20 (2000) 293/5–348. 
59 Упор.: Χ. Ἀθ. Τερέζη, Γρηγόριος Παλαμᾶς: Μεθοδολογικά…, Ἀθῆναι 1999, 28. 

60 Упор.: Patrologia Graeca 4, 21D. Овај немогући сценарио, по којем Прокло „дословце 
наводи“ (καὶ αὐταῖς δὲ ξηραῖς ταῖς λέξεσι) „апостолског ученика“ Дионисија Ареопагита, коначно 
је прерадио H. Koch, „Proklos als Quelle des Pseudo-Dionysius Areopagita in der Lehre vom 
Bösen“, Philologus 54 (1895) 438–454, утврдивши ко је, заправо, кога „дословце“ наводио. 
Сличну замјену теза налазимо и у 3, 13, Patrologia Graeca 4, 149–152, гдје, по схолијасти, 
испада да комплексна терминологија Халкидонског сабора и Лавовог Томоса само слиједи 
Дионисија, а не обратно, како је заправо и било. 
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једини хришћански аутор чији су мисаони склоп и терминологија тако неодољиво 
подсјећали на новоплатоновску школу мишљења, у првом реду на Прокла

61
. 

Коначно, желимо ли са нешто минуциозности приступити читавој ствари, 
можемо рећи да Палами, у крајњој линији, није ни одговарало да доведе ауторство 
ареопагитских списа у питање, упркос мноштву чињеница које су га на то наводиле. 
Јер, зашто себи истрзати из руку једно моћно полемичко оружје и остати без 
покровитељства ауторитета апостолског ученика за једно учење које је са разних 
страна требало бранити и стално и изнова оправдавати? 

На самом крају, треба још рећи да је Палама, онда када се узме у обзир 
цјелокупни његов опус, много креативнији мислилац него што би се то из ове 
епизоде могло разабрати. То видимо ако имамо на уму различите интерпретативне 
факторе: у формалном, рецимо, смислу, то видимо на основу чињенице да он на оним 
мјестима гдје се не налази у потпуном слагању са Псеудо-Дионисијем, њега напросто 
и не помиње нити се упиње да га у потпуности и у свему слиједи; у једном, више 
садржинском смислу, Паламину креативност и један много већи степен независности 
у односу на „Дионисијев“ ауторитет можемо сагледати из његове даље елаборације 
учења о енергијама, учења које се – ипак – код ранијих отаца налази тек у мање или 
више развијеним назнакама

62
. Међутим, све то заједно тешко да ће потврдити 

Мајендорфову тезу да је Палама извео једну латентну преструктурализацију Псеудо-
Дионисијеве мисли – толико смјелости, видјели смо, тешко да је имао – нарочито не 
у том степену да је та мисао „сасвим“ промијењена и са посљедицом да Палама „у 
многим питањима недвосмислено противрјечи Дионисију“

63
. Прије ће бити то да је 

Палама, бивајући „отворен према предању“ којем је припадао, допуштао, како и 
приличи, да то предање мијења њега, али да је исто тако, како приличи још више, 

                                                 
61 У вези са Прокловим утицајем, наводим само двије класичне и свима добро познате студије 
које су коначно раскринкале фасцинантну и скоро четрнаест вјекова дугу – како год да се 
окрене – манипулацију: H. Koch, „Proklos als Quelle des Pseudo-Dionysius Areopagita in der Lehre 
vom Bösen“, Philologus 54 (1895) 438–454; J. Stiglmayr, „Der Neuplatoniker Proklos als Vorlage 
des sogenannten Dionysius Areopagita in der Lehre von Übel“, Historisches Jahrbuch 16 (1895) 
253–273, 721–748. Посебна је прича то што су ове двије студије не само распршиле апостолску 
ауру аутора Corpus Areopagiticum-а, него исто тако и – кроз придруживање филолошкој и једне 
аксиолошке дијагнозе – детронизовале и семантичке потенцијале списâ о којима је ријеч, са 
посљедицом да су они, посебно у философском смислу, касније били окарактерисани као 
„плагијат“, као „гротескни“, и то не само у оном дијелу гдје Псеудо-Дионисије „дословце 
наводи“ Прокла, него и en bloc. Ово детронизовање имало је нарочито велике посљедице по 
хришћански идентитет загонетног аутора и по хришћанску садржину његовог учења. За ово, а 
уједно као примјер превладавања такве једне позиције, види: Ch. Schäfer, The Philosophy of 
Dionysius the Areopagite…, Leiden, Boston 2006, 18–21. 
62 Види: Γ. Μαρτζέλου, Οὐσία καὶ ἐνέργειαι τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν Μ. Βασίλειον…, Θεσσαλονίκη 1994; 

Ν. Ρ. Ξιώνης, Οὐσία καἰ Ἐνεργείες τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν Ἅγιον Γρηγορίο Νύσσης, Ἀθήνα 1999. – 
Упореди и: V. Karayiannis, Maxime le Confesseur. Essence et Énergies de Dieu, Paris 1993. 
63 J. Meyendorff, „Notes sur l’influence dionysienne en Orient“, Studia Patristica 2 (1957) 547–552: 
549. [Напомена: за овај, као и за све друге изворе на француском језику на које се позивам, 
користим рукописне верзије необјављених превода.] 
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допуштао и да он мијења то предање – у смислу да је, у оквиру једне „стваралачке 
пројекције древног предања“

64
, даље развијао теме и могућности које су код Псеудо-

Дионисија и других аутора биле имплицитно присутне
65
. Отуда он несумњиво 

надилази стерилност једне „теологије понављања“, имајући довољан степен 
креативности да заиста завриједи оно што се означава ријечју ἀνάπτυξις – што је, 
подсјећања ради, и био термин којим је Саборски томос из 1351. окарактерисао 
Паламину теологију, дакле, као „развој“ учења о енергијама Христовим потврђеног 
на Шестом васељенском сабору

66
. 

Ваља напоменути још и то да Палама не би испољавао оволику оданост 
према ауторитету Дионисија тек на основу његове пуке ауторитативности, а да у 
списима који су носили име обраћеника са Ареопага није постојао неки „теолошки 
минимум“

67
 који би давао легитимитет њиховом инкорпорисању у хришћанско 

предање и чак њиховом постулисању као једне од парадигми тог истог предања. У 
том смислу, онај херменеутички принцип, што га с обзиром на њему тако драге 
дионисијевске списе заступа Владимир Лоски

68
, а који је садржан у позивању 

                                                 
64 G. Florovsky, „Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ ἡ πατερικὴ παράδοσις“, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 43 (1960) 

101–115 = Πανηγυρικὸς τόμος ἑορτασμοῦ τῆς ἑξακοσιοστῆς ἐπετείου τοῦ θανάτου τοῦ Ἁγίου 

Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ…, ἐπιμελείᾳ: τοῦ Γεν. Γραμματέως τῆς ἐπιτροπῆς ἑορτασμοῦ καθηγητοῦ Π. Κ. 
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апостола Павла на Псалам Давидов – „неко пак негдје посвједочи“
69
 (Јев 2,6) – 

свакако да има своју тежину, будући да је потпуно у духу оне, мени иначе посебно 
блиске латинске изреке: „non quis, sed quid“. Сходно овом принципу, у коначној 
анализи није ни важно ко је стварни аутор ареопагитских списа – много је важније 
шта је неко посвједочио, неголи ко је посвједочио, у том смислу да, ако је нешто 
мјеродавно и истинито, није ни битно од кога, заправо, долази

70
. Но, упркос свему 

томе, остаје питање – питање које засигурно јесте подстицајно за размишљање – да 
ли би квидитет списа који носе име Дионисија Ареопагита био толико третиран и 
имао толико утицаја на обликовање хришћанства да се илузија о њиховом наводном 
квиситету неопозиво разбила прије него што је постала толико доминантна? 

Ако бисмо, сада, из читаве ове епизоде жељели да у једном сасвим сведеном 
и упрошћеном облику извучемо неки закључак општијег типа, онда би се он могао 
састојати у томе да при избору својих ауторитета морамо увијек бити обазриви барем 
према двије ствари. Прво, обазриви бити морамо према ономе шта нам неки 
ауторитет говори и према аргументима које нам он, насупрот нашим аргументима, 
излаже. Друго, морамо бити обазриви и према ономе ко нам говори, дакле, према 
самој личности ауторитета, у том смислу да чак и онда када се увјеримо да је оно 
што он говори недвосмислено тачно, ипак нам може остати скривено то да ли се тај 
ауторитет заиста и налази иза тога што је рекао – било да под овим подразумијевамо 
питање да ли се иза реченог крије аутор који мислимо да се крије, било да под овим 
подразумијевамо то да се неки велики или неки наводни ауторитети само „крију“ иза 
онога што говоре – дакле, у једном декларативном смислу – док, у ствари, заступају 
нека потпуно друга начела, другачија из темеља од оних која тако жучно 
проповиједају. 
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Mikonja Knežević 
 

„Αὐτήκοος γεγονὼς τῆς τῶν ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ φωνῆς“. 

THE AUTHORITY OF DIONYSIUS PSEUDO-AREOPAGITE IN THE TREATISE ON 

DIVINE UNITIES AND DISTINCTIONS OF GREGORY PALAMAS 
 
The paper considers the way in which Gregory Palamas relates himself to the 

person and literary heritage of Dionysius Pseudo-Areopagite in his short, but systematic 
and relevant treatise On divine unities and distinctions. The special accent is put on the 
question of authority; namely, taking as undisputable fact that the author of areopagitic 
writings was indeed a pupil of apostle Paul, Palamas misses the opportunity critically to 
reinvestigate the real authorship of areopagitic writings, despite the fact that he, being 
forced by polemical context, undoubtedly comes to the point where he puts this question, 
question that could lead him to the debunking of this alleged authority from the apostolic 
time. In this way it becomes clear that, despite the hermeneutic fruitfulness of his 
interpretation of areopagitic writings, Gregory Palamas, out of his (uncritical) loyalty to the 
authority and tradition, at this point has remained blind for some facts that a mind more 
independent from the authority and tradition would be more eager to notice and, more 
important, to acknowledge. 

Key words: Gregory Palamas, Dionysius Areopagite, authority, autorship, 
hermeneutics, epistemological blocades. 
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СИРАХ 24 И АУТОРИТЕТ УЧИТЕЉА МУДРОСТИ 

 
Апстракт: Химна Премудрости у Сир 24 презентује у форми поетског 

наратива историју Премудрости као божанског бића, од Њеног боравка на 
небесима до силаска и настањења у Изабраном Народу. И поред тога, Она и даље 
остаје Божија Премудрост, недокучива и неистражива људима, која је присутна у 
лику учитеља Премудрости. Као што је Премудрост присуство Бога у свету и у 
јеврејској историји, тако исто је у учитељу мудрости, кроз његово учење и речи, 
присутна Премудрост са својом божанском мудрошћу. Зато Химна Премудрости не 
утврђује божански ауторитет само Премудрости Божије, већ представља 
ауторизацију учитеља мудрости као верног тумача софиолошких предања. 

Кључне речи: Сирах, химна, Премудрост, мудрост, учитељ мудрости, 
софиологија, софиологизација, ауторитет.  

      
Двадесет четврта глава Премудрости Исуса Сина Сирахова јесте јединствена 

композиција у прилично хетерогеном софиолошком корпусу ове књиге, коју ћемо из 
практичних разлога скраћено назвати Сирах. Тематски, то је поема о 
персонификованој Премудрости, најдужа у целом Сираху, која веома личи на, као 
што ћемо видети, њене библијске праузоре, познате песме о персонификованој 
Премудрости у Јов 28, а нарочито у Пр 8. Стилски, то је брижно структуирана 
јеврејска поезија, тако карактеристична за библијску мудросну књижевност. Ипак, 
оно што несумњиво указује на значај Сир 24 у композицији Сираха, јесте сâмо место 
ове величанствене поеме о Премудрости. 

Истине ради, не постоји међу истраживачима јасно слагање о прецизном 
месту Сир 24 у књизи Сираха. Неки сматрају да Химна Премудрости у 24. глави 
заузима централно место у књизи Сираха, која у коначној верзији има 51 главу1. 
Други виде Сир 24 као Химну Премудрости којом почиње други велики блок Сираха 
(Сир 24-50), слично првом блоку (Сир 1-23), који такође почиње великом Химном 
Премудрости (Сир 1,11-30)2. Иако се Сир 24 заиста налази приближно у центру 
књиге, мислимо да је мишљење Скиена и Ди Леле ближе истини. Наиме, још у 
Причама Соломоновим велики корпус хетерогених мудросних изрека (Пр 10,1-31,9) 
уоквирује се, са једне стране, похвалом Премудрости у првом лицу (Пр 8,4-36; 9,4-
12), а са друге стране, похвалом мудрој жени (Пр 31,10-31), дакле, похвалом људском 
бићу које у себи оваплоћује живот у складу са Премудрошћу. Исти распоред видимо 
и код Сираха, где се два велика блока мудросних изрека уоквирују, са једне стране, 

                                                 
1 Види G. T. Sheppard, Wisdom as a Hermeneutical Construct, de Gruyter, Berlin/New York 1980, 
21; B. L. Mack, Wisdom and the Hebrew Epic, Chicago University Press, Chicago 1985, 161-164. 
2 Види P. W. Skehan-A. A. di Lella, The Wisdom of Ben Sira, The Anchor Bible 39, Doubleday, 
New York 1987, 331. 
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химнама Премудрости у првом лицу (Сир 1,11-30 и Сир 24), да би се цело дело 
завршило похвали Оцима (Сир 44,1-50,24) и самом аутору (Сир 51,13-30), као 
људима који су у себи оваплотили идеал живота сагласно Премудрости. Према томе, 
када пишчев праунук преводи књигу негде на крају II века пре Христа, он се очито 
држи софиолошке традиције у Причама да се велики корпуси хетерогеног мудросног 
материјала структурално повезују са Химном Премудрости у првом лицу као са 
својим прологом3. Уосталом, пишчев унук дубоко је везан за традиционални 
софиолошки материјал у Причама, не само по структури већ и по садржају своје 
Химне Премудрости, као што ћемо то видети у детаљнијој анализи Сир 24. 

У сваком случају, било да неко следи Шепардово или мишљење Скиена и Ди 
Леле, неоспорна је чињеница да Сир 24 заузима како у структури целокупног Сираха, 
тако и стилски и тематски, јединствено место. 

Следи српски превод 24. главе Сираха: 
  
Похвала Премудрости (ΑΙΝΕΣΙΣ ΣΟΦΙΑΣ) 
 
1. Премудрост пева своју похвалу (αἰνέσει)  
     и усред народа (λαοῦ) свога се хвали. 
2. На сабору Свевишњег отвара уста 
     и пред Војском Његовом (δυνάµεως) се хвали: 
3. Ја (ἐγὼ) изађох из уста Свевишњег, 
     и као магла покрих земљу. 
4. Ја (ἐγὼ) се ушаторих на небеским висинама (ἐν ὑψηλοῖς), 
     и мој престо (беше) у стубу од облака (ἐν στύλῳ νεφέλης). 
5. Круг небески обиђох Сâма (µόνη) 
     и дубином безданâ (ἀβύσσων) сам се шетала. 
6. Таласима морским 
     и свом земљом 
     и свим људима и народима завладах. 
7. После свега тога потражих место предаха (ἀνάπαυσιν) 
     и у чијем наследству (κληρονοµίᾳ) бих преноћила. 
8. Тада ми нареди Творац света (ὁ κτίστης ἁπάντων), 
     и мој Творац (ὁ κτίσας µε) пободе (κατέπαυσε) ми шатор 
     и рече: У Јакову се ушатори (κατασκήνωσον) 
     и Израиљ нека буде твоје наследство (κατακληρονοµήθητι).  
9. Пре векова, на почетку створио ме је (πρὸ τοῦ αἰῶνος ἀπ’ ἀρχῆς ἔκτισέ µε), 
     и у векове векова нећу престати да постојим (οὐ µὴ ἐκλίπω). 
10. У Шатору Светом (ἐν σκηνῇ ἁγίᾳ) пред њим богослужих 
       и тако ме утврди на Сиону. 
11. У граду вољеном такође ми нађе место за предах (µε κατέπαυσε), 
       и у Јерусалиму беше власт моја. 
12. И укорених се у народу прослављеном (δεδοξασµένῳ), 
       у делу Господњем наследства Његова (ἐν µερίδι Κυρίου κληρονοµίας αὐτοῦ). 

                                                 
3 У Новом завету би најочитији пример овог софиолошког наслеђа био Пролог Јеванђеља по 
Јовану (Јн 1,1-18), којим се химном о Логосу (додуше не у првом лицу) поставља оквир за 
описивање целокупног Исусовог живота у софиолошком маниру. 
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13. Као кедар порастох (ἀνυψώθην) на Ливану 
       и као кипарис на гори Ермону. 
14. Као палма порастох (ἀνυψώθην) на обалама морским 
       и као ружини грмови у Јерихону, 
       као маслина благородна у долини, 
       и порастох (ἀνυψώθην) 
       као платан (поред воде). 
15. Као цимет и босиљак дадох мирис аромâ 
       и као смирна одабрана раширих миомирис, 
       као халвана и оникс и стакта 
       и као дим тамјана у Шатору.  
16. Ја (ἐγὼ) као тереминт раширих гране моје, 
       и гране моје су гране славе (δόξης) и благодати (χάριτος). 
17. Ја (ἐγὼ) као лоза процветах благодаћу (χάριν), 
       и цветови моји (постадоше) славан (δόξης) и богат плод4. 
19. Приђите ми ви који сте гладни мене, 
       и од рода мог се наситите. 
20. Јер је сећање на мене слађе од меда, 
       и наслеђе (ἡ κληρονοµία µου) моје од саћа. 
21. Који ме једу још ће огладнети, 
       и који ме пију још ће ожеднети. 
22. Ко ми је послушан неће се постидети, 
       и који дела са мном неће сагрешити. 
23. Све је то књига завета Бога Вишњега (βίβλος διαθήκης Θεοῦ Ὑψίστου), 

закон који нам је наредио Мојсије, наслеђе (κληρονοµίαν) синагогама Јаковљевим5. 
25. Он (закон), као Фисон, прелива мудрост 
       и као Тигар у дане нових плодова, 
26. Он, као Еуфрат, точи знање 
       и као Јордан у дане жетве. 
27. Он, као Нил, светли (ὁ ἐκφαίνων) поуком 
       и као Геон у дане бербе (грожђа). 
28. Није успео први човек да је позна, 
       а тако ни последњи да је истражи. 
29. Од мора (θαλάσσης) су дубље мисли Њене 
       и савет Њен од великог бездана (ἀβύσσου). 
30. А ја, пак, (бејах) као прокоп из реке 
       и као канал изађох (ἐξῆλθον) у врт. 
31. Рекох: Залићу мој врт  
       и натопићу мој зелениш. 
       И гле, мој канал постаде река 
       и река моја постаде море. 

                                                 
4 После Сир 24,17, у неким рукописима се појављује стих који одудара како стилистички, тако 
и тематски од свог наративног окружења, па је опште прихваћено у науци да је то каснији 
додатак. Стих гласи: „Ја сам мајка љубави добре, страха и знања и свете наде, дајем свој мојој 
деци вечни (живот), онима који су названи по њему“.  
5 После Сир 24,23, појављује се стих за који важи исто као и за Сир 24,18. Он гласи: „Не 
престајте да јачате у Господу, припијте се Њему да вас оснажи, Господ Сведржитељ је једини 
Бог и поред Њега нема спаситеља“. 



 130

32. Још ћу поуком као јутром засјати (ἐκφανῶ) 
       и светлећу надалеко. 
33. Још ћу учење да излијем као пророштво 
       и оставићу га будућим нараштајима. 
34. Знајте да се нисам помучио само за себе, већ за све који траже 

Премудрост. 
 

Сир 24,1-2: увод 
 
Прва два стиха Химне Премудрости тематски одређују садржај химне, 

наиме, означавају да је то похвала Премудрости. Писац химни додељује и наслов 
ΑΙΝΕΣΙΣ ΣΟΦΙΑΣ („Похвала Премудрости“), чиме још више наглашава њен значај. У 
наслову је именица „Премудрост“ у генитиву, који функционише и као субјективни и 
као објективни генитив. Наиме, Премудрост није само субјекат који хвали, већ и сâм 
објекат хвале. Другим речима, Премудрост хвали саму себе. 

1. Изгледа да избор именице αἴνεσις у наслову није случајан. Као и глагол 
истог корена αἰνέω (Сир 24,1), тако се и именица αἴνεσις користи у 
грчком преводу Седамдесеторице искључиво за хваљење Бога6, 
нарочито у химнама (уп. Лк 2,13.20; Рм 15,11). Сваког познаваоца грчког 
превода Седамдесеторице коришћење речи αἴνεσις и αἰνέω са Богом као 
објектом у контексту химне не може а да не упути на Псалтир. Псалми 
113,117,134,146-150 представљају позив на доксологију Бога, где се, по 
правилу, глагол αἰνέω користи за превод јеврејског глагола „алал“ (הלל). 
Према томе, писац Сир 24 свесно имитира почетак „алелуја Псалама“ 
позивајући тако на слављење Премудрости. Последица тога је да већ на 
сâмом почетку читалац схвати да Премудрост припада сфери Божјег, јер 
се Она слави и прославља на исти начин као и Бог. Премудрости 
приличи исти начин слављења као и сâмом Богу. 

Други полустих Сир 24,1 лоцира похвалу Премудрости „усред народа свога“ 
(ἐν µέσῳ λαοῦ αὐτῆς). Који је то народ Премудрости, тј. народ Софије? Ово питање 
било је изузетно актуелно како у селеукидској Палестини у првом кварталу другог 
века п. Х., дакле, у време када је преводиочев деда написао Сирах на јеврејском, тако 
и у птоломејевском Египту на крају другог века п. Х., дакле, када је пишчев унук 
превео књигу на грчки. У оба случаја имамо Јевреје који покушавају да одоле 
апсорбовању од стране доминантне хеленистичке културе, наглашавајући 
јединственост свог религиозно-културног наслеђа7. И баш зато је питање о 
идентитету народа Софије (Премудрости) од суштинског значаја за писца Сираха. У 
хеленистичким царствима Селеукида и Птолемеида, насталим после Александрових 
освајања и ширења грчке културе као доминантног културног миљеа, одговор који се 
сам по себи наметао већини културне елите о идентитету народа Софије био би да је 
то несумњиво грчки народ. У традицији грчког начина размишљања и живљења, 
љубав према Софији (Премудрости), тј. философија (φιλο-σοφία) представља њихов 
знак распознавања у односу на друге културне народе. Међутим, писац Сираха 

                                                 
6 Види: W. F. Arndt - F. W. Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other 
Early Christian Literature, The University of Chicago Press, Chicago 1957, 23. 
7 Више о културним, политичким и верским приликама Јевреја под владавином Селеукида и 
Птолемеида види у: Е. Лозе, Свет Новога Завета, Православље, Београд 1986, 12-19. 
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другачијег је мишљења. Народ Софије (Премудрости) нису Грци, са својим 
разноврсним фило-софским системима, већ Израиљ. То је експлицитно речено у 
наставку Химне, где се развија мисао о народу (λαός) Софије (Сир 24,1), 
прецизирањем да Софија (Премудрост) пребива у народу прослављеном (ἐν λαῷ 
δεδοξασµένῳ), у Јакову (Израиљу), у Јерусалиму и, још прецизније, (у храму) на 
Сиону (Сир 24,8-12)8. 

2. Други стих увода, као и целе Химне, описује Премудрост како „отвара 
уста на сабору Свевишњег“. Писац Сираха користи традиционални софиолошки 
мотив у коме Премудрост почиње говор у првом лицу „отварањем уста“ (уп. Пр 8,6-
8)9, при чему су слушаоци овог говора људи10 које Премудрост позива да се умудре. 
Да ли то значи да израз „сабор Свевишњег“ треба схватити као људску публику, 
наиме, као Јевреје? У прилог оваквом закључку иде и структура Сир 24,1-2, јер израз 
„на сабору Свевишњег“ (ἐν ἐκκλησίᾳ Ὑψίστου) у Сир 24,2 има паралелу у изразу 
„усред народа свога“ (ἐν µέσῳ λαοῦ αὐτῆς) у Сир 24,1, а видели смо да се тај израз у 
Сир 24,1 односи на јеврејски народ. Исто тако појам ἐκκλησία (сабор) има смисла 
једино ако описује сабор људи. И поред тога, неки тумачи израз ἐν ἐκκλησίᾳ Ὑψίστου 
интерпретирају као сабор небеских бића у пратњи трона Божијег, међу којима се 
налази и Премудрост11. Међутим, овакво тумачење израза „на сабору Свевишњег“ 
противило би се како пажљивој паралелној структури увода Сир 24,1-2, тако и 
традиционалном софиолошком мотиву позива Премудрости неуким људима да се 
умудре, при чему је тај позив у првом лицу једнин. 

Ипак, писац не запоставља небески свет као слушаоце похвале Премудрости. 
У другом полустиху Сир 24,2, Премудрост се хвали (καυχήσεται) пред анђеоским 
силама као што се у Сир 24,1 хвали (καυχήσεται) пред народом Својим. Грчка реч 
δύναµις овде означава анђеоска бића као небеску пратњу трона Божијег (Рм 8,38; 1 
Кор 15,24; Еф 1,21...). Према томе, Премудрост Божија пева своју химну и пред 
земаљским и пред небеским слушаоцима. Целокупан створени свет јесте публика 
Премудрости, чиме се показује Њен универзални значај. 

 

                                                 
8 Види: J. J. Collins, Jewish Wisdom in the Hellenistic Age, T&T Clark, Edinburgh 1998, 50. 
9 Види: P. W. Skehan, „Structures in Poems on Wisdom: Proverbs 8 and Sirach 24“, Catholic 
Biblical Quarterly 41 (1979), 377. 
10 Уп. Пр 8,4-9: „Вас вичем, о људи, и глас свој обраћам синовима људским. Научите се 
неискусни мудрости, и безумни уразумите се. Слушајте, јер ћу говорити велике ствари, и усне 
моје отварајући се, казиваће што је право. Јер уста моја говоре истину, и мрска је уснама мојим 
безбожност“. 
11 Види: P. W. Skehan- A. A. di Lella, наведено дело, 331. Аргументација за овакво тумачење је 
тематска сродност израза „на сабору Свевишњег“ са представом Божијег суда паганским 
божанствима на „сабору богова“ у Пс 82,1 (уп. M. Dahood, Psalms II [51-100], The Anchor Bible 
17, Doubleday, New York 1979, 268-271). Међутим, Пс 82 може да се тумачи и као Божији суд 
неправедним људским судијама. Иако је људским судијама, због практиковања суда као 
божанског прерогатива, често даван епитет „бог“, Пс 82 тврди да ће неправедне судије, 
неправедни „богови“ умрети као обични смртни људи. Овакво високо звање и титула судија је 
посведочена у оним текстовима где се одлазак код судије описује као одлазак „пред Господа“ 
(Изл 21,6; 22,9; Понз 19,17). И што је веома важно, нарочито хронолошки за Сираха, јесте то да 
је Пс 82 протумачен од Христа управо на овај начин, дакле, да се односи на људе као на 
неправедне судије (Јн 10,34), а не на паганска божанства или небеску пратњу трона Божијег 
(уп. R. E. Brown, The Gospel according to John [I-XII], The Anchor Bible 29, Doubleday, Garden 
City, New York 1966, 409-410).  
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Сир 24,3-7: порекло Премудрости 
 
3. После пажљиво структуираног увода, Химна почиње представљањем 

Премудрости у првом лицу (ἐγὼ), што је, као што смо видели, традиционални 
софиолошки приказ Премудрости, нарочито у Причама Соломоновим. Значајно је да 
се Премудрост у Химни на два места представља са ἐγὼ (Сир 24,3.16), што је такође 
директан утицај структуре Пр 8, где две строфе тамошње химне Премудрости 
почињу са ἐγὼ (Пр 8,12.17)12. У Сир 24 овај се утицај Пр 8,12.17 надограђује тиме 
што, после два ἐγὼ у Сир 24,3.16, писац одмах у следећим стиховима понавља ἐγὼ 
(Сир 24,4.17). Двоструко коришћење ἐγὼ на два места у химни (Сир 24,3.4 и Сир 
24,16.17) доприноси величанствености самопредстављања Премудрости, али 
истовремено представља значајан оријентир за детектовање структуре химне. После 
увода, химна се дели у два дела (Сир. 24,3-15 и Сир 24,16-29), од којих сваки почиње 
двоструким самопредстављањем Премудрости са ἐγὼ. Последњи део химне односи 
се на самопредстављање учитеља мудрости (Сир 24,30-34) и почиње овај пут само са 

једним ἐγὼ. Према томе, целокупна химна Сир 24 организована је око три 
самопредстављања која почињу са ἐγὼ, два Премудрости (Сир 24,3-15 и Сир 24,16-
29) и једног учитеља мудрости (Сир  24,30-34). 

Премудрост се представља како произилази из устију (ἀπὸ στόµατος) 
Господњих. Ово је директна алузија на приказ Премудрости у Пр 2,6. Иако у преводу 
Седамдесеторице стоји да Господ даје мудрост (σοφίαν) од лица (ἀπὸ προσώπου) 
његовог, у јеврејском тексту Пр. 2,6 стоји , ,מּפיו “, што је преведено у Сир 24,3 са 
природним ἀπὸ στόµατος. Традиционално софиолошко приказивање Премудрости 
као произашле из уста Божијих у Сир 24,3 подсећа, међутим, на приказ Речи Божије, 
која, такође, долази из уста Господњих. Реч Божија је надахнуће и порука јеврејских 
пророка. У Јер 23,16 читамо о Божијем суду лажним пророцима: „Овако вели Господ 
над војскама: ‘Не слушајте што говоре пророци који вам пророкују... Говоре виђења 
срца свога, не из уста Господњих (ἀπὸ στόµατος Κυρίου)“. Сирах, описујући 
Премудрост да излази ἀπὸ στόµατος, свесно идентификује Премудрост са Речју 
Божјом, чиме се слаже са представом Премудрости у Премудростима Соломоновим 
(уп. Прем 9,1-2; 18,15). Последица тога јесте софиологизација пророштва и 
пророчких традиција у каснијој јеврејској софиологији13, јер Премудрост преузима 
традиционалне функције Речи Божије у пророчком предању. 

Ако је порекло Софије (Премудрости) у Богу, ако долази из небеске сфере, 
баш као и Логос Божији, Она се не ограничава само на небеску сферу, већ силази на 
земљу. Њен силазак са небеских висина назначен је у тексту Сир 24,3 коришћењем 
сложеног глагола κατεκάλυψα, чији предлог κατά указује на кретање надоле14.  
Премудрост се у Сир 24,3 описује као мaгла која прекрива земљу. Овде се види 
семантичка, а не толико фрастичка алузија на Пост 1,2, где Дух Божији покрива 
земљу пре него што ће Божија стваралачка Реч да уреди свет. Овим се у Сир 24,3 
постиже паралела између Премудрости и Духа15, нарочито у чину стварања света16. 

                                                 
12 Види: P. W. Skehan-A. A. di Lella, наведено дело, 332. 
13 Види: G. T. Sheppard, наведено дело, 21. 
14 Види: A. M. Sinnott, The Personification of Wisdom, Ashgate, Hants 2005, 120. 
15 Види: J. J. Collins, наведено дело, 51; P. W. Skehan- A. A. di Lella, наведено дело, 332.  
16 Види: G. von Rad, Wisdom in Israel, Abingdon Press, Nashville and New York 1978, 160. То што 
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Премудрост, која се представља као Реч Божија у Сир 24,3, због алузија на стварање 
света, схвата се и као стваралачка Реч Божија17, чиме се наглашава улога 
Премудрости у стварању света, што је још један традиционалан софиолошки мотив 
који писац Сираха наслеђује из Прича Соломонових (уп. Пр 8,23-31). 

Из реченог, следи да је стих Сир 24,3 пажљиво конструисан да у представи 
Премудрости код читаоца створи алузију како на Логос Божији (Сир 24,3 а), тако и 
на Дух Божији (Сир 24,3 б), што има за последицу да Премудрост Божија преузме у 
Сир 24 функције Логоса и Духа, нарочито у причи о стварању света (Пост 1,1-2,3).  

4. Премудрост пребива на висинама (ἐν ὑψηλοῖς), тачније, пребива у шатору, 
као ушаторена (κατεσκήνωσα). Ово је још једна алузија на традиционални опис 
Премудрости у Причама Соломоновим. У Пр 8,1-2 читамо: „Не виче ли мудрост 
(σοφίαν)... Наврх висина (ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν ἄκρων)... стоји“. Писац Сир 24 тематски 
надограђује традиционални опис Премудрости, јер висине на којима пребива 
Премудрост у Сир 24,4 нису градске висине као у Пр 8,2-3, већ небеске висине. Тиме 
Премудрост постаје не само становник божанског, небеског света, већ се описује 
квалификативима сâмог Бога. Јахве се често описује као онај који станује на 
висинама, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν (Пс 113,5; уп. Ис 57,15). За схватање 
реинтерпретације старијих традиција у Сир 24 нарочито је значајна веза између описа 
Премудрости у Сир 24,4 и Пс 113. Пс 113 јесте први псалм у групи псалама чија је 
главна карактеристика „Алилуја“ (αἰνεῖτε), дакле, почиње на исти начин као и Сир 24, 
са том разликом што је хвала у Сир 24 упућена Премудрости. „Алилуја“ се налази у 
натпису сваког псалма у групи коју рабини називају „египатски халел“ (Пс 113-118), 
који се, по свој прилици, певао за празник Пасха18, и отуда је био познат сваком 
Јеврејину. И док се у Пс 113,5 развија мисао о Богу који обитава на висинама (ὁ ἐν 
ὑψηλοῖς κατοικῶν)19, у Сир 24,4 овај се традиционални опис Бога примењује у опису 
Премудрости, која такође обитава на висинама (ἐν ὑψηλοῖς κατεσκήνωσα). Према 
томе, у Сир 24,4 видимо како писац маестрално комбинује традиционални материјал 
у једно ново и узвишено учење о Премудрости. Са једне стране, користи софиолошку 
представу Премудрости која позива људе са висина градских (Пр 8,2-3), а са друге 
стране, „алелуја Псалме“ (Пс 113,5), да би стигао до узвишене теологије о 
Премудрости која има све квалификативе Бога, у овом случају, да пребива на 
небесима и да јој се узносе химне. 

У другом полустиху Сир 24,4, говори се да је престо (θρόνος) Премудрости у 
стубу од облака (ἐν στύλῳ νεφέλης). Када описује трон Премудрости, писац поново 
користи традиционални материјал из Пр 8. У верзији Седамдесеторице одељка Пр 
8,27-30, читамо шта Премудрост говори о себи у вези са Богом: „Када је уређивао 
небеса, онде бејах, и када је одредио себи престо (θρόνον) на ветровима. Када је 
утврђивао облаке (νέφη) горе..., тада бејах код Њега“. Поново је на делу Сирахова 
реинтерпретација традиционалне софиолошке представе о Богу у правцу описивања 
Премудрости квалификативима Бога. За Сир 24,4 Премудрост није више поред Бога, 
поред Божијег трона (Пр. 8,27: συµπαρήµην αὐτῷ; Пр 8,30: ἤµην παρ’ αὐτῷ), Она је, 
као и Јахве, на сâмом трону, заједно са Јахвеом на престолу Божијем. 

                                                                                                                            
Премудрост прекрива земљу „као магла“ фон Рад тумачи као храбру егзегезу стиха Пост 2,6. 
Наиме, иако се у том стиху тешка јеврејска реч אד преводи са „извор“ (πηγὴ), у Јов 36,27 она се 
преводи са „облак“ (νεφέλη), чиме се ствара представа која умногоме подсећа на Сир 24,3. 
17 Види: J. G. Snaith, Ecclesiasticus, Cambridge University Press, Cambridge 1974, 121. 
18 Види: H. J. Kraus, Psalmen 2, Biblischer Kommentar XV, Neukirchen-Vluyn 1978, 950. 
19 Види: ∆. Β. Καϊµάκη, Ψαλώ τω Θεώ µου, SIMBO, Θεσσαλονίκη 1996, 68-73. 



 134

Потребно је нагласити начин на који писац у Сир 24,4-5 користи текст 
Светог писма, јер се ту најбоље види његов креативан приступ традицији, у овом 
случају, текстуалној. У Сир 24,4 писац користи Септуагинту при цитирању Пр 8,27, 
јер се у тој верзији користи тема престола. Међутим, јеврејски текст се разликује од 
грчког превода јер се, уместо престола на ветровима, у Пр 8,27 описује круг (חוג) над 
безданом који одређује Бог. Међутим, већ у следећем стиху (Сир 24,5) писац користи 
тематику из јеврејског текста Пр 8,27, јер описује круг (γῦρον, највероватније חוג) 
небески, којим кружи (ἐκύκλωσα) Премудрост. На тај начин, писац у Сир 24,4-5 
користи језичке алузије на Пр 8,27 како из јеврејског текста, тако и из грчког 
превода, чиме се осигурава да ће оне бити детектоване како од стране Јевреја – 
познавалаца јеврејског језика, тако и од бројних Јевреја из дијаспоре, који су читали 
Свето писмо у грчком преводу. 

Лоцирање престола Премудрости у „стубу од облака“ јесте још једна свесна 
алузија на библијски текст, овај пут на предање Изласка из Египта. Израз ἐν στύλῳ 
νεφέλης представља традиционалан опис присуства Божијег у догађају Изласка. На 
једном од класичних места, у Изл 13,21 читамо: „А Господ иђаше пред њима дању у 
стубу од облака (ἐν στύλῳ νεφέλης) водећи их путем...“ (уп. Изл 19,9. 33,9-10; Бр 12,5; Пс 
98,7). Када се у Сир 24,4 Премудрост описује на начин на који се Јахве описује у 
наративима о Изласку из Египта, онда се ту не ради само о функционалном 
поистовећењу Премудрости и Јахвеа, као што је то случај са материјалом у Пр 8. 
Дешава се и један нови процес, а то је софиологизација предања о Изласку. Премудрост 
Божија, која обитава, као и Јахве, у „стубу од облака“, присутна је у историјском 
догађају Изласка, тако да Сир 24,4 представља софиолошку реинтерпретацију догађаја 
Изласка. Последица тога јесте да Премудрост прати Јевреје у Изласку и да она 
интервенише у њихову корист током историје. Другим речима, на делу је процес 
софиологизације јеврејске историје (уп. Сир Сир 44-50; Прем 10-19)20.  

5. И док се у Сир 24,3 Премудрост приказује атрибутима Бога који описују 
Њену власт представама које указују на статичност (шаторовање, престо), у Сир 24,5 
приказује се Њена власт кроз представе кретања. Премудрост се креће на небу (Сир 
24,5 а), што је Њено природно станиште, али исто тако и у највећим дубинама 
бездана (Сир 24,5 б). Ово је нарочито значајно за установљење власти Премудрости 
над наведеним областима, јер је шетање око неке територије припадало сфери 
правног регулисања имовинских односа, пошто је означавало потврђивање правног 
акта владања над том територијом21. Према томе, слика Премудрости која корача 
около неба и бездана јесте, у ствари, показатељ Њене власти над овим доменима 
створеног света22.  

                                                 
20 Софиологизација историјских предања Израиља у Сир 24,4 чини проблематичном теорију 
Колинса да у Сир 24,4 имамо представу која је измештена из свог историјског контекста 
Изласка и да се односи на интронизацију Премудрости пре времена, ван људске историје (уп. 
J. J. Collins, наведено дело, 51). Писац Сир 24,4 намерно користи израз који ће сваког читаоца, 
упознатим са предањем Изласка, упутити на опис присуства Бога у Изласку да би на тај начин 
увео Премудрост у јеврејску историју, као активно присутну заштитницу Јевреја током 
историје Изласка. 
21 Пример овог прастарог обичаја утврђивања поседа корачањем око њега налазимо у Пост 
13,14-17: „А Господ рече Авраму, пошто се Лот одели од њега: Подигни сада очи своје. Па 
погледај са места где си на север и на југ и на исток и на запад. Јер сву земљу што видиш теби 
ћу дати и потомству твом до века...Устани, и прођи ту земљу у дужину и ширину, јер ћу је теби 
дати“. Тек је Аврамово обилажење територије одређене од Бога означило и његов (будући) 
посед исте. 
22 Види: G. von Rad, наведено дело, 160. 



 135

Као први домен власти Премудрости, описује се небо, што је и очекивано, 
јер је Премудрост небеско биће. Премудрост кружи сама око небеског круга, чиме 
потврђује своју власт на небесима. Израз „круг небески“ јесте директна алузија на 
Јов 22,14 (уп. Пр 8,27; Ис 40,22), у коме срећемо необичан израз γῦρον οὐρανοῦ (јевр. 
 за описивање власти Бога над небом, која се исказује Његовом шетњом (חוג ׁשמים
небеским кругом. Још једном се Премудрост описује представама којима се у 
старијим мудросним предањима описује сâм Бог. То се нарочито види у наглашавању 
да Премудрост сама (µόνη) кружи око небеског круга. Пошто се Премудрост никада 
не приказује као µόνη, јер је то у контексту власти искључиви прерогатив Бога, неки 
научници овде су детектовали утицај небиблијске софиологије, конкретно представе 
египатске богиње Изис23. Али, пошто смо до сада видели да је једна од 
карактеристика Сираховог представљања Премудрости да је приказује епитетима 
сâмог Бога, онда би методолошки коректније било да потражимо прво библијске 
паралеле оваквом приказивању Премудрости, односно да испитамо да ли се негде Бог 
приказује као µόνος. Ако то није случај, тек онда би требало прибећи ванбиблијским 
паралелама као могућим изворима ове заиста необичне представе Премудрости. И 
заиста, и овде се Књига о Јову показује као један од основних библијских текстова 
изузетно широке рецепције у Сир 24. 

У Јов 9,8 читамо како Бог „разапиње небо сам (τὸν οὐρανὸν µόνος) и гази 
(περιπατῶν) по таласима морским“. Ово је приказ Божије власти над небом који 
неодољиво подсећа на приказ власти Премудрости над небом у Сир 24,5. Присуство 
глагола περιπατέω у Јов 22,14 још више појачава утисак да је Јов 22,14 библијски 
образац за представу Премудрости у Сир 24,5 јер се и за Премудрост каже да је 
„корачала“ (περιεπάτησε). Други полустих Сир 24,5 налази своју библијску паралелу 
у Јов 38,16, где се Божија власт над светом описује кроз питање Бога Јову које 
имплицира да је наведене радње једино Бог могао да изврши: „Јеси ли долазио до 
дубина морских? И по дну пропасти24 јеси ли ходио (ἐν δὲ ἴχνεσιν ἀβύσσου 
περιεπάτησας)“? Другим речима, једино је Бог тај који шета над безданом показујући 
тако своју власт над њим. Премудрост се у Сир 24,5 поново приказује 
традиционалним софиолошким атрибутима сâмог Бога, овог пута преузетим из 
Књиге о Јову25. 

Ипак, у Сир 24,5 Књигом о Јову не исцрпљује се асоцијативност библијских 
темâ и књигâ. Представом Премудрости, по узору на приказ Бога који шета над 
безданом, читалац се истовремено преноси и у Пост 1,2, где се описује кретање Духа 
над безданом (ἄβυσσος). Резултат тога јесте да се стихом Сир 24,5 креативно 
реинтерпретира прича о стварању света из Пост 1 приписивањем Премудрости 
стваралачких дејстава, чији је субјект у Пост 1 сâм Јахве26. Другим речима, писац 
софиологизује библијско предање о стварању света (Пост 1,1-2,3). 

6. После небеса и бездана, Сир 24,6 приказује како се власт Премудрости 
приближава људској сфери постојања. Прво се наводе таласи морски, затим писац 
прелази уопштено на копно, да би на крају описао власт (глаголски облик ὲκτησάµην, 
који је преведен са „завладах“, долази од глагола κτάοµαι, што означава поседовање, 
задобијање) Премудрости над свим људима (ὲν παντὶ λαῷ καὶ ἔθνει). Са стилистичке 

                                                 
23 Види: H. Conzelmann, „Die Mutter der Weisheit (Sir 24:3-7)“, у Festschrift R. Bultmann (2), 
Mohr, Tuebingen 1964, 230. 
24 Даничићев превод је „пропаст“, али је бољи превод „бездан“ (гр. ἄβυσσος, јевр. תהום). 
25 Види: G. T. Sheppard, наведено дело, 36-37. 
26 Види: J. G. Snaith, наведено дело, 120. 
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стране, занимљиво је да се писац при опису доменâ власти Премудрости усредсређује на 
земљу, и то земљу као сферу живота и битисања људи на два начина. Прво, редослед 
доменâ власти Премудрости дат је са антропоцентричним критеријумом, где се полази 
од људима најудаљенијих области (небеса, бездан), да би се све више приближавали 
човеку, прво морем, па онда земљом. И друго, да је пажња писца усмерена на људе, 
види се и по томе што се једино при опису људске сфере користи придев „сав“. 
Премудрост влада „свом земљом“ (ὲν πάσῃ τῇ γῇ) и свим народима (ὲν παντὶ λαῷ καὶ 
ἔθνει). Писац има потребу да нагласи да Премудрост има власт не само над свим 
природним феноменима већ и над свим народима, као и над целокупном људском 
историјом. Овде је мисао Сир 24,6 веома блиска традиционалном софиолошком учењу, 
израженом експлицитно у Пр 8,15-16, где се тврди како је Премудрост неопходна (свим) 
владарима људским да владају над народима земаљским. 

7. На крају представљања свог порекла, Премудрост жели мало да предахне 
после (µετὰ τούτων πάντων) обилажења свих доменâ своје власти, који обухватају 
читав створени свет. Премудрост тражи предах (ἀνάπαυσιν) и у чијем би наслеђу 
преноћила (αὐλισθήσοµαι). Коришћење ових речи на грчком указује на привремени 
одмор Премудрости, пре него што поново крене у обилазак својих доменâ власти. То 
је нарочито видљиво у коришћењу глагола αὐλίζοµαι, који се често користи за 
преноћивање (Суд 19,6; Рут 3,13; Мт 21,17), дакле, не за стални боравак негде. 
Истина, глагол αὐλίζοµαι може да означава и перманентнији боравак на неком месту 
(уп. Сир 51,23, где се говори о позиву Премудрости неукима да бораве у дому 
васпитања), али непосредни контекст Сир 24,7 указује на привремени боравак 
Премудрости на неком месту ради предаха, да би убрзо наставила са обилажењем 
доменâ своје власти. 

 
Сир 24,8-11: Премудрост се настањује заувек у Јерусалиму 

 
8. Са једним одлучним „тада“ (τότε), Премудрост наговештава промену 

Њених планова, коју ће наредити сâм Бог. Стиче се утисак као да оно што следи није 
била првобитна намера Премудрости, али се Она беспоговорно покорава Божијој 
наредби. Ако у Сир 24,3-7 имамо приказ Премудрости насликан атрибутима сâмог 
Бога, тако да се Премудрост функционално изједначава са Богом, у Сир 24,8-12 
добијамо нешто другачију слику. Иако не престаје да буде божанско биће, 
Премудрост Божија описује се као подређена Богу, створена од Бога, која 
беспоговорно слуша наредбе Божије.  

Бог се у Сир 24,8 а назива „Творац света“ (ὁ κτίστης ἁπάντων, буквални превод – 
Творац свега), што би била могућа алузија на Пр 8,23-29, где се у духу софиолошке 
ономастике детаљно набрајају од Бога створени делови света. Још једна алузија на 
наведени текст из Прича Соломонових јесте тврдња у Сир 24,8 б, где је Бог створио и 
Премудрост (ὁ κτίσας µε). У Пр 8,22 Премудрост се хвали како Κύριος ἔκτισέ µε у почетку 
дела свога, наиме, пре стварања света. Да је стварање Премудрости нераздвојиво 
повезано са Божијим стварањем света, види се у Сир 24,8 аб, тако што се користи исти 
глагол (κτίζω) за означавање стварања како света, тако и Премудрости. 

Бог, који је створио Премудрост, пробио јој је шатор (κατέπαυσε τὴν σκηνήν 
µου). У српском преводу немогуће је пренети игру речи која се види у грчком тексту. 
Глагол који писац користи за постављање шатора Премудрости је καταπαύω, глагол који 
има исти корен као и грчка реч за предах у претходном стиху (ὰνάπαυσις). На тај начин, 
писац и фрастички, не само тематски, повезује Сир 24,7 и Сир 24,8. Ако Премудрост у 
Сир 24,7 тражи ὰνάπαυσις, наћи ће га не по својој иницијативи, јер ће јој Бог пробости 
(κατέπαυσε) шатор, тј. Бог ће јој наћи место предаха. Ове две сродне грчке речи указују 
на терминологију Изласка и Израиљевог лутања по пустињи, чији је крајњи циљ 
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ὰνάπαυσις. Мојсије говори Израиљцима у пустињи да „још нисте дошли до одмора и 
наследства (εἰς τὴν κατάπαυσιν καὶ εἰς τὴν κληρονοµίαν), које ти даје Господ Бог твој“ 
(Понз 12,9). Тематске и лектичке сличности између Сир 24,8 и Понз 12,9 тешко могу 
бити случајне, јер у оба стиха имамо и појам „наследства“ (Сир 24,8: κατακληρονοµήθητι 
и Понз 12,9: τὴν κληρονοµίαν). Према томе, писац Сираха не ограничава се само на 
мудросна предања, већ слободно користи у опису Премудрости и предања везана за 
Излазак, чиме, у ствари, софиологизује догађај Изласка из Египта. 

У тексту Сир 24,8 присутна је алузија и на судбину ковчега завета. Бог 
поставља Премудрости шатор (τὴν σκηνήν) у Јерусалиму (Сир 24,10), што веома 
подсећа на судбину Ковчега Завета, који, после вишегодишњег лутања, коначно 
долази у Јерусалим, тј. налази ὰνάπαυσις у Светом Граду (уп. 2 Сам 6,17). Писац у 
Сир 24,8 приказује Премудрост на начин који осликава судбину Ковчега Завета да би 
својим читаоцима сугерисао како функције већ дуго изгубљеног Ковчега Завета, као 
места присуства Божијег међу Израиљем, сада преузима Премудрост27. У Сир 24,8, а 
видећемо и у следећим стиховима, писац софиологизује и свештеничка предања 
везана за судбину и функцију Ковчега Завета, чиме још један стратум старозаветне 
теологије подводи под окриље библијске софиологије.    

Сир 24,8 вг описује садржај заповести Божије упућене Премудрости, који је 
дат као класичан паралелизам јеврејске мудросне поезије: 

ὲν   Ἰακὼβ   κατασκήνωσον 
ὲν Ἰσραὴλ   κατακληρονοµήθητι. 
Бог наређује Премудрости да се скраси у Изабраном Народу. Иако је 

Премудрост, усред својих обилажења, тражила само привремено место боравка (Сир 
24,7) као место предаха, Бог Јој одређује стално место на коме треба заувек да 
почива. Са својих путовања по најдаљим областима створеног света, Премудрост 
треба да се спусти и да борави у Израиљу. У тексту Сир 24,8 нарочито је наглашен 
овај моменат „спуштања“ Премудрости у Израиљ, који је апострофиран коришћењем 
три сукцесивна глагова са назначеним префиксом κατα, који указује на силазно 
кретање Премудрости (κατέπαυσε, κατασκήνωσον, κατακληρονοµήθητι). Са свог 
небеског станишта, као небеско биће, Премудрост се „спушта“ у Израиљ. 

Међутим, Премудрост се не спушта било како у Израиљ, већ се „спушта“ као 
у своје наследство (κληρονοµία). Другим речима, Израиљ постаје наследство 
Премудрости. Тиме однос између Премудрости и Израиља постаје идентичан односу 
између Бога и Израиља, јер је Израиљ наследство Божије. То је класична 
дефтерономистичка теологија (уп. Понз 32,8-9)28, коју писац Сираха софиологизује29, 
тврдећи да је Израиљ наследство Премудрости. 

                                                 
27 Види: C. T. R. Hayward, „Sirach and Wisdom’s Resting Place“, y S. C. Barton, Where shall 
Wisdom be found, T&T Clark, Edinburgh 1999, 35-38.  
28 „Кад Вишњи  раздаде наследство народима, кад раздели синове Адамове, постави међе 
народима по броју анђела Божијих. Јер је део Господњи народ Његов Јаков, уже је наследства 
(κληρονοµίας) Његовог Израиљ“. За разлику од свих осталих народа, којима је Бог одредио 
анђеле као супервизоре, Јаков (Израиљ) је потчињен директно Свевишњем, тако да чини 
Његово наследство. 
29 Софиологизација дефтерономистичког предања о Израиљу као наследству Јахвеа у 
теологију о Израиљу као наследству Премудрости (Сир 24,8) не представља неку радикалну 
иновацију писца Сираха, већ довођење до логичког краја инхерентно софиолошког виђења 
Бога у Понз 32. Целокупна Мојсијева песма (Понз 32) је прожета бројним мудросним 
мотивима. Дидактични позив, којим почиње Песма, чест је мотив у мудросним поемама (уп. 
Пс 78,1-4); Израиљ се назива луд а не мудар народ (Понз 32,6); Бог се доживљава као отац 
(Понз 32,6) који васпитава Израиљ (Понз 32,10)... О софиолошким цртама Мојсијеве Песме 
види G. Von Rad, Deuteronomy, SCM Press, London 1966, 196.  
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Софиологизација предања о Изласку, комбинована са учењем о настањивању 
Премудрости у Израиљ, има за последицу учење да се Премудрост настанила у 
Израиљу, или, другим речима, да је Израиљ постао наследство Премудрости, још пре 
него што је Израиљ ступио у Обећану Земљу. Премудрост је служила Богу већ у 
пустињи, у Шатору Завета (уп. Сир 24,10 а)30. Ово има далекосежне последице за 
схватање мудросног покрета код Јевреја, а нарочито за положај учитељâ мудрости, 
као што је био пишчев унук, који је у дијаспори превео Сираха. Наиме, ако 
Премудрост обитава у Израиљу још пре него што је запосео Обећану Земљу, онда 
боравак Израиља у Обећаној Земљи није неопходан услов присуства Премудрости у 
Израиљу. Као што је у пустињи Израиљ био наследство Премудрости, тако исто и у 
дијаспори Премудрост „шаторује“ у Изабраном Народу. Ово је било изузетно 
значајно за самосхватање учитељâ мудрости, који су на овај начин могли креативно 
да интерпретирају трагедију јеврејског расејања учењем да је Премудрост присутна у 
свом народу независно од места где се он налази. 

9. Са деветим стихом Химне мења се фокус при описивању Премудрости. 
Док је у Сир 24,3-8 Премудрост приказана просторним координатама, Сир 24,9 
употпуњује ову слику приказивањем порекла Премудрости у координати времена. 
Као што је Премудрост у Сир 24,3-8 приказана као просторно присутна у свим 
деловима света, тако је у Сир 24,9 наглашена Њена свеприсутност у времену, како у 
прошлости, тако и у будућности31. При опису стварања Премудрости пре времена, 
писац поново користи традиционални софиолошки материјал из Пр 8. Сир 24,9 а, 
репродукује готово у реч Пр 8,23. Сир 24,9: „πρὸ τοῦ αἰῶνος ἀπ’ ἀρχῆς ἔκτισέ µε“ 
јесте сигурно инспирисано са Пр 8,23: „πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεµελίωσέ µε ἐν ἀρχῇ“. 
Једина лектичка разлика јесте та да писац Сир 24,9 користи глагол κτίζω, уместо 
посведоченог у Пр 8,23, глагола θεµελιόω, али је то схватљиво због жеље писца да 
тематски и лектички уједини Сир 24,9 са претходним стихом, у коме доминира 
глагол κτίζω.  

Ако се у Сир 24,9 а утврђује да Премудрост постоји још од пре почетка 
времена, Сир 24,9 б нас обавештава да ће Она вечно да постоји и у будућности. За 
описивање вечности Премудрости користи се израз οὐ µὴ ἐκλίπω, који веома подсећа 
на сличан израз у Пр 4,21: „µὴ ἐκλίπωσί σε αἱ πηγαί σου“ 32. У Пр 4,21 (верзија 
Септуагинте) читалац се подстиче да никада не испушта са ума савете учитеља 
мудрости метафором да никада не пресуше његови извори. Другим речима, мудрост 
(σοφία) се приказује метафором извора, што ће писац Сираха вешто искористити у 
Сир 24,9 да прикаже вечност Премудрости метафором о неисцрпном извору. Ово ће 
се нарочито лепо уклопити у представу Премудрости (Σοφία) као великих река, тј. 

                                                 
30 Види: J. J. Collins, наведено дело, 51. 
31 Види: A. M. Sinnott, наведено дело, 122. 
32 Даничићев превод Пр 4,21а је ближи јеврејском тексту, док у Септуагинти читамо наведени 
израз вероватно као погрешан превод јеврејске речи עין, која може да значи и „извор“, како је 
преведена у септуагинталној верзији Пр. 4,21а, али и „око“, како то преводи Даничић. 
Септуагинтални превод је нетачан, јер пренебегава чињеницу да се у Пр 4,20-27 мудросни 
савети презентују тако да њихова реализација укључује разне делове људског тела - уво (Пр 
4,20), срце (Пр 4,21.23), тело (Пр 4,22), уста (Пр 4,24), усне (Пр 4,24), очи (Пр 4,25), обрве (Пр 
4,25), ноге (Пр 4,26-27). У овом контексту софиолошке ономастике наведену јеврејску реч у 
Пр 4,21 можемо превести једино са „очи“, а никако са „извори“. Па ипак, пишчев унук, 
преводилац Сираха, очигледно је пред собом имао септуагинталну верзију Пр 4,21, што је и 
логично јер је преводио дело свог деде на грчки.  



 139

водених токова у наставку химне (Сир 24,25-27), чиме се показује тематска и 
семантичка кохерентност химне Премудрости у Сир 24.  

10. Вечна Премудрост (Сир 24,9) описује се у Сир 24,10 а како служи Богу у 
Светом Шатору (ἐν σκηνῇ ἁγίᾳ), док се у Сир 24,10 б Премудрост лоцира у храму на 
Сиону. Да ли Сир 24,10 а и Сир 24,10 б говоре о истом догађају, у маниру јеврејског 
поетског паралелизма, класичног у библијској софиологији? Другим речима, да ли 
експлицитна тврдња Сир 24,10 да се Премудрост настанила у јерусалимском Храму има 
своју паралелу у Сир 24,10 а, или писац у Сир 24,10 а описује неки други догађај? Нама 
се чини да контекст Сир 24,10, дакле, презентација вечне Премудрости искључује 
тумачење полустиха Сир 24,10 а као приказ служења Премудрости у јерусалимском 
Храму. Храм на Сиону саграђен је тек под Соломоном, у X веку п. Х., а вечна 
Премудрост се у Сир 24,10 а описује као служећа Богу у Светом Шатору, тако да би и то 
служење било вечно, што је искључено у Шатору (Храму) на Сиону. Који би то онда 
био други „Шатор Свети“, у коме вечна Премудрост вечно служи Богу? Једини одговор 
који се може дати на ово питање јесте вечни Небески Шатор, по чијем обрасцу Бог 
наређује Мојсију да сагради пустињску Скинију: „И направићеш ми светињу, да међу 
њима боравим. И саградићеш ми све као што ћу ти показати на гори, слику од шатора 
(παράδειγµα τῆς σκηνῆς) и слику (παράδειγµα) од свих сасуда његових, тако да 
направиш“33 (Изл 25,7-8). Заиста, вечној Премудрости доликује вечно да служи управо у 
овом небеском Храму, парадигми земаљских ствари, тј. парадигми како пустињског 
Шатора, тако и Храма на Сиону. Учење о небеском и вечном Шатору Светом, као 
парадигми земаљске Скиније, налазимо и у Прем 9,8, где, занимљиво, налазимо 
идентичне изразе са Сир 24,10 и њему околним стиховима: „Рекао си да саградим Храм 
на Гори Светој Твојој и у граду обиталишта (κατασκηνώσεώς σου) Твога жртвеник по 
узору на Шатор Свети (µίµηµα σκηνῆς ἁγίας) који си припремио од почетка (ἀπ’ 
ἀρχῆς)“. Премудрост, која је ἀπ’ ἀρχῆς (Сир 24,10), служи у вечној и небеској скинији, 
која је такође ἀπ’ ἀρχῆς (Прем 9,8) и по чијем је узору (παράδειγµα) саграђен Храм на 
Сиону као имитација вечног Шатора Светог34. 

Према томе, ако у Сир 24,10 а имамо опис вечног и небеског Шатора Светог 
(уп. Прем 9,8) и вечно служење Премудрости у њему, онда полустих Сир 24,10 б 
описује други догађај, наиме, настањење Премудрости у јерусалимском Храму због 
боравка Шатора Завета у њему. Наративни ток стиха Сир 24,10 сужава видно поље 
служења Премудрости, од вечног и небеског Шатора Светог (Сир 24,10 а) до Њеног 
боравка у Храму на Сиону (Сир 24,10б). То би истовремено значило да догађај 
разрушења Храма или просторна удаљеност од јерусалимског Храма, као у случају 
пишчевог унука у Египту, нема последицу по вечно служење Премудрости пред 
престолом Божијим, јер Премудрост није искључиво везана за јерусалимски Храм. 

11. Сир 24,11 разрађује даље тему настањивања Премудрости међу Изабраним 
Народом, али у обрнутом смеру, од Сир 24,10. Док се у Сир 24,10 сужава видно поље, и 
Премудрост се лоцира у сионском Храму, Сир 24,11 проширује поље присуства 
Премудрости, пошто га не ограничава само на Сион, већ на цео град Јерусалим. Сир 

                                                 
33 Превод је аутора чланка, јер се Даничићев превод доста разликује од превода 
Седамдесеторице, који је, као што смо видели, био радни превод писца Сир 24, тако да ћемо се 
и ми водити преводом Седамдесеторице у лоцирању могућих тематских или фрастичких 
паралела писца Сир 24. 
34 Више о вечном и небеском Шатору, као и о идеји небеског храма у Прем 9,8 види: D. 
Winston, The Wisdom of Solomon, The Anchor Bible 43, Doubleday, Garden City, New York 1979, 
203-205. 
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24,11 врло подсећа на Сир 24,8, јер се у оба стиха тврди како је Бог нашао вечни предах 
Премудрости (µε κατέπαυσε). И док се у Сир 24,8 говори о боравку Премудрости у 
Израиљу, Сир 24,11 описује Премудрост како борави у Јерусалиму. Премудрост, која 
влада над целим универзумом (уп. Сир 24,4-6), настањује се у Божијем омиљеном граду 
Јерусалиму, у коме такође влада (ἡ ἐξουσία µου).  

 
Сир 24,12-17: Премудрост расте у Израиљу 

 
Сир 24,12-17 представља тематски јединствену целину у којој се Премудрост 

приказује метафором растиња, као биљка коју је Бог посадио у Израиљу и која расте, 
дајући Израиљцима своје плодове мудрости. Премудрост се, међутим, не приказује 
као само једна биљка, већ писац Сир 24 упоређује Премудрост са, ни мање ни више, 
него 15 биљака35. Писац користи ономастике, тј. листе истородних ствари, што је 
једна од карактеристика мудросне књижевности36. Следствено томе, једна од области 
интересовања учитељâ мудрости била је не само преношење већ и својеврсна 
систематизација знања, што је имало за последицу да учитељи мудрости развијају 
неку врсту енциклопедијског знања. 

12. Премудрост се укоренила (ἐρρίζωσα) у Израиљу, који је описан као 
прослављен народ. Слика Премудрости, коју Бог посађује (у Израиљу), у ствари, 
јесте примена представе о посађивању Израиља (у Обећану Земљу). Писац Сир 24,12 
креативно интерпретира предање о настањењу Израиља у Обећаној Земљи кроз 
призму већ утврђене теологије о настањивању Премудрости међу Израиљем, још пре 
него што је Израиљ ушао у Обећану Земљу (Сир 24,8). Пошто Бог посађује Израиљ у 
Обећаној Земљи (уп. 2 Сам 7,10; Пс 44,3. 80,9; Ис 5; Јер 2,21. 11,17...) и пошто је Бог 
Премудрост већ пре тог догађаја настанио у Израиљу (Сир 24,8), онда се у Сир 24,12 
преноси метафора о посађивању са Израиља на Премудрост.  

Прослављени народ Израиљ се у Сир 24,12б описује као „део Господњи 
наследства Његова“ (ἐν µερίδι Κυρίου κληρονοµίας αὐτοῦ), што представља још једну 
директну алузију на Понз 32,9: „Јер је део Господњи (µερὶς Κυρίου) народ Његов, 
Јаков је уже наследства (κληρονοµίας) Његова“. Закључак је да писац у Сир 24,12 
креативно реинтерпретира предање о Израиљевом посађивању у Свету Земљу у 
теологију о пресађивању Премудрости у Израиљ. Бог посађује Премудрост као што је 
Бог посадио Израиљ. Ипак, у Сир 24,12 Премудрост се не поистовећује са Израиљем, 
јер је Израиљ наследство Премудрости (Сир 24,8). 

13-14. Сир 24,13-14 наглашава, у низу поређења (ὡς) са дрвећем, како је 
Премудрост порасла (ἀνυψώθην) у Израиљу. Троструко коришћење речи ἀνυψώθην у 
Сир 24,13-14, која стилистички повезује ова два стиха, указује на огроман и обилат 
раст Премудрости у Израиљу37. За разлику од Премудрости у Сир 24,8, која са висина 
силази у Изабрани Народ (три пута се користе глаголи са префиксом κατα, који 
указује на кретање надоле), Сир 24,13-14 описује уздизање Премудрости три пута, 
користећи глагол са префиксом ανα, који указује на кретање нагоре. 

Сваком дрвету, са којим се упоређује Премудрост, одговара и одређено 
место у географији Палестине, тако да ономастици биљака у Сир 24,13-14 одговара 

                                                 
35 Упореди сличну презентацију Премудрости кроз низ од 21 епитета у Прем 7,22-23. 
36 Више о ономастикама као карактеристичној црти мудросне књижевности, и посебно о улози 
ономастикâ у Сираху види: P. W. Skehan-A. A. di Lella, наведено дело, 29. 
37 Види: A. M. Sinnott, наведено дело, 122. 
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ономастика географских имена. Прво, дрво са којим се упоређује Премудрост јесте 
ливански кедар (Сир 24,13а), који је у Библији пословично важио за симбол снаге и 
величанствености (уп. Пс 92,12). Уздизање (ἀνυψώθην) Премудрости као кедра 
ливанског, подсећа на судбину праведника у Пс 92, једном псалму који има изражене 
мудросне црте38. Праведников рог Бог узвисује (ὑψωθήσεται, глагол истог 
етимолошког корена као и ἀνυψώθην у Сир 24,13), као што Бог узвисује Премудрост. 
Посађен је у дому Господњем, дакле у Храму на Сиону, баш као и Премудрост (Сир 
24,12). На крају, и праведник у Пс 92,12 и Премудрост у Сир 24,13 пореде се са 
ливанским кедром. Очигледно, писац Сир 24,12-13 користи представе праведника из 
мудросног Пс 92 да истим бојама опише Премудрост. 

Следеће поређење Премудрости је са кипарисом са планине Ермона у Сир 
24,13б. Кипарис је још једно високо дрво (уп. Сир 50,10), док је Ермон висока 
планина на североистоку Палестине. Она је била позната као извор Јордана, а њена 
роса је била пословична. Писац Сир 24,13 могао је да има на уму Пс 133,3, где се 
братска слога описује као: „роса на Ермону која силази на горе Сионске“. Писац је 
већ раније описао Премудрост како борави на каменитом и сувом Сиону (Сир 24,10), 
а када је у Сир 24,13 описује као кипарис са Ермона, онда призива слику из Пс 133,3, 
као да се пословична роса са Ермона слила на Сион када се Премудрост настанила на 
њему. 

Када се Премудрост у Сир 24,13 упоређује са кедром ливанским и са 
кипарисом, онда писац свесно назначује паралелу између описа Премудрости и описа 
првосвештеника Симона (219–196 п. Х.) у Сир 50,1-21. Као и Премудрост у Сир 
24,13, тако се и Симон приказује као високи кипарис (Сир 50,10) и као ливански 
кедар (Сир 50,12). Као и Премудрост, тако се и Симон упоређује са разним биљкама 
(Сир 50,8.10.12) у духу библијске ономастике. Сврха приказивања Премудрости у 
Сир 24,13 по узору на првосвештеника Симона у Сир 50 јесте да покаже да 
Премудрост служи у Храму. Тиме што Премудрост има богослужбене функције, 
писац поново софиологизује свештеничка предања као и у случају Сир 24,10. 

Међутим, постоји још један разлог за наглашавање богослужбеног описа 
Премудрости по угледу на опис Симона у Сир 50. Првосвештеник Симон већ је 
давно био мртав када је пишчев унук у Египту преводио књигу. За Симоном, који је 
имао надимак „Праведни“ јер је био последњи првосвештеник Садокит, који је верно 
држао закон, уследили су недостојни првосвештеници који су неретко давали новце и 
подмићивали да би сели на првосвештенички престо (уп. Јасон, Менелај...). Ово 
горко искуство сваког побожног Јеврејина писац Сираха покушава да превазиђе 
инсистирањем на теологији о Премудрости као свештенослужитељки пред Богом 
(Сир 24,10.13), која не само да преузима већ одувек врши у Небеском Храму све 
функције које је некада Симон тако величанствено обављао у сионском Храму. 
Другим речима, у Премудрости ученици мудрости имају пред собом увек и на сваком 
месту богослужитеља какав је некада био Симон Праведни. 

Стих Сир 24,14 а садржи једну неправилност у грчком тексту, јер видљиво 
по својој структури одудара од осталих полустихова у одељку Сир 24,13-14. И док уз 
већину полустихова Сир 24,13-14, уз дрво, иде и конкретна географска област где 
наведено дрво расте, у Сир 24,14 а палма се неодређено описује како расте на обали 
(мора) – ἐν αἰγιαλοῖς. Највероватније је пишчев унук при превођењу буквално превео 
топоним који је био познат по гајењу палми, пошто упоређује Премудрост са палмом 

                                                 
38 О мудросном карактеру Пс  92 види M. Dahood, наведено дело, 336. 
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из тог места. Са великом сигурношћу, можемо рећи да је то место било Енгад, град 
на западној обали Мртвог мора, који је био познат у целом Израиљу по својим 
палмама (уп. 2 Дн 20,2). 

Сир 24,14 б упоређује Премудрост са ружама јерихонским, које су очигледно 
биле врло познате у Израиљу. Поред тога, ово је још једна паралела у опису 
Премудрости са описом првосвештеника Симона у Сир 50,8. Његова слава такође се 
упоређује са ружом, тако да паралела са Премудрошћу у Сир 24,14 б има за циљ да 
још више нагласи богослужбене функције Премудрости. 

Исто важи и за Сир 24,14 в, јер се и првосвештеник Симон упоређује са 
маслином (Сир 50,10). И овде је грчки превод ἐν πεδίῳ исувише уопштен и одудара 
од конкретних топонима у осталим полустиховима. Вероватно упућује на област 
Шефела на југу Јудеје, која је била равница, што јој и само име на јеврејском каже39. 

Коначно, у Сир 24,14 г Премудрост се пореди са платаном, али без икакве 
географске одреднице, што чини необичним овај полустих у Сир 24,13-14. Неки 
грчки рукописи, као и сиријски превод, додају овде синтагму „поред воде“. 

15. У овом стиху писац пореди Премудрост не више са дрвећем, него са 
мирисним и зачинским биљкама које су се користиле у богослужењу у Шатору 
Завета, чиме се још више апострофира богослужбена функција Премудрости40. 
Премудрост не функционише само као субјекат богослужења, по угледу на 
првосвештеника Симона (Сир 24,13-14), већ је приказана као мирис и кâд, који се 
приносе Богу у богослужењу. Конкретно, мириси и кâд у Сир 24,15 представљају 
неке од састојака уља за помазање Ковчега и Шатора Завета у Изл 30,23-35, као и 
светих сасуда и свештеникâ – цимет (Изл 30,23), смирна (Изл 30,23), халвана, оникс и 
стакта (Изл 30,34). Ово је свето уље, којим су помазивани само свештеници, а са 
Премудрошћу, која се пореди са овим биљкама, ово свето уље постаје доступно и 
свим ученицима мудрости. Другим речима, нису само припадници свештенства (као 
Симон Праведни) имали ту привилегију да буду помазани светим уљем, већ се сви 
ученици мудрости, ако следе Премудрост, помазују овим уљем. Следовање 
Премудрости метафорички се приказује као богослужбена привилегија свештенства. 
Овим не само да се поново софиологизују свештеничка и богослужбена предања, већ 
се учитељ мудрости, какав је био нпр. Исус, син Сирахов, приказује у рангу 
свештеника. Ако је богослужење у време писања Сираха било већ традиционално 
везано за јерусалимски Храм, онда учитељи мудрости преузимају на овај начин 
свештеничке дужности широм пространих хеленистичких царстава и касније 
Римског царства. 

16-17. Као што смо нагласили у анализи структуре Химне Премудрости у 
Сир 24, стих Сир 24,16 поново почиње хвалом Премудрости у првом лицу, која се 
наставља и у Сир 24,17. За разлику од Сир 24,15, где писац прави својеврсан екскурс 
и користи представе мирисних биљака, у Сир 24,16-17 поново се враћа на тематику 
из Сир 24,13-14, дакле на поређење Премудрости са дрвећем.  

Премудрост се у Сир 24,16 а представља као тереминт (τερέµινθος), велико 
дрво огромне крошње, које се често код Даничића преводи са „храст“. Могуће је да у 
Сир 24,16 постоји алузија на догађај када је Исус Навин, Мојсијев наследник, 
склопио „завет (διαθήκη) са народом онај дан и постави им законе (νόµον) и уредбе у 
Сихему пред Шатором (ἐνώπιον τῆς σκηνῆς) Бога Израиљевог. И записа Исус ове 

                                                 
39 Види: о комбинацији ботаничке и географске ономастике у P. W. Skehan-A. A. di Lella, 
наведено дело, 334.  
40 Види: A. M. Sinnott, наведено дело, 123; P. W. Skehan- A. A. Di Lella, наведено дело, 335. 
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речи у књигу законâ (εἰς βιβλίον νόµων) Божијих, и узевши камен велики подиже га 
онде под храстом (ὑπὸ τὴν τερέµινθον) који беше код светиње Господње“ (ИНав 
24,25-26). Ово је нарочито успела метафора у контексту тврдње у Сир 24,23 да је 
Премудрост повезана са књигом завета Бога Вишњега (βίβλος διαθήκης Θεοῦ 
ὑψίστου), на коме је написан закон (νόµος) наслеђен од Мојсија. Према томе, 
поређење Премудрости са тереминтом у Сир 24,16, у контексту Сир 24,23, има за 
циљ да евоцира у уму читаоца епизоду из ИНав 24,25-26 и да прикаже Премудрост 
као locus Мојсијевог закона, по слици књиге закона испод тереминта у ИНав 24,25-
26.  

У Сир 24,16 б писац приказује гране Премудрости као гране славе (δόξης) и 
благодати (χάριτος). Слава (δόξα) Премудрости подсећа на почетак метафорâ о 
Премудрости као дрвећу, јер се у Сир 24,12 она описује како се укорењује у народу 
славном (δεδοξασµένῳ). Сада нам је јасно да слава Израиља (Сир 24,12) происходи од 
Премудрости, јер се она настанила у њему као тереминт чије су огромне гране пуне 
славе (Сир 24,16).  

Последња биљка са којом се упоређује Премудрост јесте винова лоза 
(ἄµπελος) у Сир 24,17, која је чест симбол Израиља (уп. Ис 5,1-7). Иако винова лоза 
није класично дрво, ипак се за писца уклапа у ономастику дрвећа, што се види из 
стилистичког јединства Сир 24,16-17. За разлику од непослушног Израиља, као 
винограда који не доноси плод (Ис 5,7), Премудрост је винова лоза која доноси 
обилни плод и миришљави цвет. Њени цветови и плодови пуни су благодати (χάριν) и 
славе (δόξης). Редослед „благодат“ и „слава“ је у Сир 24,17 дат обрнутим редом у 
поређењу са Сир 24,1641, што и стилистички, не само тематски, потврђује јединство 
Сир 24,16-17.  

Када писац у Сир 24,17 наглашава да је Премудрост извор благодати (χάρις), 
славе (δόξα) и богатства (πλοῦτος), онда се позива на Пр 8,17-18, где се управо ови 
квалификативи приписују Премудрости, тако да људи, ако желе да партиципирају у 
њима, треба да следе Премудрости: „Ја љубим оне који мене љубе, и који ме траже 
наћи ће благодат (χάριν). У мени је богатство (πλοῦτος) и слава (δόξα)... Плод је мој 
бољи од злата“ (Пр 8,17-19 LXX). Плод Премудрости у Сир 24,17 асоцира на плод 
Премудрости у Пр 8,19, где је Премудрост такође приказана кроз метафору дрвета, 
баш као и у Сир 24,17. 

 
Сир 24,19-22: позив Премудрости на Трпезу Њених плодова 

 
19. Као што у Причама Соломоновим после представљања Премудрости као 

дрвета са драгоценим плодовима (Пр 8,17-19) следи позив за Њену Трпезу (Пр 9,1-
6.11), тако исто и у Сир 24, после представљања Премудрости кроз метафору 
плодоносног дрвећа (Сир 24,16-17), следи позив Премудрости на Њену Трпезу. Њена 
Трпеза, на коју позива људе, издашна је и људи могу да се насите од производа на 
њој. Обилна Трпеза Премудрости у Сир 24,19 директно подсећа на обилату Трпезу 
Премудрости у Пр 9,1-6.11.  

20. Трпеза Премудрости је не само издашна, већ и слатка. Присвојне 
земенице (τὸ µνηµόσυνόν µου, ἡ κληρονοµία µου) имају значење објективних 
генитива, што би значило да Премудрост онима које позива не даје своје наследство, 

                                                 
41 Сир 24,16: „слава“-„ благодат“ и Сир 24,17: „благодат“-„ слава“. 
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већ да је Она сâма то наследство (κληρονοµία)42. Кроз појам наследства (κληρονοµία), 
Сир 24,20 тематски се повезује са Сир 24,8.12, где се наглашава да је Израиљ 
наследство (κληρονοµία) Премудрости. Ако је Израиљ наследство Премудрости и ако 
је Премудрост наследство оних који приступају Трпези Премудрости, онда учесници 
на Њеној Трпези постају прави Израиљ. 

Плодови које Премудрост позива да људи конзумирају на Њеној Трпези јесу, 
у ствари, сâма Премудрост. У Сир 24,20 наилазимо на креативну рецепцију 
традиционалног мудросног топоса Трпезе Премудрости (Пр 9,1-6.11), јер Премудрост 
није више само домаћин гозбе већ и сâма Трпеза, сâми плодови које су људи позвани 
да једу. 

Тврдња да је Премудрост, као храна, слађа од меда и саћа (ὑπὲρ τὸ µέλι 
γλυκύ, ὑπὲρ µέλιτος κηρίον), свесно је евоцирање метафоре о Тори у Пс 19,10, где се 
каже да је закон Господњи слађи од меда и саћа (ὑπὲρ µέλι καὶ κηρίον). Опис 
Премудрости метафором Торе у Сир 24,20 припрема терен за идентификацију 
Премудрости и Торе неколико стихова касније (Сир 24,23). 

21. Једење и пијење са Трпезе Премудрости јесте експлицитно названо 
једење и пијење сâме Премудрости у Сир 24,21. За разлику од обичне хране, која брзо 
утољује глад и жеђ, Премудрост је храна која никад не може да засити човека, ма 
колико обилно је човек конзумирао. Зато је следовање Премудрости и наслађивање 
од Њених плодова вечно и бескрајно уживање и живљење сагласно Њеном мудром 
васпитању (παιδεία). 

22. Једење Премудрости јесте, у ствари, метафора за следовање 
Премудрости. Они који су послушни и следе Премудрост неће бити посрамљени 
нити ће сагрешити, за разлику од оних који свесно одбијају позив Премудрости да 
учествују на Њеној Трпези. Чињеница да ће безбожни, због неследовања 
Премудрости, да сагреше (ἁµαρτήσουσι), представља алузију на завршетак позива 
Премудрости у Пр 8. Наиме, у Пр 8,36 Премудрост каже: „А који о мене греше (οἱ 
ἁµαρτάνοντες), чине криво души својој, сви који мрзе на ме, љубе смрт“ 43. 
 

Сир 24,23: Премудрост је Тора 
 
23. Стих Сир 24,23 издваја се од других стихова Сир 24, пре свега, 

стилистички, јер је у једној мудросној химни прозна реченица која одудара од 
химничког карактера околних стихова, затим, садржајно, јер на експлицитан начин 
изједначава Премудрост и Тору, што је особена карактеристика Сир 24. 

Премудрост је изједначена са „књигом Завета Бога Вишњега“ (βίβλος 
διαθήκης Θεοῦ Ὑψίστου). Ово је израз који се појављује у Изл 24,7 за закон који је 
Мојсије прочитао Израиљу приликом ратификације Завета на Синају. Овде није реч о 
Тори као јеврејском законодавству, већ о Тори као књизи, тј. Пентатеуху, јер је израз 
„βιβλίον διαθήκης“ синоним за Пентатеух (уп. 2 Цар 23,2.21). Експлицитно 
изједначавање Премудрости и Торе (Пентатеуха) има за последицу да се мудросна 
учења вежу за Свето писмо тако да следовање Премудрости неизоставно укључује и 
следовање, тј. проучавање Писма. 

Сир 24,23 бв (νόµον ὃν ἐνετείλατο ἡµῖν Μωυσῆς κληρονοµίαν συναγωγαῖς 
Ἰακώβ) представља директан цитат Понз 33,4. Пошто је Понз 33,4 део шире целине 

                                                 
42 Види: G. S. Goering, Wisdom’s Root Revealed: Ben Sira and the Election of Israel, Koninklijke, 
Brill, Leiden 2009, 100. 
43 Види: P. W. Skehan, наведено дело, 378. 
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Мојсијевог благослова Израиљу (Понз 33), онда се тај благослов актуелизује 
следовањем Премудрости (уп. Сир 24,22). 

Још једна значајна последица изједначавања Премудрости са Тором у Сир 
24,23 јесте у историзацији Премудрости у догађају давања Закона, који тако постаје 
давање Премудрости Израиљу. Писац у Сир 24,23 заправо реинтерпретира учење из 
Сир 24,8, премештајући га из ванвремене у временску раван, у раван историје. Сир 
24,23 спецификује догађај давања Закона под Мојсијем као моменат ступања 
Премудрости у живот и историју Израиља. Отуда и Израиљ, као κληρονοµία 
Премудрости (Сир 24,8), постаје то управо кроз давање Закона који постаје 
κληρονοµία Јакову, тј. Израиљу (Сир 24,23). Другим речима, у догађају давања 
Закона, који је у Сир 24,23 реинтерпретиран као давање Премудрости, судбине Торе, 
Израиља и Премудрости постају крајње испреплетене. 

Поистовећивањем Премудрости и Торе, дешавају се два симетрична процеса. 
Са једне стране, вечна Премудрост (уп. Сир 24,3-6) задобија историју кроз давање 
Закона (уп. Сир 24,8 кроз призму Сир 24,23), а Тори се тако широм отвара пут за 
вечност. Изједначавањем са Премудрошћу, Тора, и поред историјске перспективе, 
постаје вечна Тора, по угледу на вечну Премудрост. 
 

Сир 24,25-27: Премудрост као река 
 
25-27. Стихови Сир 24,25-27 чине јединствену целину. Тематски, они 

описују Закон (νόµος) из претходног стиха метафором рекâ, и то највећих и 
најзначајнијих река у пишчевом свету. Стилистички, сва три стиха имају идентичну 
паралелну структуру јеврејске софиологије која садржи неколико ономастика. Поред 
већ наведене, географске (имена шест река), ту је и ономастика годишњих доба, као и 
ономастика појмова за мудрост, што је једна од карактеристика мудросне 
књижевности (уп. Пр 1,1-5). Писац се стриктно држи унапред одређеног редоследа у 
структури сваког појединачног стиха. У првом полустиху: партицип глагола, који се 
односи на Закон – као река (поређење) – појам за мудрост; у другом полустиху, који 
почиње са парататичким „и“: као река (поређење) – „у данима“ годишњег доба. Ова 
строго планирана структура лепо се види у грчком тексту Сир 24,25-27: 

 

ὁ πιµπλῶν          ὡς Φεισὼν          σοφίαν  // καὶ     ὡς Τίγρις         ἐν ἡµέραις νέων 
ὁ ἀναπληρῶν    ὡς Εὐφράτης       σύνεσιν // καὶ     ὡς Ἰορδάνης   ἐν ἡµέραις θερισµοῦ 

ὁ ἐκφαίνων        ὡς φῶς                 παιδείαν// καὶ    ὡς Γηὼν         ἐν ἡµέραις τρυγητοῦ. 
 
Стих Сир 24,27 садржи једну неправилност, која се примећује у синоптичком 

прегледу Сир 24,25-27. На грчком се, уместо очекиваног имена реке у Сир 24,27 а, 
појављује именица „светлост“ (φῶς). Превели смо је, међутим, не са „светлост“, већ 
са „Нил“, јер је, готово сигурно, посреди грешка преводиоца. Пошто се светлост на 
јеврејском каже „’ ор“, онда је писац то погрешно повезао са „је’ор“, што је јеврејски 
назив за Нил. Само тако је могуће објаснити зашто се у једној тако правилној 
структури као што је Сир 24,25-27, уместо имена реке, појављује реч φῶς, која се 
никако не уклапа у ономастику рекâ у Сир 24,25-27. Закон, који је у Сир 24,23 
поистовећен са Премудрошћу, пореди се са великим рекама Плодног полумесеца, са 
обиљем воде. Избор рекâ није случајан. Фисон, Геон, Тигар и Еуфрат јесу четири 
рајске реке (Пост 2,11-14). Премудрост, која се упоређује са њима, постаје сâм рај, 
чиме се предања о библијској праисторији интегришу у софиологију. Асоцијација 
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Премудрости са причом о рају у Сир 24,25-27 јесте још један традиционалан топос 
библијске софиологије, нарочито из Прича Соломонових (уп. Пр 3,18, где се 
Премудрост описује као дрво живота из приче о рају у Пост 2,9). Ако је Премудрост 
повезана са рајем, онда следовање Премудрости и Њених заповести представља 
повратак у рај.  

Поред асоцијације на библијску праисторију, помињање Нила и Јордана, 
асоцира сваког читаоца и на библијску историју, тј. на историјски еп о Изласку из 
Египта (симболисан Нилом) и уласка у Обећану Земљу (симболисану Јорданом). Али 
писац има у виду и његову историјску ситуацију, наиме дијаспору Јевреја, јер је већ у 
његово време велики број Јевреја живео ван Обећане земље44. Помен Тигра и 
Еуфрата има двоструко значење у прегледу јеврејске историје, јер ове реке не 
асоцирају само на рај већ и на вавилонско ропство, као на парадигму јеврејске 
дијаспоре. Према томе, основни закључак који можемо да извучемо из пишчевог 
пажљивог одабира река у Сир 24,25-27 јесте да је Премудрост пратила Изабрани 
Народ у свим моментима његове историје, како у, тако и ван Обећане Земље45. То је 
нарочито битно за ученике мудрости у дијаспори, као што су то читаоци Сираха, јер 
Премудрост прати Израиљ и присутна је током целокупне његове историје, ма где да 
се он налазио. Овде је на делу софиологизација историје, која представља 
карактеристику касније софиологије (Сир 44-50; Прем 10-19; уп. 1 Кор 10,1-4).  

Закон (Премудрост) се пореди са великим рекама које дају обиље мудрости 
(σοφίαν), знања (σύνεσιν) и поуке (παιδείαν). Ово је мала, трочлана ономастика разних 
назива мудросне поуке, која је била основна тема софиологије. Ово је директна 
алузија на Пр 1,1-5, где се мудросна поука описује листом различитих имена која 
заједно покушавају да дају што више аспеката једног тако комплексног феномена као 
што је то учење мудрости46.  

На крају, писац даје и малу ономастику годишњих доба у која поменуте реке 
имају обиље воде, као симбол обилне мудрости. Доба нових плодова јесте пролеће и 
тада, због топљења снега, многе реке имају обиље воде. Доба жетве јесте лето, када је 
Јордан могао да плави (уп. 1 Цар 12,15). А берба грожђа у јесен јесте време када се 
Нил пословично изливао, омогућавајући богате приносе жита. 

 
Сир 24,28-29: Несхватљива Премудрост 

 
Обиље дарова Премудрости, Њено настањење у Изабрани народ и стална 

присутност у његовој историји не чине да Премудрост престане да буде божанско 
биће, као што се тврди на почетку Химне. Она је и даље недокучива људима. Ово је 
веома битно за јеврејско схватање σοφία, јер се не поистовећује са грчким схватањем 
σοφία као људске мудрости, до које људи могу доћи својим интелектуалним 
напорима. У дијаспори хеленистичког света, са његовим грчким фило-софијама и 
философским школама, писац нуди својим сународницима алтернативу грчкој 
мудрости којом ће очувати свој културни и верски идентитет, не одричући се, 

                                                 
44 Алузија на јеврејску Дијаспору је нарочито значајна за пишчевог унука који и сâм живи у 
Дијаспори, у Египту, као и на све читаоце превода дела његовог деде на грчки језик. 
45 Види: P. W. Skehan- A. A. Di Lella, наведено дело, 337. 
46 Види: G. von Rad, Wisdom in Israel, 13; R. N. Whybray, The Book of Proverbs, The Cambridge 
Bible Commentary, Cambridge University Press, Cambridge 1972,15-16. Вајбреј наглашава да 
ономастика различитих назива мудрости није само јеврејски традиционалан софиолошки 
топос, већ се среће и у другим блискоисточним софиологијама, нарочито египатској (Амен-ем-
опет). Ово је нарочито имало смисла за читаоце грчког превода у Египту којима је египатска 
софиологија вероватна била позната. 
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притом, мудрости и школе. Уместо грчких философских школа, писац позива младе 
Јевреје да уче о мудрости (Премудрости) у јеврејским софиолошким школама. 

28. Први човек није успео да позна Премудрост, а то неће успети ни 
последњем. Овај меризам има за циљ да покаже како Премудрост трансцендира свако 
људско познање, независно од епохе. Идеја о непознавању Премудрости јесте још 
једна традиционална софиолошка тема, нарочито разрађена у Јов 28. У Јов 28,21 
читамо како је Премудрост „сакривена од очију сваког човека (πάντα ἄνθρωπον) и од 
птица небеских заклоњена“, што је идентичан исказ са Сир 24,28. Тврдња у Сир 24,28 
б, да ниједан човек не може да истражи Премудрост (ἐξιχνίασεν αὐτήν), такође је 
алузија на Јов 28, конкретно на Јов 28,27, где се трвди како једино Бог истражује 
Премудрост (αὐτὴν ἐξιχνίασεν). 

Непознавање Премудрости од стране првог човека, поред традиционалног 
топоса о непознавању Премудрости, има за циљ да повеже Сир 24,28 са тематиком 
раја из Пост 2, што је био случај у претходним стиховима Сир 24,25-27, када је 
Премудрост идентификована са рајским рекама из Пост 2. На тај начин, тематика раја 
преплиће се са тематиком непознавања Премудрости, чиме се опет софиологизују 
предања о библијској праисторији.   

Из идентификације Премудрости и Торе у Сир 24,23, можемо да закључимо 
да је и Тора неисцрпна и да је ниједан човек неће познати у потпуности. Ипак, не 
можемо да се сложимо са тврдњом Скијена и Ди Леле да је узрок непознавања Торе 
од стране Адама47 чињеница да је Тора била дата тек Мојсију48. Узрок је софиолошки 
топос о недокучивој Премудрости у Сир 24,28, која је у Сир 24,23 идентификована са 
Тором, па тако и Тора постаје недокучива, не само првом човеку већ и свим будућим 
генерацијама. Поново је на делу софиологизација Торе, јер Тора добија 
карактеристике Премудрости, у овом случају недокучивост. 

29. Чињеница да је Премудрост приказана у Сир 24,25-27 метафором воде, 
писцу отвара перспективу описивања недокучивости Премудрости том истом 
метафором. Дубља од мора (θαλάσσης) и великог бездана (ἀβύσσου) јесте 
Премудрост, тј. Њен савет и мисао, иако Она без проблема шета по њима (уп. Сир 
24,5-6). Овом метафором писац поново алудира на Јов 28, конкретно на Јов 28,14, где 
се море (θάλασσα) и (водени) бездан (ἐξιχνίασεν) правдају како не познају 
Премудрост. Као што је људима немогуће да допру до дубина мора и бездана, још 
теже им је да пронађу Премудрост. 

Помињање мора и бездана у Сир 24,29 обезбеђује писцу још једну алузију на 
књигу Постања, овај пут на опис стварања света у Пост 1, пошто се у Пост 1,2 
помињу и воде и бездан (ἄβυσσος). Према томе, као и у Сир 24,28, и овде видимо 
како писац користи биране мотиве да прикаже недокучивост Премудрости, који могу 
истовремено код читаоца да створе алузију и на Јов 28 и на Пост 1-2. 

 
Сир 24,30-34: учитељ мудрости је locus Премудрости 

 
30. Последњи одељак текста Химне у Сир 24 почиње са „ја“, што смо видели 

да је карактеристика обраћања Премудрости. Већ из ове стилистичке чињенице, 
можемо да закључимо да је за Сираха учитељ мудрости функционално изједначен са 

                                                 
47 Ако се у Сир 24,28 истиче да Адам није познавао Премудрост, онда се у Прем 10,1 описује 
ближи и непосреднији однос између Премудрости и Адама, кога Премудрост чува од 
сагрешења, што представља смелу реинтерпретацију Пост 2. Што се тиче коришћења предања 
из Пост 2, видимо да Сирах репродукује библијску причу, док је Прем 10,1 крајње смело 
реинтерпретира.   
48 Види: P. W. Skehan- A. A. Di Lella, наведено дело, 337. 
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Премудрошћу, јер се приказује на исти начин као и Она, говором у првом лицу. 
Другим речима, недокучива и недоступна Премудрост постаје доступна људима кроз 
учитеље мудрости. Њих људи могу лако да нађу, за разлику од Премудрости, коју 
људи не могу да истраже (Сир 24,28-29). 

Писац наставља да користи метафору воде при описивању учитеља 
мудрости, што је још један знак присуства Премудрости у учењу учитеља 
мудрости49. Када се учитељ мудрости упоређује са прокопом (διῶρυξ) и каналом 
(ὑδραγωγὸς), онда је јасно да, у контексту воде као метафоре Премудрости (уп. Сир 
24,25-27), он није извор те мудрости (σοφία), већ само преносилац учења чији је 
извор сâма Премудрост. Као што канали на великим рекама преносе воду из река 
(метафора за Премудрост), тако исто и учитељ мудрости само даље каналише учење 
Премудрости.  

Крајњи циљ наводњавања јесте врт у који се учитељ мудрости, као канал, 
излива. Глагол који писац користи да би описао изливање канала у врт (ἐξῆλθον) 
јесте исти онај којим писац у Сир 24,3 описује Премудрост (ἐξῆλθον). Ово је још 
једна намеравана паралела између Премудрости и учитеља мудрости. Као што 
Премудрост излази из уста Божијих, тако и учитељ мудрости излази у врт да би га 
залио мудрошћу Премудрости. Овим се ствара ланац традиционалног учења 
мудрости: Бог–Премудрост–учитељ мудрости–ученик. Сва мудрост почива у Богу, 
који је открива у Премудрости, која је преноси учитељу мудрости, а овај свом 
ученику. 

Прималац традиционалног учења, дакле, ученик мудрости, упоређен је са 
вртом (παράδεισος). Реч којом писац описује врт може да има двоструко значење. У 
контексту метафоре везане за иригацију, она, свакако, означава врт, као место које 
добија воду из великих река. Али реч παράδεισος сваког читаоца одмах асоцира на 
рајски врт (Пост 2,8), тако да писац успешно одржава семантичку повезаност са 
метафором раја. 

Леп пример да је писац Сир 24 склон игри речи и коришћењу појмова са 
двоструким значењем јесте опис учитеља мудрости као ὑδραγωγὸς. Поред основног 
значења појма у контексту иригације, наиме „канал“, појам ὑδραγωγὸς задобија у 
контексту Сир 24,25-27 и друго значење. Ако је Премудрост у Сир 24,25-27 
упоређена са водом (ὕδωρ) и ако је учитељ мудрости ὑδραγωγὸς, онда је његова 
функција у Сир 24,30 проводничка, тј. он је ἀγωγὸς. Ова, пак, реч изузетно подсећа 
на термин истог корена и скоро истог облика ἀγωγή, који је класичан грчки термин за 
понашање, начин понашања (уп. Јест 2,20; 2 Тим 3,10). Према томе, учитељ мудрости 
не преноси само теоријску мудрост која потиче од Премудрости, већ и начин 
понашања, тј. практичну мудрост, која такође потиче од Премудрости. Садржај 
мудросне ἀγωγή јесте, у ствари, Тора, због идентификације Премудрости и Торе у 
Сир 24,23. У учитељу мудрости концентрисане су и теоријска и практична мудрост, 
што га чини савршеним учитељем. 

31. Улога учитеља мудрости у контексту метафоре Премудрости као реке 
јесте да натапа врт, и то обилно, што се види по коришћењу глагола µεθύσκω за 
описивање наводњавања врта. То је класичан глагол којим се описује напијање, 
дакле, прекомерно коришћење течности, тако да учитељ мудрости „налива“ свог 
ученика огромном количином воде (метафора за мудрост). У пажљивом избору 
глагола µεθύσκω поново сусрећемо жељу писца за коришћењем речи које изазивају 
више асоцијација. Конкретно, глагол µεθύσκω у метафори иригације стиха Сир 24,31 

                                                 
49 Види: J. G. Snaith, наведено дело, 126.  
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упућује нас, пре свега, на обилно натапање врта водом, али, исто тако, представља 
алузију на Трпезу Премудрости (уп. Сир 24,17.19-21), на којој се ученици опијају 
водом учења Премудрости. 

Обилато напијање ученикâ водом Премудрости, што је основна функција 
учитеља мудрости, има за последицу да његов канал постане река, а река море, тј. да 
порасте до крајњих граница. Који је смисао ове занимљиве метафоре раста учитеља 
мудрости? То је функционално поистовећење учитеља мудрости са Премудрошћу, 
која је већ упоређена са реком у Сир 24,25-27. Ово је још један показатељ да за 
Сираха учитељ мудрости постаје locus Премудрости и да на традиционално 
софиолошко питање о месту Премудрости (Јов 28,12.20) Сир 24,30-31 одговара да је 
Премудрост присутна у и кроз учитеља мудрости.  

32-33. Сир 24,32-33 чине јединствену целину како стилистички, јер оба стиха 
почињу са „још“ (ἔτι) и имају идентичну структуру, тако и тематски, јер се у оба 
стиха говори о томе да преношење мудросних учењâ од стране учитеља мудрости 
није ограничено ни простором (Сир 24,32б) ни временом (Сир 24,33б). Паралелна 
структура Сир 24,32-33 је очита:  
ἔτι     παιδείαν     ὡς   ὄρθρον       φωτιῶ // καὶ ἐκφανῶ      αὐτὰ ἕως εἰς µακράν 
ἔτι διδασκαλίαν   ὡς  προφητείαν ἐκχεῶ // καὶ καταλείψω αὐτὴν        εἰς γενεὰς αἰώνων. 

Функција учитеља мудрости у Сир 24,32 приказана је метафором светљења и 
светлости. То је још један моменат функционалног изједначавања учитеља мудрости 
и Премудрости, јер се у Сир 24,27 Премудрост описује као светлост. Иако смо рекли 
да је „светлост“ погрешан превод на грчки јеврејског назива за Нил, ипак и погрешан 
превод има наративну сврху, јер повезује Сир 24,27 са Сир 24,32. У ствари, врло је 
вероватно да преводилац намерно прави ову грешку, јер му једино она омогућује 
двоструки смисао имена реке Нил. Наиме, да је превео на грчки име реке Нила, не би 
могао да се поиграва са двоструким смислом имена ове реке на јеврејском, која поред 
топонима, асоцира и на светлост. И управо му је та асоцијација, иначе немогућа при 
изравном преводу имена реке на грчки, била потребна да до крајњих граница повеже 
Сир 24,27 и Сир 24,32 кроз идентично описивање Премудрости (Сир 24,27) и 
учитеља мудрости (Сир 24,32). Постоје и друге паралеле између ова два стиха, наиме 
као што Премудрост исијава (ὁ ἐκφαίνων) поуку (παιδείαν), тако исто и учитељ 
мудрости исијава (ἐκφανῶ) поуку (παιδείαν), што све чини немогућим да читалац 
функционално не поистовети Премудрост и учитеља мудрости.  

Учитељ мудрости припрема своје ученике вежбајући их у Тори, која се често 
представља метафором светлости (уп. Пс 119,105; Пр 6,23), тако да писац у Сир 24, 
32 користи већ познату представу Торе за описивање учитеља мудрости. Пошто је и 
Премудрост често представљена у софиолошкој литератури метафором светлости 
(уп. Проп 2,13-14), онда се у Сир 24 кроз метафору светлости преплићу Тора, 
Премудрост и учитељ мудрости. 

Учитељ мудрости исијава светлост не само онима близу њега, већ и онима 
који су далеко од њега. Ова просторна универзалност и доступност светлости 
Премудрости у учењу учитеља мудрости веома је битна за преводиоца дела свога 
деде. Иако је деда написао књигу у Јерусалиму, његово учење, као истинског 
учитеља мудрости, није било ограничено само на Палестину, већ је допирало до 
најдаљих делова земље (εἰς µακράν). Управо у једном таквом далеком крају, пишчев 
је унук превео дело на грчки за бројну јеврејску дијаспору Египта, али и шире, 
хеленистичких царстава. 

У Сир 24,33 учитељ мудрости пореди се са пророком. Он је свестан своје 
богонадахнутости, као што су то били и пророци у старини50. Овде је на делу 

                                                 
50 Види: P. W. Skehan- A. A. Di Lella, наведено дело, 338. 
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софиологизација и пророчких предања, тако да, док стигнемо до краја химне, у Сир 
24 видимо како писац софиологизује сва теолошка предања Израиља, обезбеђујући 
тако хетерогеном материјалу јединствен оквир теолошког изражавања. 

Учитељ мудрости излива своје учење на своје ученике јер је то учење 
Премудрости, која је у Сир 24,25-27 упоређена са водом рекâ. И ако се у Сир 24,32 
учитељ мудрости не ограничава простором, у Сир 24,33 се не ограничава ни 
временски што се тиче предавања свог учења. Његово учење постаће доступно 
Јеврејима на свим меридијанима и у свим генерацијама (εἰς γενεὰς αἰώνων). Ово је 
још један елемент функционалног изједначавања Премудрости и учитеља мудрости. 
Као што је и Премудрост у Сир 24,3-6.9 универзално присутна у простору и времену, 
тако је исто и учење учитеља мудрости доступно на свим географским ширинама и у 
свим генерацијама (Сир 24,32-33). 

Химна Премудрости завршава се стиховима Сир 24,30-33, у којима писац 
конзистентно развија представу ширења воде, светлости и Духа (пророштва) свугде и 
заувек. И то би био логичан завршетак химне која почиње временском и просторном 
универзалношћу Премудрости (Сир 24,3-6.9), а завршава се просторном и 
временском универзалношћу учитељâ мудрости. 

34. Па ипак, унуков превод не завршава се са Сир 24,33, већ постоји још 
један стих који служи као закључак целе химне. Иако је Сир 24,34 веома добро 
текстуално посведочен у грчким рукописима унуковог превода, овај стих изазива 
велике поделе међе научницима, јер га многи сматрају каснијим редакционим 
додатком51. Проблем није у томе што Сир 24,34 сматрају тврдњом страном духу 
Сираха, јер она дефинитивно то није. Напротив, идентичну тврдњу налазимо у Сир 
33,18, тако да научници који оспоравају оригинални завршетак Химне Премудрости 
са Сир 24,34 сматрају да је Сир 33,18, у ствари, стих неспретно унесен у текст Сир 
24, који се тако лепо и логично завршава са Сир 24,32-33. Скијен сматра да стих Сир 
24,34 тематски одудара од Химне Премудрости и, нарочито, од описа учитеља 
мудрости. У Сир 33,16-19, још једном аутобиографском одељку, писац каже како се 
помучио (ἐκοπίασα) скупљајући грожђе, што је напоран физички посао. Када се, 
међутим, Сир 33,18 пребаци у контекст Химне Премудрости (Сир 24), где се учитељ 
мудрости пореди са каналом, онда метафора физичког напора (ἐκοπίασα у Сир 24,34) 
одудара од слике учитеља мудрости, који не чини никакав физички напор.  

Међутим, ова аргументација није баш најсолиднија. У самом тексту Сир 
33,18 писац пореди рад у винограду са радом учитеља мудрости, јер без икаквих 
додатних објашњења, прелази са виноградарског посла на помен мудросне поуке. Из 
овога, можемо да закључимо да је за Сир 33,18 физички напоран виноградарски 
посао такође једна метафора за описивање делатности учитеља мудрости, што се 
потврђује чињеницом да одмах у следећем стиху писац позива људе да послушају 
његов мудросни савет52. Према томе, делатност учитеља мудрости није лак 
академски посао, већ непрекидан труд истраживања мудрости како традиционалне 
библијске, тако и стране (уп. Сир 39,1-11)53. 

                                                 
51 Види: P. W. Skehan, наведено дело, 376; P. W. Skehan-A. A. Di Lella, наведено дело, 330. 
52 Сир 33,19: „Чујте ме, великаши народни, и вође сабора, послушајте ме“. 
53 Да делатност и звање учитеља мудрости изискује знатан физички напор, упоредив са 
виноградарским послом (Сир 33,16-18), види се нарочито из Сир 39,4, где се објашњава како је 
учитељ мудрости дужан да пропутује стране земље како би успешно сакупио најразличитија 
знањâ. Путовање у пишчево време није било ни најмање лако, а често ни сигурно по живот 
тако да је изискивано доста и физичког напора.  
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Закључак 
 
Сир 24 јесте јединствена композиција у књизи Сираха. То је Химна 

Премудрости, коју Премудрост изговара у првом лицу описујући своје божанско 
порекло, али и настањење у Израиљу. Традиционална софиолошка тема о непознатом 
месту Премудрости у Сир 24 реинтерпретира се историзацијом софиологије, односно 
смештањем Премудрости у раван историје, и то јеврејске. Истовремено се историја 
Јевреја софиологизује идејом да је Премудрост присутна у историјском ходу 
библијског народа. Поред историје, Сир 24 софиологизује и друга светописамска 
предања, као што су свештеничко, пророчко или законско. Премудрост постаје 
јединствен теолошки оквир за разумевање и трансмисију хетерогених предањâ 
Светог писма. Та и таква Премудрост, међутим, и даље остаје небеско биће, 
недокучиво људима и доступно једино кроз учење учитеља мудрости, који у Сир 24 
функционално има све квалификативе Премудрости. На тај начин, Химна 
Премудрости постаје химна учитељима мудрости који својим ученицима преносе 
обимна и хетерогена предања јеврејског народа кроз призму библијске софиологије.  
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Darko Krsti ć 
 

SIRACH AND THE AUTHORITY OF THE WISDOM TEACHER 
 

The Wisdom Hymn in the 24th Chapter of Sirach is unique literary and theological 
composition of the entire book. Wisdom describes herself in the first person, describing her 
heavenly origin, her dominion over the entire universe and finally her settlement in Israel. 
She is the very presence of God since she is depicted in the hymn with the very epithets of 
Yahweh. This results in Wisdom’s entering the realm of history, namely the realm of the 
sacred history of Israel. The traditional wisdom topos about the unknown place of the 
Wisdom has been reinterpreted in Sirach historically in locating Wisdom in Israel and 
theologically in encompassing various strands of biblical theologies. She became the 
semantic frame for understanding and transmission of different biblical traditions 
(historical, cultic, legal and prophetic), presenting the means of unification of 
heterogeneous scriptural traditions. Presenting the origin and the importance of the Wisdom 
and the wisdom theology the writer establishes her authority not for her own sake but in 
order to bolster the authority of the wisdom teachers/sages. In the same way the Wisdom is 
the presence of God among His people so also the Wisdom is present among Israelites in 
the wisdom teachers/sages.   

Key words: Sirach, hymn, Wisdom of God, wisdom, wisdom teacher, sophiology, 
sophiologization, authority. 
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ΟΙ ΠΕΡΙΟ∆ΕΥΟΝΤΕΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΣΤΟ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΧΗ 

 
Abstract: Η ιεραποστολική επιταγή στο Μτ. 19, 28–29 απευθύνεται σε όλους τους 

µαθητές του Κυρίου οι οποίοι είναι έτοιµοι να εγκαταλείψουν τα πάντα, όπως το έκαναν και 
οι απόστολοι οι οποίοι στο κείµενό µας έχουν ένα υποδειγµατικό και συνάµα επικοινωνιακό 
ρόλο. „Οι µαθητές“ του Μτ. 28, 16–20 προσφέρουν µια δυνατότητα ταυτοποίησης για τους 
αποδέκτες. Κατά πάσαν πιθανότητα ακριβώς έτσι κατανόησαν οι χριστιανοί του Ματθαίου, 
τουλάχιστον αρκετοί από αυτούς, το εν λόγω κείµενο. Η ύπαρξη της περιοδεύουσας 
ιεραποστολής στο γεωγραφικό και τον πνευµατικό χώρο του κατά Ματθαίον ευαγγελίου, στο 
συρο-παλαιστινιακό χώρο δηλαδή, όπως θα την  γνωρίσουµε από τα κείµενα της ∆ιδαχής 
(∆ιδ. 11, 4–6), δείχνει ότι κάποιοι χριστιανοί πήραν στα σοβαρά το κείµενο Μτ. 28, 16–20 
και πραγµατοποιούσαν περιοδεύουσα ιεραποστολή ακολουθώντας τον λόγο του Κύριου. Οι 
χριστιανοί αυτοί είναι κατά πάσα πιθανότητα οι απόστολοι της ∆ιδαχής οι οποίοι αφιέρωσαν 
τη ζωή τους στο ιερό καθήκον της ιεραποστολής σε πάντα τα έθνη. 

Key word: Ιεραποστολή, περιοδεύουσα ιεραποστολή, απόστολοι, Συρία 
 
Το βασικό ερώτηµα µε το οποίο ασχολείται η παρούσα συµβουλή σχετίζεται µε 

την ιεραποστολή στο χώρο της Συρίας στον πρωίµο Χριστιανισµό. Οι σχετικές αναφορές 
στην περιοδεύουσα ιεραποστολή στο Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον και στη ∆ιδαχή θα 
εξεταστούν σε µια συνάφεια επειδή και τα δυο κείµενα, αφενός προέρχονται από τον ίδιο 
γεωγραφικό (και χρονικό) περιβάλλον, και αφετέρου υπάρχουν αρκετά κειµενικά σηµεία 
τα οποία αποδεικνύουν ότι ήδη η ∆ιδαχή χρησιµοποίησε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. 

Οι περισσότεροι ερευνητές σήµερα ισχυρίζονται ότι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 
γράφτηκε στην Συρία (µεταξύ του 80 και του 100 µ. Χ.), χωρίς να είναι δυνατή η 
εξακρίβωση του τόπου συγγραφής.1 Κάποιες αναφορές στο Μτ. (2, 23˙ 4, 24)2, όπως και 
πρώιµες µάρτυρες από τη ∆ιδαχή (7, 1˙ 8˙ 10, 5˙ 16) και από τον Ιγνάτιο (Σµυρν. 1, 1˙ 
Φιλαδ. 3, 1) στηρίζουν την υπόθεση αυτή. Σαν τον τόπο συγγραφής της ∆ιδαχής 
αναφέρεται επίσης η Συρία (στα τέλη του 1ου και στις αρχές του 2ου αιώνα), αν και σίγουρα 
υπάρχουν κάποιες  παλαιότερες  και κάποιες  νεώτερες κειµενικές ενότητες οι οποίες όµως 
δεν µπορούν να διακριθούν µε ακρίβεια.3 

Η ∆ιδαχή αναφέρεται σε αρκετά σηµεία στο „ευαγγέλιο“ (πάντα δηλαδή στο 
ενικό!), εννοώντας κατά πάσα πιθανότητα το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον4: 

                                                 
1 Πρβλ. Udo Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, UTB 1830, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 31999, 238.  
2 Για το Μτ. 2, 23 πρβλ. Πραξ. 24, 5. 
3 Πρβλ. Jonathan A. Draper, „Die Didache“, στο: Wilhelm Pratcher (εκδ.), Die Apostolischen Väter. 
Eine Einletung, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, 19–21.    
4 Πρβλ. Klaus Wengst, Didache, Barnabasbrief, Zweiter Klemensbrief, Schrift an Diogent. Schriften 
des Urchristentums II, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984, 25εξ.  
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1. ∆ιδ. 8, 2: ἐν τῶ εὐαγγελίω ἀυτοῦ 

2. ∆ιδ. 11, 3: κατὰ τὸ δόγµα τοῦ εὐαγγελίου  

3. ∆ιδ. 15, 3: ἐν τῶ εὐαγγελίω 
4. ∆ιδ. 15, 4: ἐν τῶ εὐαγγελίω 
5. Επίσης το κείµενο του Πάτερ ηµών, ∆ιδ. 8, 2 = Μτ. 6, 5–21 
Από αυτά που αναφέραµε µέχρι εδώ πιστεύουµε πως έχει γίνει σαφές ότι δεν 

υπάρχει κανένα µεθοδολογικό εµπόδιο στην από κοινού εξέταση των σχετικών αναφορών 
των δυο κειµένων. Την προσπάθεια αυτή αρχίζουµε µε την ανάλυση των κειµένων του 
ευαγγελίου κατά Ματθαίον (28, 19–20), επειδή η πηγή αυτή προσφέρει µια ερµηνευτική 
βάση για το υπό συζήτηση θέµα, ενώ η ∆ιδαχή δίνει τις  ιστορικές πληροφορίες. 

Μτ. 28, 16 – 20 
Οἱ δὲ ἕνδεκα µαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰ# τὴν Γαλιλαίαν εἰ# τὸ ὄρο# οὗ ἐτάξατο 

αὐτοῖ# ὁ Ἰ ησοῦ#, καὶ ἰδόντε# αὐτὸν προσεκύνησαν, οἱ δὲ ἐδίστασαν.  καὶ προσελθὼν ὁ 

Ἰ ησοῦ# ἐλάλησεν αὐτοῖ# λέγων· ἐδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ [τῆ#] γῆ#.  

πορευθέντε# οὖν µαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντε# αὐτοὺ# εἰ# τὸ ὄνοµα τοῦ 

πατρὸ# καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύµατο#, διδάσκοντε# αὐτοὺ# τηρεῖν πάντα ὅσα 

ἐνετειλάµην ὑµῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ µεθ᾿ ὑµῶν εἰµι πάσα# τὰ# ἡµέρα# ἕω# τῆ# συντελεία# τοῦ 

αἰῶνο#. 
Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης δεν είναι δυνατόν να αναφερθούµε σε όλες τις 

προοπτικές αυτού του κειµένου το οποίο αποτελεί αντικείµενο πολλών συζητήσεων στην 
καινοδιαθηκική επιστήµη.5 Το ενδιαφέρον µας στρέφεται  στο ερώτηµα, αν το κείµενο 
αυτό έχει σχέση µε την περιοδεύουσα ιεραποστολή των αποστόλων της ∆ιδαχής, αφού 
προϋποθέσαµε ότι το ευαγγέλιο κατά Ματθαίον ήταν γνωστό στο συγγραφέα της ∆ιδαχής, 
καθώς και στους αποδέκτες του. Με αλλά λόγια: το ερώτηµα είναι αν οι ιστορικές 
πληροφορίες τις οποίες κατέχουµε από τη ∆ιδαχή για την περιοδεύουσα ιεραποστολή 
µπορούν να έχουν σχέση µε την ιεραποστολική επιταγή στο Μτ. 28, 16–20, εφόσον και οι 
δυο πηγές προέρχονται από τον ίδιο γεωγραφικό περιβάλλον και επίσης βρίσκονται 
χρονικά σχετικά κοντά. 

Στο Μτ. 28, 16–20 υπάρχει µια σαφής ιεραποστολική επιταγή την οποία 
απευθύνει ο Κύριος στους Ένδεκα αποστόλους (µαθητές) του. Το ερώτηµα που τίθεται 
είναι το εξής: πώς κατάλαβαν οι πρώτοι αποδέκτες του ευαγγελίου κατά Ματθαίον την 
εντολή αυτή, σαν εντολή που ισχύει µόνο και αποκλειστικά για τους Ένδεκα αποστόλους ή 
σαν µια εντολή που πέραν τούτου ισχύει για κάθε χριστιανό ο οποίος θέλει να γίνει τέλειος; 
(πρβλ. Μτ 19, 21. 28–29).   

α) Συγχρονική προσέγγιση. Προτού προσπαθούµε να αναφερθούµε στις σχετικές 
ιστορικές συνέπειες του εν λόγω κειµένου, καίριο είναι να δούµε ποια θέση κατέχει το 
κείµενο αυτό στην όλη αφήγηση του ευαγγελίου, προκείµενου να διαπιστώσουµε αν αυτό 
µπορεί να αποτελέσει ένα προγραµµατικό κείµενο που ολοκληρώνει και συνάµα 
υπερβαίνει την ίδια την αφήγηση (Transparenz). Η σχέση του υπό εξέταση κειµένου µε 
τοάλλο κείµενο της ευαγγελικής αφήγησης είναι προφανής· πρόκειται για το κείµενο Μτ. 
10, 5–6: 

                                                 
5 Το κείµενο αυτό ήταν αφορµή για παρά πολλές θεολογικές συζητήσεις. Για τη σχετική πλούσια 
βιβλιογραφία πρβλ. Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus (Mt 26–28), EKK I/4, 
Benziger/Neukirchener, Düsseldorf – Zürich – Neukirchen – Vluyn 2002, 427–428. Πρβλ. επίσης την 
πρόσφατη µελέτη η οποία αναφέρεται ιδιαίτερα στο θέµα της ιεραποστολής στη µεταποστολική 
εποχή Peter Stuhlmacher, „Matt 28: 16–20 and the Course of Mission in the Apostolic and 
Postapostolic Age”, στο: Adna, J. – Kvalbein, H. (εκδ.), The Mission of the Early Church to Jews and 
Gentiles, WUNT 127, Mohr Siebeck, Tübingen 2000, 17–43.  
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Τούτου# τοὺ# δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰ ησοῦ# παραγγείλα# αὐτοῖ# λέγων· εἰ# 

ὁδὸν ἐθνῶν µὴ ἀπέλθητε καὶ εἰ# πόλιν Σαµαριτῶν µὴ εἰσέλθητε· πορεύεσθε δὲ µᾶλλον 

πρὸ# τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰ σραήλ. 

Όπως και στο Μτ. 28, 16–20 δίδεται µια ιεραποστολική εντολή στους τότε 
∆ώδεκα µαθητές. Ο Ματθαίος επαναλαµβάνει δυο λέξεις από το 10, 5–6 στο 28, 16–20, τις 
λέξεις „έθνη“ και „πορεύεσθε“ διορθώνοντας την πρώτη ιεραποστολή η οποία ήταν 
περιορισµένη µόνο για τον Ισραήλ. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζει την προοπτική: τώρα (28, 
16–20) µιλάει ο Κύριος µετά την Ανάστασή του, από εδώ και στο εξής το µήνυµα του 
Ευαγγελίου πρέπει να εξαπλωθεί σε „πάντα τα έθνη“ όπως και προαναγγέλλεται σ’ όλο το 
ευαγγέλιο (πρβλ. εδάφια 2, 1–2˙ 3, 9˙ 4, 12. 15˙ 8, 10–12˙ 21, 43· 24, 14). Το κείµενο Μτ. 
10, 5–6 αποτελεί λοιπόν ένα προγραµµατικό κείµενο, µε επαναλαµβανόµενες αναφορές στην 
ιεραποστολή µεταξύ των εθνών µε αποκορύφωµα στο Μτ. 28, 16–20, µια σαφή κειµενικη 
στρατηγική η οποία ασφαλώς έχει στόχο να µεταδώσει κάποιο συγκεκριµένο µήνυµα στον 
αναγνώστη (ακροατή). Παραµένει όµως η ερώτηση κατά πόσον το κείµενο του Μτ. είναι 
ανοιχτό, κατά πόσο δηλαδή επιτρέπει να διαβαστεί µε διάφορους τρόπους.  

Στη συνάφεια της συγχρονικής προσέγγισης ένα µεταβατικό ρόλο παίζει το 
κείµενο Μτ. 24, 14: καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆ# βασιλεία# ἐν ὅλῃ τῇ 

οἰκουµένῃ εἰ# µαρτύριον πᾶσιν τοῖ# ἔθνεσιν, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλο#. Ο Ευαγγελιστής 
παραλαµβάνει το κείµενο από το Μκ. 13, 10 και το εντάσσει στην διήγηση του µε έναν 
τρόπο που, από την µια υπερβαίνει το κείµενο 10, 5-6, και από την άλλη προετοιµάζει τον 
αναγνώστη (ακροατή) για την παγκόσµια ιεραποστολική εντολή που ακολουθεί. „Το 
ευαγγέλιο της βασιλείας“ είναι προφανώς το κήρυγµα του Ιησού έτσι όπως το καταγράφει 
το ευαγγέλιο κατά Ματθαίον (πρβλ. Μτ. 4, 23: τὸ εὐαγγέλιον τῆ# βασιλεία#). Το 
ευαγγέλιο αυτό πρέπει να κηρύττεται ως „µαρτύριον“ (πρβλ. Μτ. 10, 18) „πάσιν τοις 
εθνεσειν“ προτού έρθει το τέλος του κόσµου. Μολονότι οι αποδέκτες όλης της 
αποκαλυπτικής οµιλίας όπου βρίσκεται και ο στίχος µας φαίνεται να είναι µόνον οι 
µαθητές (Μτ. 24, 3: προσῆλθον αὐτῷ οἱ µαθηταὶ κατ᾿ ἰδίαν), το ρήµα „κηρύσσω“ 
χρησιµοποιείται στην παθητική φωνή (πρβλ. Μτ. 26, 13), που σηµαίνει ότι οι µαθητές δεν 
ξεχωρίζουν ως κάποιοι ιδιαίτεροι φορείς της ιεραποστολής. Ο στίχος αυτός συνδέει την 
παγκόσµια χριστιανική ιεραποστολή µε την εσχατολογία, µια αντίληψη που έχουµε 
διαπιστώνεται και στον απόστολο Παύλο (Ρωµ. 11, 25). Αυτός ο εσχατολογικός στοίχος 
δεν λείπει ούτε και στην τελική ιεραποστολική εντολή: καὶ ἰδοὺ ἐγὼ µεθ᾿ ὑµῶν εἰµι πάσα# 

τὰ# ἡµέρα# ἕω# τῆ# συντελεία# τοῦ αἰῶνο# (Μτ. 28, 20). Επειδή έχουµε τη θεολογική 
αυτή αντίληψη, δηλαδή τον συσχετισµό της ιεραποστολής µε την εσχατολογία, 
διατυπωµένη στις δυο ανεξάρτητες πηγές, στον Παύλο και στον Ματθαίο (=Μάρκο), 
µπορούµε να συµπεράνουµε ότι πρόκειται για µια κατεξοχήν χριστιανική αντίληψη η οποία 
εκφράζει το παγκόσµιο ενδιαφέρον και η µέριµνα της εκκλησίας για όλον τον κόσµο. Τόσο 
σηµαντικό είναι να ακούσει „όλη τη οικουµένη“, να ακούσουν «πάντα τα έθνη» το 
ευαγγέλιο, ώστε µέχρι τότε δεν πρόκειται να έρθει το τέλος του κόσµου.6 

β) ∆ιαχρονική προσέγγιση. Αφού είδαµε ότι στην αφήγηση του Ματθαίου το 
κείµενο 28, 16–20 αναµφίβολα έχει ένα προγραµµατικό ρόλο, παραµένει το ερώτηµα αν 
αυτό το κείµενο κατανοήθηκε έτσι και από τους πρώτους αναγνώστες (ακροατές) του, 
δηλαδή αν µπορούσε η επιταγή του Κύριου να κατανοηθεί σαν µια επιταγή για τη 
χριστιανική κοινότητα γενικά ή για τους χριστιανούς οι οποίοι αποφασίζουν να 

                                                 
6 Ως προς το ζήτηµα της σχέσης της ιεραποστολής και της εσχατολογίας, κυρίως από την άποψη της 
συστηµατικής θεολογίας πρβλ. Joannis Zizioulas, Being as Communion: Studies in Personhood and 
the Church. Contemporary Greek Theologians 4. Crestwood, St. Vladimir’s Seminary Press, New 
York 1985, 173-174.  
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εγκαταλείψουν τα πάντα (Μτ. 19, 21. 28–29) και να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο εις 
πάντα τα έθνη. Ο προγραµµατικός χαρακτήρας του κειµένου αυτού επιτρέπει άραγε ή έστω 
και απαιτεί µια συνέχεια;7 

 Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις δυνατότητες της κατανόησης του κειµένου αυτού 
από τους πρώτους αποδέκτες: 

1) Η ιεραποστολική επιταγή (Μτ. 28, 16–20) απευθύνεται µόνο και αποκλειστικά 
στους Ένδεκα µαθητές. Η ιεραποστολή είναι από εκεί κι’ έπειτα το καθήκον τους. Αυτοί 
θα πάνε εις  πάντα τα έθνη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να βαπτίσουν. H ερµηνεία αυτή, 
όσο και αν ακούγεται παράξενο, θα έχει την ευρύτερη αποδοχή στην αρχαία εκκλησία. 

2) Η ιεραποστολική επιταγή ισχύει για τις τοπικές εκκλησίες. Οι χριστιανικές 
κοινότητες είναι οι ιεραποστολικές κοινότητες καθήκον των οποίων είναι το κήρυγµα και η 
βάπτιση των εθνών. Η ερµηνεία αυτή είναι σχεδόν αδύνατη, αφού οι κοινότητες είναι 
τοπικές και όχι περιοδεύουσες! Και πώς είναι εποµένως δυνατόν οι απλοί αυτοί χριστιανοί 
να πάνε («πορεύεσθε») να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να βαπτίσουν τα έθνη που 
βρίσκονται πολύ µακριά από τον τόπο στον οποίο ζει µια τοπική εκκλησία;8 

3) Η ιεραποστολική επιταγή απευθύνεται σε όλους τους µαθητές οι οποίοι είναι 
έτοιµοι να εγκαταλείψουν τα πάντα, όπως το έκαναν και οι απόστολοι (Μτ. 19, 28–29) οι 
οποίοι στο κείµενό µας έχουν, κατά την γνώµη µου, ένα υποδειγµατικό και συνάµα 
επικοινωνιακό ρόλο. „Οι µαθητές“ του Μτ. 28, 16–20 προσφέρουν οπωσδήποτε την 
δυνατότητα ταυτοποίησης για τους αποδέκτες. Κατά πάσαν πιθανότητα ακριβώς έτσι 
κατανόησαν οι χριστιανοί του Ματθαίου, τουλάχιστον αρκετοί από αυτούς, το εν λόγω 
κείµενο. Η ύπαρξη της περιοδεύουσας ιεραποστολής στο γεωγραφικό και τον πνευµατικό 
χώρο του κατά Ματθαίον ευαγγελίου, στο συρο-παλαιστινιακό χώρο δηλαδή, όπως θα την  
γνωρίσουµε από τα κείµενα της ∆ιδαχής, δείχνει ότι κάποιοι χριστιανοί πήραν στα σοβαρά 
το κείµενο Μτ. 28, 16–20 και πραγµατοποιούσαν περιοδεύουσα ιεραποστολή 

                                                 
7 Πρβλ. το εύστοχο σχόλιο του Hans Kvalbein, „Discipleship, Kingdom  and Conversion. Aspects 
from Recent Exegetical Discussion on the Mission of the Church“, στο: А. Alexeev, C. Karakolis, U. 
Luz (εκδ.), unter  Mitarbeit  von K.-W. Niebuhr, Εinheit der Kirche im Neuen  Testament. Dritte  
europaische orthodox-westliche Εxegetenkonferenz  in Sankt Petersburg  24.-31. August 2005, 
WUNT 2. 218, Mohr Siebeck, Tubingen 2008, 213: «The main verb in Matthew’s Great Commission 
is µαθητεύσατε “make disciples”. This command is in the text, on the text-internal level, directed to 
the eleven disciples on the mountain in Galilee. The Risen Lord does not want to limit his community 
to those eleven or those who had followed him in the past during his ministry in Galilee and 
Jerusalem. He wants them to continue their discipleship and to invite others to be his disciples even 
after his death and resurrection. On a text-external level this commission is directed to the addresses 
of the gospel. They are called to be followers of Jesus like his first disciples, and they, too, are invited 
to make disciples of others. The story of Jesus is not closed with his resurrection and his new status as 
lord over heaven and earth. On the contrary, this new status is reason for new action: make disciples 
of all nations! In this way the readers/hearers of the gospel are invited to continue the story that 
started with Jesus from Nazareth.“ 
8 Ο U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus (Mt 8 – 17)  EKK I/2, Benziger/Neukirchener, 
Düsseldorf – Zürich – Neukirchen – Vluyn 21996, 103, παρ’ όλα αυτά ισχυρίζεται ότι η 
ιεραποστολική επιταγή ισχύει για όλη την κοινότητα: „Wir vermuteten, dass für ihn (Matthäus) die 
Missionsverkündigung eine Aufgabe für die ganze Gemeinde ist und entsprechend das Leben als 
Wanderradikale eines Lebensform für jeden Gemeindemitglied.“ O  Wolfgang Reinbold, Propaganda 
und Mission im ältesten Christentum. Eine Untersuchung zu den Modalitäten der Ausbreitung der 
frühen Kirche, FRLANT 118, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000, 297-298, αφήνει το 
ερώτηµα ανοιχτό: „Wenn es so etwas gab wie eine Heidenmission der matthäischen Gemeinde, dann 
haben sich ihre Spuren verloren – wenn nicht, dann haben die ersten Leser nicht die Konsequenzen 
gezogen, mit denen man üblicherweise rechnet.“ 
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ακολουθώντας τον λόγο του Κύριου. Οι χριστιανοί αυτοί είναι κατά πάσα πιθανότητα οι 
απόστολοι της ∆ιδαχής οι οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους στο ιερό καθήκον της ιεραποστολής 
σε πάντα τα έθνη. 

 
Η ∆ιδαχή 

 
Η ∆ιδαχή, κατά το φιλολογικό της είδος, αποτελεί ένα είδος εκκλησιαστικής  

τάξεως (Gemeindeordnung). Το πρωτότυπο κείµενο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα.9 
Μαρτυρίες της αρχαίας χριστιανικής εκκλησίας έχουµε από τον Ευσέβιο ο οποίος αναφέρει 
το γραπτό αυτό µε τον τίτλο „των αποστόλων αι λεγόµεναι ∆ιδαχαί“ και το εντάσσει στα 
„πόκρυφα“ (HE ΙΙΙ 25, 4). Ο Αθανάσιος ο Μέγας στο 39. πασχαλινό γράµµα του 
αναφέρεται στο γραπτό „∆ιδαχή καλουµένη των αποστόλων“ χαρακτηρίζοντάς το σαν µη 
κανονικό, αλλά χρήσιµο για την κατήχηση κείµενο.  Όλα αυτά δείχνουν ότι η ∆ιδαχή είναι 
ένα ανώνυµο γραπτό.  

Στη σηµερινή έρευνα γίνεται πολλή συζητήσει για το θέµα πώς να ξεχωριστούν οι 
παλαιότερες παραδόσεις (Tradition) από τα µεταγενέστερα κείµενα της ∆ιδαχής 
(Redaktion).10 Αυτή η δύσκολη υπόθεση όµως δεν µας απασχολεί ιδιαίτερα στα πλαίσια 
του θέµατος µας, αφού τα κείµενα τα οποία θα αναλυθούν ανήκουν οπωσδήποτε στην 
εποχή που µας ενδιαφέρει, δηλαδή στη µεταποστολική εποχή στα τέλη του 1ου  και στις 
αρχές του 2ου αιώνα µ. Χ.  

Ορισµένα κείµενα της ∆ιδαχής δείχνουν ότι ακόµα και στα τέλη του 1ου αιώνα 
υπάρχει µια έντονη χριστιανική περιοδεύουσα ιεραποστολή. Όπως θα δούµε στη συνέχεια 
οι ιεραπόστολοι οι οποίοι τακτικά περιοδεύουν στην τοπική κοινότητα λέγονται «οι 
απόστολοι» (∆ιδ. 11, 3–4). Αυτοί „οι απόστολοι“ είναι όµως µόνο µια από πολλές οµάδες 
χριστιανών οι οποίες συχνάζουν στην τοπική κοινότητα για την οποία γράφει ο 
συγγραφέας της ∆ιδαχής. Στο σηµείο αυτό είναι εύστοχο να δούµε πρώτα τα κείµενα11, στα 
οποία µπορούν να διαφοροποιηθούν οι τέσσερις τύποι των περιοδευόντων χριστιανών:  

1. Οι απόστολοι (∆ιδ. 11, 4–6): 
πᾶ# δὲ ἀπόστολο# ἐρχόµενο# πρὸ# ὑµα# δεχθήτω ὡ# κύριο#· οὐ µενεῖ  δὲ εἰ µὴ 

ἡµέραν µίαν· ἐάν δὲ ἦ χρεία, καὶ τὴν ἄλλην· τρεῖ# δὲ ἐάν µείνη, ψευδοπροφήτη# ἐστίν. 

ἐξερχόµενο# δὲ ὁ ἀπόστολο# µηδὲν λαµβανέτω εἰ µὴ ἄρτον, ἕω# οὗ αὐλισθῆ· ἐὰν δὲ 

ἀργύριον αἰτῆ, ψευδοπροφήτη# ἐστί.  

2. Οι προφήτες (∆ιδ. 13, 1): 
πᾶ# δὲ προφήτη# ἀληθινό#, θέλων καθῆσθαι πρὸ# ὑµα#, ἄξιό# ἐστι τῆ# τροφῆ# 

αὐτοῦ.  

3. Οι διδάσκαλοι (∆ιδ. 13, 2): 
 ὡσαύτω# διδάσκαλο# ἀληθινό# ἐστιν ἄξιό# καὶ αὐτό# ὥσπερ ὁ ἐργάτη# τῆ# 

τροφῆ# αὐτοῦ.   

                                                 
9 Πρβλ. Kurt Niederwimmer, Die Didache, KAV I, Göttingen 1989, 64. 
10 Πρβλ. µια επισκόπηση του ζητήµατος K. Niederwimmer, Didache, 65-66. Όπως φαίνεται, 
οµοφωνία ως προς το ερώτηµα αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει. Για το θέµα που εξετάζεται στα 
πλαίσια της εργασίας αυτής δεν έχει µεγάλη σηµασία ποια κείµενα ανήκουν στην Tradition και ποια 
στη Redaktion, επειδή το χρονικό διάστηµα είναι έτσι και αλλιώς αρκετά µικρό (90–120 µ. Χ.). Για 
παράδειγµα το ερώτηµα, αν ο συγγραφέας είδε µε τα µάτια του περιοδεύοντες αποστόλους ή αν 
παρέλαβε τη µαρτυρία αυτή από κάποιο όχι όµως πολύ παλαιότερο κείµενο δεν είναι ουσιώδους 
σηµασίας για το θέµα µας. Οπότε από εδώ και στο εξής η ∆ιδαχή θα αντιµετωπιστεί σαν ένα ενιαίο 
κείµενο (συγχρονική ανάλυση).    
11 Τα ελληνικά κείµενα από τον Andreas Lindemann – H. Paulsen (εκδ.), Die apostolischen Väter. 
Griechisch – Deutsche Parallelausgabe, Tübingen 1992.    
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4. Οι απλοί χριστιανοί οι οποίοι είτε είναι περαστικοί, είτε σκοπεύουν να 
παραµείνουν στην κοινότητα (∆ιδ. 12, 1–5):  

 πᾶ# δὲ ὁ ἐρχόµενο# ἐν ὀνόµατι κυρίου δεχθήτω· ἔπειτα δὲ δοκιµάσαντε# αὐτὸν 

γνώσεσθε, σύνεσιν γὰρ ἕξετε δεξιὰν καὶ αριστερὰν. εἰ µὲν παρόδιό# ἐστιν ὁ ερχόµενο#, 

βοηθεῖτε αὐτῶ, ὅσον δύνασθε· οὐ µενεῖ  δὲ πρὸ# ὑµᾶ# εἰ µὴ δύο ἤ τρεῖ# ἡµέρα#, ἐάν ἦ 

ἀνάγκη. εἰ δὲ θέλει πρὸ# ὑµᾶ# καθῆσθαι, τεχνίτη# ὤν, ἐργαζέσθω καὶ φαγέτω.   

Τα κείµενα αυτά µαρτυρούν σαφέστατα τη ζωντανή επικοινωνία στις χριστιανικές 
κοινότητες του συρο-παλαιστινιακού χώρου. Πολλοί χριστιανοί έρχονται και φεύγουν: 
αυτή ήταν η εµπειρία που ζούσαν έντονα οι τοπικές εκκλησίες. Έχοντας υπ’ όψιν αυτήν 
την κατάσταση ο συγγραφέας δίνει συµβουλές πώς να φερθούν οι τοπικοί χριστιανοί στους 
επισκέπτες για να υπάρχει µια αυθεντική εκκλησιαστική φιλοξενία, αλλά συνάµα και να 
αποφεύγουν την κατάχρησή της. Το κύριο ενδιαφέρον στα πλαίσια της µελέτης αυτής έχει 
βέβαια το κείµενο το οποίο αναφέρεται στους περιοδεύοντες αποστόλους. Με αυτό το 
κείµενο θα ασχοληθούµε διεξοδικά, προσθέτοντας και κάποιες σκέψεις πάνω στη σχέση 
του µε το Μτ. 28, 19 – 20.  

Οι υπόλοιποι ταξιδιώτες τους οποίους αναφέραµε στα παραπάνω κείµενα δεν 
αποτελούν επί του παρόντος αντικείµενο του θέµατος που εξετάζεται. Τα άτοµα αυτά 
διαφέρουν από τους απόστολους βασικά γιατί έχουν τη δυνατότητα της πιο µακράς 
παραµονής στην κοινότητα. Οι διδάσκαλοι, οι προφήτες και οι απλοί χριστιανοί οι οποίοι 
εκφράζουν την επιθυµία να µείνουν στην κοινότητα µπορούν να µείνουν. Για το ρόλο των 
διδασκάλων και των προφητών στην κοινότητα δεν διαθέτουµε πληροφορίες. Μπορεί 
αυτοί να ήταν περιοδεύοντες κήρυκες οι οποίοι κάποια στιγµή αποφάσισαν να συνεχίσουν 
τη ζωή τους σε µια τοπική εκκλησία όπου µάλλον είχαν ένα εκκλησιαστικό-κατηχητικό 
ρόλο.12  

 
Η ∆ιδαχή 11, 4–6 

 
Καταρχάς πρέπει οπωσδήποτε να λεχθεί ότι „οι απόστολοι“ της ∆ιδαχής δεν έχουν 

καµία σχέση µε τους δώδεκα αποστόλους, αφενός επειδή οι απόστολοι της ∆ιδαχής είναι 
πολλοί, όχι δηλαδή δώδεκα, και αφετέρου επειδή ο τίτλος που προστέθηκε µεταγενέστερα 
„∆ιδαχή των δώδεκα αποστόλων“ αποκλείει οποιαδήποτε ταυτοποίηση των δώδεκα 
αποστόλων µε τους αποστόλους της ∆ιδαχής.13 Οι απόστολοι της ∆ιδαχής διαθέτουν µεν 
µεγάλη αυθεντία στην κοινότητα (∆ιδ. 11, 4: „δεχθήτω ως κύριος“), είναι όµως πάντα 
αναγκασµένοι να αποδεικνύουν την πραγµατική αποστολικοτητα τους, ενώ „οι ∆ώδεκα“ 
αποτελούν πλέον µια σταθερή εκκλησιαστική αξία: „Zwar sind auch die Apostel von 
Kapitel 11 für die Gemeinde geistliche Autorität genau so wie die ‘Zwölf Apostel’ der 
Überschrift, aber die Autorität der letzteren ist eine gleichsam gesicherte und in dem 
Begriff ‘Zwölf’ verankerte Autorität, während diejenige der vielen Wanderapostel allen 
Gefahren und Missdeutungen ausgesetzt ist und ihre Legitimation nur in sich selber 
trägt“.14         

                                                 
12 Περισσότερο ως προς το θέµα αυτό βλ. A. von Harnack, Die Mission und Ausbreitung des 
Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, Band I, Leipzig 41924, 348-362. 
13 Για τον συγγραφέα της ∆ιδαχής ο τίτλος „απόστολος“ δεν περιορίζεται µόνο στους δώδεκα 
αποστόλους (όπως είναι η περίπτωση στον Λουκά). Πρβλ. πάνω στο θέµα αυτό W. Reinbold, 
Propaganda, 112˙ Gerhard Sass, „Die Apostel in der Didache“, στο: Schmauch, W. (εκδ.), In 
Memoriam E. Lohmeyer, Evangelisches Verlagswerk, Stuttgart 1951, 238˙ A. von Harnack, Mission, 
335˙ K. Niederwimmer, Didache, 215: „Der Titel ist hier offenkundig noch nicht auf die Zwölf 
beschränkt. Der Kreis der wandernden Apostel ist offen, ihre Zahl unbestimmt.“   
14 G. Sass, „Apostel“, 235.  
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Η αναφορά „πᾶ# δὲ ἀπόστολο# ἐρχόµενο# πρὸ# ὑµα#“ σηµαίνει ότι υπήρχαν 
πολλοί απόστολοι οι οποίοι περιόδευσαν την κοινότητα και µάλιστα τακτικά. Το πρόβληµα 
είναι ότι ο συγγραφέας απαιτεί από τους τοπικούς χριστιανούς να δεχτούν έναν απόστολο 
σαν „κύριο“, αλλά το αν είναι κάποιος πράγµατι απόστολος φαίνεται µόλις µετά δυο µέρες. 
Πως όµως οι τοπικοί χριστιανοί πρέπει να αναγνωρίζουν έναν απόστολο που έρχεται στην 
κοινότητα, ο συγγραφέας δεν το λέει. Αν ένας τέτοιος απόστολος µε την εµφάνιση του 
ήταν τόσο αναγνωρίσιµος (π. χ. το ντύσιµο, πρβλ. Q 10, 4 - 1115) ή αν αυτός ο απόστολος 
µπορούσε µε κάποιο άλλο τρόπο να αναδείξει την αποστολική του ταυτότητα, επίσης δεν 
το ξέρουµε.16 Αυτό, πάντως, που πρέπει να ισχύει  για τους απόστολους είναι ότι αυτοί 
φεύγουνε πολύ γρήγορα από την κοινότητα, το πολύ µένουν δυο µέρες.17 Τρεις µέρες 
παραµονής σηµαίνει ταυτόχρονα ότι ο απόστολος δεν είναι απόστολος, αλλά 
ψευδοπροφήτης. Ακόµα και αν ένας απόστολος µένει µόνο λίγες µέρες, αυτό δεν αποτελεί 
εγγύηση ότι πράγµατι είναι πράγµατι απόστολος, γιατί εάν φεύγοντας ζητήσει χρήµατα η 
οτιδήποτε άλλο που δεν είναι απαραίτητο για το ταξίδι του, είναι και αυτός 
ψευδοπροφήτης. Υπάρχουν λοιπόν δυο κριτήρια για να µπορεί κανείς να κάνει διάκριση 
µεταξύ των αποστόλων και των ψευδοπροφητών: α) οι πρώτοι φεύγουν αµέσως, οι 
δεύτεροι έχουν την τάση να παραµείνουνε περισσότερο χρόνο και β) οι πρώτοι δεν 
παίρνουν τίποτα όταν φεύγουν, ενώ οι δεύτεροι ζητάνε χρήµατα ή κάτι άλλο. 

Χαρακτηριστική είναι η αντίθεση „απόστολος – ψευδοπροφήτης“ (∆ιδ. 11, 4 – 6). 
Περίεργο είναι ότι ο συγγραφέας δεν χρησιµοποιεί τον όρο „ψευδαπόστολος“. Η λέξη 
„ψευδαπόστολος“ είναι µεταξύ των άπαξ λεγόµενων στην Καινή ∆ιαθήκη (Β. Κορ. 11, 13), 
ενώ στη θύραθεν ελληνική γλώσσα δεν έχει αναλογίες.18 Η λέξη „ψευδοπροφήτης“ 
αντιθέτως χρησιµοποιείται συχνά στα κείµενα της Καινής ∆ιαθήκης (µε υπόβαθρο Ιερ. 14, 
14: Μτ. 7, 15˙ 24, 11. 24˙ Μκ. 13, 22˙ Λκ. 6, 26˙ Πραξ. 13, 6˙ Β. Πετ. 2, 1˙ Α. Ιω. 4, 1˙ 
Αποκ. 16, 13˙ 19, 20˙ 20, 10). Είναι προφανές ότι η λέξη „ψευδαπόστολος“ 
χρησιµοποιήθηκε µόνο από τον Παύλο, και µάλιστα µόνο µια φορά και µάλλον ad hoc, ενώ 
η λέξη „ψευδοπροφήτης“ βρίσκεται σε µια ευρύτερη χρήση σε πολλά κείµενα της Καινής 
∆ιαθήκης. Στο συγγραφέα της ∆ιδαχής µπορεί ο όρος „ψευδαπόστολος“ να ήταν εντελώς 
άγνωστος, ενώ η λέξη „ψευδοπροφήτης“ ανήκε κιόλας στο λεξιλόγιο της θεολογικής 
γλώσσας της αρχαίας εκκλησίας. Κατά τη γνώµη µου, η χρήση της λέξης 
„ψευδοπροφήτης“ αντί της πιο κατάλληλης „ψευδαπόστολος“ έχει και λογική: αφού ο ένας 
δεν είναι απόστολος τότε είναι ψευδοπροφήτης, δηλαδή δεν είναι καθόλου απόστολος, 
αλλά ένας απατεώνας. ∆εν υπάρχουν αυθεντικοί και ψευδαπόστολοι: ο απόστολος είτε είναι 
είτε δεν είναι. Μόνο αυτοί που έφευγαν γρήγορα και δεν έπαιρναν τίποτα είναι απόστολοι, 
ενώ αυτοί που αυτοαποκαλούνται απόστολοι και προσπαθούν να εκµεταλλευτούν την 
κοινότητα µε το ψέµα αυτό είναι απλώς „ψευδοπροφήτες“. Εξάλλου, πρέπει να 
παρατηρηθεί ότι κατά την εποχή της ∆ιδαχής οι απόστολοι αποτελούν µια απόλυτη 
αυθεντία και ίσως ήταν αδύνατον να µειώσει κανείς  αυτόν τον τίµιο τίτλο µε τη λέξη 
„ψευδο“.              

                                                 
15 Μια σύγκριση των διδ. αποστόλων και των Q ιεραποστόλων δεν είναι αναγκαστικά  αυτονόητη, π. 
χ. οι Q ιεραπόστολοι ταξιδεύουν δυο-δυο, ενώ οι διδ. απόστολοι είναι µόνοι.   
16 Ένας απόστολος δύσκολα µπορούσε να ήταν γνωστός στην κοινότητα, αφού φαίνεται ότι ένας 
απόστολος περνάει µόνο µια φορά από αυτήν.   
17 Ο αυθεντικός απόστολος παραµένει στην κοινότητα µόνο τόσο καιρό, όσο χρειάζεται για να 
ετοιµαστεί για το περαιτέρω ταξίδι. Πρβλ. K. Niederwimmer, Didache, 216.  
18 Ο όρος „ψευδαπόστολος“ χρησιµοποιείται και στο ένα άλλο χριστιανικό αντιγνωστικο κείµενο 
που γράφτηκε πιθανώς στο 2ο αιώνα µ. Χ. Πρόκειται για την Epistula Apostolorum όπου ο Σιµών και 
ο Κήρινθος ονοµάζονται „ψευδαπόστολοι“ (1, 12).   
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Οι απόστολοι της ∆ιδαχής θεωρούνται στη έρευνα συνήθως ως περιοδεύοντες 
ιεραπόστολοι της µεταποστολικής εποχής.19 Πρέπει να τονιστεί όµως ότι το κείµενο δεν 
λέει τίποτα για τους προορισµούς των αποστόλων αυτών, ούτε τι ρόλο παίζουν στην 
εκκλησιαστική ζωή. Από τα διαθέσιµα στοιχεία µπορούµε να κάνουµε µόνο µερικές 
σκέψεις προσπαθώντας να µην διαστρεβλώσουµε τη σηµασία του κειµένου: 

1) Ο συγγραφέας δεν ενηµερώνει από πού έρχεται ένας απόστολος, ούτε πού πάει. 
Ένα µόνο πράγµα είναι σίγουρο: για έναν απόστολο δεν υπάρχει δυνατότητα παραµονής 
στην κοινότητα, που σηµαίνει ότι οι απόστολοι αυτοί βρίσκονταν συνεχώς στην 
περιόδευση (pergrinatio), χωρίς να έχουν stabilitas loci. Μόνο όποιος ζει µε αυτό το τρόπο 
µπορεί να έχει το τίτλο „απόστολος“. Οι κανόνες που αναφέρει ο συγγραφέας για την 
συµπεριφορά της κοινότητας ως προς τους αποστόλους είναι πολύ αυστηροί.20 Το γεγονός 
ότι οι απόστολοι δεν έχουν stabilitas loci, καθώς και το γεγονός ότι απολαµβάνουν τόσων 
τιµών από τους ντόπιους χριστιανούς σηµαίνει ότι έκαναν κάποιο µεγάλο έργο για την 
εκκλησία του Χριστού. Πιο έργο άραγε;  

2) Οι απόστολοι προφανώς δεν έχουν κανένα λειτούργηµα στην κοινότητα λόγω 
της πολύ σύντοµης παραµονής τους εκεί. Ο απόστολος δεν είναι διδάσκαλος, ούτε 
προφήτης. Η κοινότητα του δείχνει µεγάλο σεβασµό, αλλά αποκλείεται ο απόστολος να 
είχε κάποια εξουσία. Ο συγγραφέας δεν αναφέρει ότι οι απόστολοι είχαν κάποια θέση στη 
ευχαριστία. Εποµένως φαίνεται ότι δεν είχαν κανένα εκκλησιαστικό καθήκον σε µια 
τοπική εκκλησία, αλλά περνούσαν απλά από εκείνη.21 Πως µπορούµε άραγε να 
καθορίσουµε τον εκκλησιαστικό τους ρόλο;  

Απ’ όσα αναφέρθηκαν ως εδώ προκύπτει ότι δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για τους 
µυστηριώδεις αποστόλους της ∆ιδαχής εκτός από αυτήν που έχει ήδη διατυπωθεί στην 
έρευνα, δηλαδή ότι πρόκειται για τους περιοδεύοντες ιεραποστόλους οι οποίοι επιτελούν το 
ιεραποστολικό έργο, περιοδεύοντας και κηρύττοντας το Ευαγγέλιο όπου ήταν άγνωστο, µε 
σκοπό µάλλον να ιδρύσουν καινούργιες τοπικές εκκλησίες. Έτσι το κείµενο της ∆ιδαχής 

                                                 
19 Πρβλ. Einar Μolland, „Besass die Alte Kirche ein Missionsprogramm und bewusste 
Missionsmethoden?“, στο: Frohnes, H. – Knorr, U. W. (εκδ.), Die alte Kirche (Band I), 
Kirchengeschichte als Missionsgeschichte, Kaiser Verlag, München 1974, 57: „Das interessanteste 
Dokument aus unserer Sicht ist die Didache, wo wir reisenden Missionaren begegnen, die den Titel 
eines Apostels im ersten Viertel des 2. Jahrhunderts tragen.“ Πρβλ. επίσης G. Sass, „Apostel“, 238: 
„Aber die bis in die Zeit der Abfassung der Didache hinein wirkenden, ungezählten Apostel Christi 
sind nicht Träger eines festen Amtes, sondern Pneumatiker gewesen, die der Geist zur Mission berief, 
legitimiert allein durch ihren Botschaft und ihre Wandel.“ Έστω και ο W. Reinbold δεν µπορεί να 
αγνοήσει αυτό το στοιχείο που µαρτυρεί την ύπαρξη της περιοδεύουσας ιεραποστολής στη 
µεταποστολική εποχή (πρβλ. ο ίδιος, Propaganda, 112-113), ισχυρίζεται εντούτοις ότι αυτοί οι 
περιοδεύοντες απόστολοι προβληµατίζουν σοβαρά τον συγγραφέα της ∆ιδαχής και ότι οι µάλλον δεν 
είχαν ιεραποστολικές επιτυχίες. Κατά τη γνώµη µου ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ισχυρισµός µπορεί να 
τεκµηριωθεί. Εναντίον των ισχυρισµών αυτών µπορεί να αναφερθούν τα εξής: α) οι απόστολοι δεν 
προβληµατίζουν διόλου τον συγγραφέα, τον προβληµατίζουν όµως οι ψευδοπροφήτες και β) Για τις 
ιεραποστολικές επιτυχίες ή αποτυχίες των. διδ. αποστόλων µόνο εικασίες µπορούν να γίνουν, αφού 
σχετικές πληροφορίες δεν υπάρχουν.        
20 Μπορεί η αυστηρότητα των κανόνων αυτών να προκλήθηκε από την κατάχρηση του τίτλου 
„απόστολος“, όπως υποθέτει π. χ. ο W. Reinbold, Propaganda, 113. Μπορεί όµως να υποτεθεί ότι η 
αυτοσυνειδησία των ίδιων των αποστόλων συνέβαλε αποφασιστικά σε τέτοιους σκληρούς κανόνες, 
όπως ωραία παρατήρησε ο G. Sass, „Apostel“, 236: „Den echten Apostel treibt der Geist des Herrn 
zu den Heiden; er hat keine Zeit zum Ruhen an Orten, in denen bereits Christusgemeinden bestehen. 
Denn ‘die Zeit ist kurz’ (1. Kor. 7, 29), die bis zum Vergehen der alten Welt und dem Kommen des 
Menschensohnes noch bleibt.“   
21 Πρβλ. A. von Harnack, Mission, 347-348. 
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προσφέρει µια χρήσιµη πληροφορία για την ύπαρξη της περιοδεύουσας ιεραποστολής στη 
µεταποστολική εποχή.  

Στο τέλος αυτής της αξιολόγησης των πηγών του συρο- παλαιστινιακού χώρου ως 
προς το υπό συζήτησιν θέµα µπορούµε να αναφέρουµε κάποια προσωρινά συµπεράσµατα: 

1. Στη µεταποστολική εποχή υπήρχε η χριστιανική περιοδεύουσα ιεραποστολή 
την οποία επιτελούσαν οι περιοδεύοντες ιεραπόστολοι του συρο-παλαιστινιακού χώρου 
ακολουθώντας κατά γράµµα την εντολή του Κυρίου (Μτ. 28, 16–20). Οι ιεραπόστολοι 
αυτοί υποστηρίχτηκαν από τις τοπικές εκκλησίες στις οποίες περιόδευαν στα ταξίδια τους. 
Για την ιεραποστολική απόδοση των περιοδευόντων αποστόλων δεν διαθέτουµε 
πληροφορίες.  

2. Η τοπική εκκλησία υποστηρίζει τους αποστόλους µε τη φιλοξενία. Η κοινότητα 
όµως είναι επικριτική. Πολλοί και διάφοροι άνθρωποι περιοδεύουν σ’ αυτήν. Με το 
πέρασµα του χρόνου διαµορφώθηκαν τα κριτήρια για την υποδοχή των περαστικών. Το 
πρώτο και το βασικό κριτήριο είναι η διδασκαλία που φέρνει ο παρόδιος: αν φέρνει την 
„άλλην διδασκαλία“ (∆ιδ. 11, 2) δεν πρέπει να επικοινωνήσουν µαζί του (∆ιδ. 11, 1). Ο 
συγγραφέας της ∆ιδαχής δεν ασχολείται µε την ιεραποστολή των περιοδευόντων 
αποστόλων. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η σχέση τους µε την κοινότητα.  
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Предраг Драгутиновић 
 

ПУТУЈУЋИ МИСИОНАРИ У СИРИЈИ У ЕВАНЂЕЉУ 

ПО МАТЕЈУ И УЧЕЊУ ДВАНАЕСТОРИЦЕ АПОСТОЛА 
 

У постапостолском периоду, постојала је хришћанска путујућа мисија и њу 
су интензивно практиковали путујући мисионари (названи и „апостоли“), који су 
дословно следили Господњу мисионарску заповест из Μт 28,16-20. Ову заповест 
очигледно су схватили као лични призив и позив да проповедају Еванђеље свим 
народима. Мисија коју су вршили ови путујући проповедници наилазила је на 
подршку од стране локалних заједница које су посећивали на својим путовањима.  
Локална црква подржава мисионаре пружајући им гостопримство. Међутим, локална 
црква временом почиње критички да посматра придошлице које за себе тврде да су 
апостоли. Многи долазе и пролазе. Како је време пролазило, полако су се формирали 
критеријуми за пријем пролазника. Први и најважнији критеријум јесте учење које 
излаже посетилац: ако учи неко друго учење, „άλλην διδασκαλία“ (Дид 11,2), не треба 
комуницирати са њим (Дид 11,1). Аутор Дидахи не бави се мисијом путујућих 
апостола. Оно што га занима јесте њихов однос са заједницом, на основу кога се и 
процењује његово апостолство.  

Кључне речи: мисија, путујућа мисија, апостоли, Сирија. 
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ОДНОФОНЕМНЫЕ СЛОВА 

КАК АКРОСТИХОВЫЕ ИНИЦИАЛЫ 
(Лингвистические рассуждения о древнеболгарском погребальном 

каноне шестого гласа)1 
 

Резюме: Цель статьи доказать подлинность двух новонайденных 
фрагментов акростиха древнеболгарского погребального канона шестого гласа 
Â¸ÍÎ ¸ ÎË�[¸] и Á[Î] Çß, так как у них засвидетельствован исключительно редкий 

случай использования однофонемных слов (союза “ и” и междометия “ о”) в качестве 
начал тропарей, участвующих в построении акростиха. Для этой цели 
проанализированы языковые функции, которые однофонемные слова-инициалы 
исполняют в своем семантическом контексте в произведении. Так как погребальный 
канон вероятнее всего написан в IX в., в статье собраны примеры аналогичного 
употребления союза и междометия в древнеболгарских памятниках Х и ХI вв.  

Ключови думи: однофонемные слова, акростих, канон. 
 

Вероятно, предвидение возможных изменений, которым мог быть подвержен 
средневековый текст в рукописной практике, была причиной того, что гимнографы 
часто обеспечивали особенно важные компоненты своих произведений разными 
механизмами защиты. Одним из этих механизмов был подбор в тропарях таких 
начальных лексем, участвующих в построении акростиха, которые гимнографу 
казались устойчивыми против свободолюбивого пера копиистов и поэтому оставляли 
впечатление, что сохранят акростих в будущих списках. Таковы многофонемные 
самостоятельные слова в отличие от известных однофонемных служебных слов и 
междометий, которые легко отпадали, как показывают исследования, в процессе 
переписывания средневековых сочинений. 

Ярким исключением в этом отношении является древнеболгарский канон 
шестого гласа, открытый и частично опубликованный в 1986 г. Пиринкой Пенковой2. 
Это произведение пока известно в трех списках, все XIV в.: в среднеболгарском 
Зайковском требнике (далее в статье – Зайк.)3, как и в сербских требниках № 67 из 
Дечанского монастыря (далее – Дечани 67) (сейчас – депозит в Народной библиотеке 

                                                 
1 Перевод статьи с болгарского на русский язык осуществлен при финансовой поддержке 
Европейского социального фонда и Оперативной программы „Развитие ресурсов человека” в 
рамках проэкта № BG051PO001-3.3.04/61 между Институтом литературы БАН и МОМН. 
Переводчик – Н. Брауэр. 
2 Пиринка Пенкова, Новооткрит акростих в Погребалния чин на Зайковския требник, XIV в., 
Език и литература, 3, София, 1986, 35–43. 
3 Пиринка Пенкова, Новооткрит акростих..., 1986, 39–43; Стефан Младенов, Зайковски 
светогорски требник, Периодическо списание на Българското книжовно дружество, 71, 
София, 1910, 155–205. 
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Сербии в Белграде) и О. I. 469 из Российской национальной библиотеки в Санкт-
Петербурге (далее – РНБ О. I. 469)4. В новоткрытых частях акростиха канона5 
зарегистрировано или можно предположить несколько случаев, в которых 
краегранесие составлено из однофонемных слов-начал тропарей. Эти инципиты, 
однако, засвидетельствованы только в некоторых списках сочинения. Это, как и сам 
факт употребления однофонемных слов в качестве акростиховых инициалов, 
порождает  сомнение не являются ли прочтенные тайнописные фрагменты 
результатом случайного совпадения из-за добавленных позднее копиистами 
союзов и частиц в началах строф. 

Вряд ли ответ на этот вопрос можно найти путем анализа ритма канона, так 
как однофонемные слова односложные (при гласной) и неслогообразующие (при 
согласной), а стиховедческие анализы оригинальных древнеболгарских песнопений 
показывают, что отклонения в несколько слогов на стих по отношению к строфе-
образцу (ирмосу) считались славянскими песнописцами вполне допустимыми. Для 
подтверждения правильности прочтения новоткрытых фрагментов акростиха 
остается следующая возможность: 1) проверить мотивировано ли присутствие 
однофонемных слов-начал содержанием строф, в которых они включены; 2) 
постараться найти примеры аналогичного употребления этих слов в 
классических древнеболгарских памятниках X–XI вв., что, при положительном 
результате, будет доказательством вероятности того, что анализируемые лексемы 
присутствовали еще в первоначальном тексте канона IX в. Решение этих двух 
исследовательских задач – цель настоящей статьи. 

 
Союз „и” как акростиховой инициал 

 
В списке погребального канона в Дечани 67 можно прочесть акростиховой 

фрагмент Â¸ÍÎ ¸ ÎË�[¸] (л. 16r/5 – 17r/14), в котором вокал И обеспечивается 
начальной позицией союза „и” в конкретных тропарях:  

IV песнь, II тропарь: ¸̧̧̧‡ ¬ùå ìè p¬ñòü ïîæèòè âýêà ñåãî... 
V песнь, II тропарь:    ¸̧̧̧    ï‡ðèñòîyïèøå è ðýøå çîâåòü òå... 
Конец краегранесного слова “елей” не засвидетельствован в списках. Похоже 

на то, что оно стояло в им. или вин. п. ед. ч. (ÎË�¸6) в соответствии с сохраненной 

падежной словоформой Â¸ÍÎ и что следующий тропарь (богородичен) тоже 

начинался инициалом ¸̧̧̧. Если допустить, что при копировании текста два первых 

                                                 
4 Анатолий Аркадьевич Турилов, К определению объема творческого наследия учеников 
Кирилла и Мефодия в составе славянского Требника (Предварительные наблюдения над 
южнославянской рукописной и старопечатной традицией), Schriften über Sprachen und Texte, 
8: Slavica mediaevalia in memoriam Francisci Venceslai Mareš, hrsg. Johannes Reinhart, Wien, 
2006, 108–110. 
5 Отрывки представлены и анализированы в моей статье „Неизвестные фрагменты акростиха 
древнеболгарского погребального канона шестого гласа” в научном сборнике “Studia 
Mediaevalia Slavica et Byzantina. Vol. 1. Погребението и смъртта в юдео-християнската 
литературна традиция” (ИЛ – БАН) (в печати). 
6 Вопрос о засвидетельствованном в списках канона � (ÎË�¸) вместо ожидаемого Ý (ÎËÝ¸) 
подробно россмотрен в моей статье „Traces de la langue des deux saints égaux aux Apôtres, 
Cyrille et Méthode, et leurs élèves (Nouveaux fragments de l’acrostiche du canon funèbre en ancien 
bulgare du sixième ton)”, Byzantinoslavica  (в печати). 
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слова богородична ÐÐÐÐü“ö´ ì°íý íí*ý ÿêîæå ðDàRñhëBàMámëp¬íîìîy æ´ëàì´ . ïðàùàþ ò´ ñå (sic) 

ãðýñ´... (Дечани 67, 17r/12–13) поменялись местами, что часто встречается в 
рукописной практике, то содержание и этого тропаря позволяет предположить 
эвентуальное присутствие союза “и” в начале строфы – сравни: ¸ ìüíý ðüö´ íûíý 
ÿêîæå äðåâë¬ ðàñëàáëp¬íîy¬ìîy æ´ëàì´ . ïðàùà«òú ò´ ñ9 ãðýñ´... „И мне скажи сегодня 
как когда-то расслабленному: „Прощаются тебе грехи ...”. При этом допущении 
восстанавливаются оба члена древнеболгарского сложного союза (он подчеркнут в 
приведенном отрывке), употребленного подобным образом в следующем пассаже из 
Мариинского евангелия: ýêîæå ïîñúëà ì9 îòúöú ´ àçú ñúë© âû (Иоанн 20:21)7. 

Перестановку членов сложного союза в погребальном тропаре (´... ÿêîæå... вместо 

ÿêîæå... ´...) здесь можно объяснить инверсионностью, характерной для поэтического 
языка гимнографии. 

Начальная позиция союза „и”, которую, возможно, содержал тропарь, в 
принципе не была редким явлением в период классического древнеболгарского языка 
и в определенных случаях выполняла функцию ввода нового предложения или даже 
нового периода в тексте8. Так начинается, например, рассказ об исцелении двух 
слепых, который следует за концом рассказа о воскресении дочери Иаира в 
Зографском евангелии: µ ïðýõîä9øòþ ´ñ<óñî>â´ " ïî í'åìü µäåòå á@ ñëýïöà (Матфей 
9:27)9. Интродуктивная функция союза в начале нового раздела текста значительно 
ограничена в современном болгарском языке. Например, в синодальном переводе 
процитированного евангельского отрывка отсутствует „и”, причем стих начинается 
сразу с наречия времени, уточняющего контекстуальное значение конструкции 
„дательного самостоятельного”: „ Когато Иисус си отиваше оттам, тръгнаха подире 
Му двама слепци...”10 („Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых ...”). 
Может быть именно вследствие языкового развития, в ходе которого союз „и” 
потерял в значительной степени свою роль для ввода смысловых разделов текста, 
следует интерпретировать вероятное отпадение вступительного союза в процессе 
копирования рассматриваемого погребального тропаря. 

Подобное отпадение засвидетельствовано в некоторых списках трех строф 
погребального канона, две из которых участвуют в построении упомянутого 
акростихового фрагмента: 

IV песнь, II тропарь 
Дечани 67  Зайк.  РНБ О. I. 469 

¸̧̧̧ ¬ùå ì´ ¬ñòü 
ïîæ´ò´ âýêà ñåãî... 

„�„�„�„�ùå ì´ ¬TC ïîæ´ò´ 
âýêà ñåãî... 

¸̧̧̧ åùå ì´ ¬TC ïîæ´ò´ 
âýêà ñå“ãî... 

V  песнь, III тропарь 
Дечани 67  Зайк.  РНБ О. I. 469 

¸̧̧̧    ï‡ð´ñòîyï´øå ´ 
ðýøå çîâåòü òå... 

ÏÏÏÏð´ñò©ï´øå ´„ ðýø© 
çîâåòü òå... 

ÏÏÏÏð´ñòîyï´øå ´„ ðåøå 
çîâåòü òå... 

                                                 
7 Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков). Под редакцией Р. М. Цейтлин, Р. 
Вечерки и Э. Благовой. 2-e издание, стереотипное. Москва, 1999, 796. 
8 Старославянский словарь..., 244. 
9 Старославянский словарь..., 244. 
10 Библия, сиреч книгите на Свещеното Писание на Ветхия и Новия Завет. Издава Св. Синод 
на Българската Църква. София, 1991, 1204. 
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VII песнь, II тропарь 
Дечани 67  Зайк.  РНБ О. I. 469 

Ñëîy‘ã¥ íåìëTCò´â¥ 
. ïëà÷ü ãîðê¥´... 

II II¸̧̧̧ ñëîyã¥„ íåìëTCò´â¥, 
´ ïëà÷ü ãîð°êü´... 

ÑÑÑÑëóã¥ íåìëòCT´â¥, ´ 
ïëà÷ü ãîð°ê¥... 

 
Не только прочтенный краегранесный пассаж из Дечани 67 Â¸ÍÎ ¸ ÎË�[¸] 

позволяет с серьезным основанием утверждать, что в первоначальном тексте канона 
по крайней мере два из процитированных инципитов были введены союзом “и”, но и 
тот факт, что во всех трех случаях это предположение оправдано содержанием строф. 
Обращает на себя внимание то, что начальное „и” присутствует лишь в тех тропарях, 
которые являются смысловым продолжением непосредсвенно предыдущих. Между 
тремя парами семантически взаимосвязанных между собой строф необходимо 
выделить группу первый – второй тропарь четвертой песни, где значение вводного 
однофонемного слова отличается от остальных случаев: 

ÂÂÂÂîäîþ ë´ wì¥âà¬òå òýëî ìî¬ ãðýø°íî¬ ´ íåäîTC´íî¬ . à ñà’ìü ñåáå ñëüçàì´ íå wì´õü 
. äà ñå á¥õü § ãðýõü w÷´ñò´ëü ´� ñâîáîäîy § á*à ïð´p¬ëü . ´ ïî’êîÿ ìýñòî áë*ãî¬ ´äýæå ä*øå 
ñ*ò¥õü âåñåëåò° ñå < 

¸̧̧̧ ¬ùå ì´ ¬ñòü ïîæ´ò´ âýêà ñåãî . þíü ¬ñìü äà íàñëàæîyD ñå . à íàïîñëýä°êü ïîêàþ 
ñå . äà òî ì¥ñëå äí@´ ñâîp¬ ´æ´Dõü íå ïîêà¬ ñå . ´ òîãî ðàä´ ïðýäàþ ñå ñ°ìð°ò´ <   

                                                                       Дечани 67, 16r/10–16v/2  
Оба тропаря раскрывают мучительное внутреннее размышление грешной 

души, разрываемой между горьким воспоминанием о прожитом в наслаждениях 
нераскаянном земном пути, лишившим ее небесных благ, и кошмарным настоящим 
смерти и ожидания наказания. В ходе этого размышления душа грешника 
констатирует в первой строфе, что возможность покаяния безвозвратно потеряна 
(ñà’ìü ñåáå ñëüçàì´ íå wì´õü), а во второй отвечает на имплицитный самоукорительный 
вопрос „почему?”, с болью раскрывая гедонистические мотивы собственной 
нераскаянности: ¸̧̧̧    ¬ùå ì´ ¬ñòü ïîæ´ò´ âýêà ñåãî . þíü ¬ñìü äà íàñëàæîyD ñå . à 
íàïîñëýä°êü ïîêàþ ñå... В этом контексте начальное „и” можно рассматривать как 

частицу, которая усиливает значение следующего за ней наречия p��: ¸̧̧̧ åùå ì´ ¬TC 
ïîæ´ò´ âýêà ñå“ãî þíü áî ¬ñìü... (РНБ О. I. 469, 172v/8 – 9) „И еще мне жить на этом 

свете, ибо я молод ...”. Подобное употребление вводного словосочетания è ¬ùå 
зафиксировано и в древнеболгарской Синайской псалтири: · åùå ìàëî " · íå á©äåòú 
ãðýøüí´êà (Пс. 36:10)11. 

Несомненная смысловая взаимосвязь между соседними тропарями двух 
остальных пар строф с инициальным „и” обусловливает проявленную в обоих 

                                                 
11 Старославянский словарь..., 804. Эти наблюдения основываются на текстах списков канона. 
Нужно, однако, иметь ввиду, что при восстановке еров, согласно предположительной 
фонетике древнеболгарского языка IX в., первый стих строф четвертой песни имеет 
одинаковую (или подобную) длину (8–9 слогов) в ирмосе и в тропарях песни за исключением 
откомментированного второго тропаря, у которого во всех списках первый стих короче (всего 
5–6 слогов). Отсюда следует, что вероятнее всего дошедший до нас текст изменен по 
отношению к протографу, где начало тропаря, возможно, отличалось от проанализированного 
здесь. 
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случаях соединительную функцию вводного союза „и”, широко распространенную в 
языке: 

IV песнь, II и III тропарь: 
ÎÎÎÎ÷̈´ ñâåçàñòà ñå ´ ¬ç¥êü ñâåçà ñå ´ ãëà’ñü wíýì´ ñå . îyçðýâü àíã*ëà § á*à ïîyùåíà 

ïî¬ò´ ìå ´ âåñò´ ìå ê° ñåáý < 
¸̧̧̧    ï‡ð´ñòîyï´øå ´ ðýøå çîâåòü òå ´ç’ü ì´ðà ñåãî ê° ñåáý . ïðýâý÷í¥´ á*ü è âëêDà 

â°ñýõü . äà ïð´’´ìåø´ ìýñòî ¬æå ¬ñ´ îy’ãîòîâàëü < 
                                                                         Дечани 67, 16v/10–17 

Единственное семантическое несоответствие между этими двумя тропарями 
состоит в различном числе ангелов: один или два в первой строфе (îyçðýâü àíã*ëà § á*à 
ïîyùåíà – ед. или дв. ч.), но три и более – во второй (´    ï‡ð´ñòîyï´øå ´ ðýøå – мн. ч.), 
что вероятно из-за ошибки при переписывании. 

VII песнь, I – II тропарь: 
Äëüãà áåñ êîí°öà ì©êà ´‘ w¨ãíü íåîy„ãàñà¬„´ " ´„ ÷ðüâü ´„ ñêðüæ´òü ç©áî N� " ´‘ ïëà÷ü 

íOåmóòýø´ì´ " òàìî áî íà ë´öà íýTC çðýí´ÿ " òó áî ðîD ðîäîy íå ïîìîæåUC < 
I¸II̧¸I¸ ñëóã¥„ íåìëTCò´â¥, ´ ïëà÷ü ãîð°êü´ ëþUC " í© ïðýæåD ñüìð°ò´ ïîêà¬ì° ñå " ´„ ïëà÷©ù9 

ñå âüçüï´¬„ìü " îIáëàD¬„´ æ´â´ì´ ´‘ ìðüòâ¥ì´ á*å í*øü ñëàBC òåáý < 
                                                                                               Зайк., 79r/9–17 

Помимо соединительной, функция „и” в начале последней цитированной 
строфы еще и стилистическая – двукратное употребление союза ( I¸ ñëîyã¥„ íåìëTCò´â¥, 
´ ïëà÷ü ãîð°êü´ ëþUC) продолжает полисиндетон предыдущего тропаря (...´‘ w¨ãíü 
íåîy„ãàñà¬„´ " ´„ ÷ðüâü ´„ ñêðüæ´òü ç©áîNC " ´‘ ïëà÷ü íOåmîyòýø´ì´...). Это дает дополнительное 

основание ожидать, что и в этом случае протограф содержал инициал ¸, 
сохраненный единственно в Зайковском требнике.  

На основании прокомментированных строф, как и текста канона в целом, 
можно обобщить, что анафорическое употребление союза „и” является характерной 
чертой индивидуального стиля произведения. Как было подсказано еще в 
предисловии статьи, включение однофонемного слова в ряд инициалов, 
составляющих фразовый акростих, отличает по стилю этот погребальный канон от 
почти всех остальных древнеболгарских песнопений и негимнографических стихов 
IX в. Кроме употребления этого союза в азбучных краегранесиях для обозначения 
десятой или одиннадцатой буквы глаголицы12, при просмотре древнеболгарской 
акростиховой поэзии я смогла найти еще только один подобный инципит, причем не 
строфы, а внутреннего стиха строфы – в каноне на Рождество Христово еп. 
Константина Преславского: ´ ñýä9ù9ÿ âú ñýí´ ñúìüðòüíý´13. Вероятно, именно из-за 

                                                 
12 Климентина Иванова-Константинова, Два неизвестни азбучни акростиха с глаголическа 
подредба на буквите в среднобългарски празничен миней. – В: Константин-Кирил Философ. 
Доклади от симпозиума, посветен на 1100-годишнината от смъртта му. София, 1971, 347, тоже 
в Азбучной молитве: ¸ ïðîñ´òú äàðû òâîÿ ïð´ÿò´ (Кирило-Методиевска енциклопедия. Том I. 

София, 1985, 51), и в переводе Богородичного акафиста в составе Триоди: ¸ áë[à]ãîäýòú 
ïîäàâú... (Вячеслав Михайлович Загребин, Заупокойные стихиры АЗЬБУКОВНЕ в сербском 
Требнике XIII века, Археографски прилози, 3, Београд, 1981, 71). 
13 Георги Попов, Канон за Рождество Христово от Константин Преславски, Palaeоbulgarica, 
22, София, 1998, 4, 22. 
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осознания риска отпадения вводного союза при переписывании текста с 
последующим нарушением первоначального акростиха автор погребального канона 
специфическим образом маркировал анафорическое употребление „и” в песнопении. 
Использование этой однофонемной лексемы в качестве смысловой спайки между 
соседними тропарями и нагрузка инициала ¸ стилистическими функциями в 
отдельных строфах было дополнительной защитой, кодированной гимнографом, 
против эвентуальных текстовых вмешательств копиистов, которая, однако, оказалось 
недостаточной, и сегодня могут быть восстановлены лишь отдельные фрагменты 
древнего тайнописного послания произведения. Учитывая эту особенность 
индивидуального стиля сочинения, при попытках реконтруировать акростих логично 
предполагагь, что и другие тропари, возможно, начинались отпавшими впоследствии 
однофонемными словами, следы первоначального присутствия которых должны 
храниться в смыслово-стилистической ткани таких строф.   

    
Междометие “ WWWW” как акростиховой инициал 

    
На основе установленной роли союза „и” как инициала нескольких 

акростиховых тропарей погребального канона можно предположить еще одно 
аналогичное употребление в этом же произведении, но другого однофонемного слова 
– междометия w. Одна из гипотез каким был первоначальный краегранесный 
фрагмент, вставленный в девятую песнь канона, состоит в том, что четыре инициала 
строф в протографе составляли словоформу áîçý в местном падеже, ед. ч. от 

существительного áîãú. В списках сочинения в Зайк. и РНБ О. I. 469, однако, на чьих 

данных основана эта гипотеза, на месте ожидаемого начального W стоит инициал À, 

так что первые буквы тропарей образуют сочетание ÁÀÇß. Это можно объяснить 
следующим образом: как в нескольких строфах канона копиисты устранили вводный 
союз „¸”, также, возможно, во втором тропаре девятой песни было убрано начальное 

междометие W, где оно вполне совместимо с пафосом самосожаления14 – сравни: 

[W]  IÀçü íWíý âü òëþ âüñåëþ ñå âý÷í©9 " ´ çýëî êàìåí´¬ìü ïîêð´âà© ñå " íà äíý 
ëåæ© ÿ„êî íå ðîæDü ñå " á¥âü êðàñíü ñ âàì´ " íWíý ëåæ© ïð´òðàíüíü âü âàñü <  

                                                                                  Зайк., л. 80r/18–80v/4  
Именно это вводное междометие отпало также во всех списках одного из 

тропарей (третьего восьмой песни трипеснца четверга первой недели поста) в 
триодном цикле Константина Преславского, что привело к нарушению 
акростихового слова ÀÏÎÑÒ[Î]ËÑÊÀß: [W] ñëàâí¥´’ ïåòðå ´… ïàâëå. ´’ÿêîâå àíäðåó„... 
(Жеравненская триодь)15. 

В классических древнеболгарских памятниках междометие w чаще всего 

присутствует в безглагольных восклицательных предложениях16: напр. w êîðàáü 

                                                 
14 Другая гипотеза (отсутствие всего тропаря с инициалом À в протографе) предложена и 
аргументирована в моей статье „Неизвестные фрагменты акростиха древнеболгарского 
погребального канона шестого гласа” (в печати) – см. примечание 5 настоящей статьи. 
15 Попов, Георги. Триодни произведения на Константин Преславски, Кирило-Методиевски 
студии, 2, София, 1985, 445, 151. 
16 Граматика на старобългарския език. Фонетика, морфология, синтаксис. Главен редактор: 
чл.-кор. проф. д-р Иван Дуриданов. Издателство на БАН. София, 1991, 376–377. 
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òüìàì´ çúëà ïëüíú (Супрасльский сборник 400:17), w íå¶ñòîâúñòâî âåë´êîå ïà÷å æå w 
ñúðåáðîëþáüñòâüå (Клоцов сборник 4б:7–8), w ÷ëîâýêîëþáüñòâüíààãî ´ ñâ®òààãî ãëàñà 
(Супрасльский сборник 341:17); а также в риторических вопросах – напр. w êîëüì´ 
ñüðåáðîëþáüñòâî çüëî (Супрасльский сборник 426:12–13)17. Как и в современном 

болгарском языке, типично его привокативное употребление: напр. w æåíî âåë´ý åñòú 
âýðà òâîý (Матфей 15:28 Зографское евангелие)18. Приведенный гипотетический 

пример ([W] àIçü íWíý âü òëþ âüñåëþ ñå âý÷í©9...) не содержит ни одной из этих 

структурных характеристик. В нем предположительное употребление вводного w 
продиктовано исключительно семантикой высказывания, не будучи непосредственно 
связано с грамматической структурой предложения. Насколько мне известно, такая 
функция междометия не документирована в древнеболгарских памятниках X и XI 
вв., но подобные примеры можно извлечь из более поздних списков произведений 
периода классического древнеболгарского языка. Так, например, начинается Книга 
пророка Ионы в древнейшем полном списке преславского перевода Книги 
двенадцати пророков с толкованиями (Санкт-Петербург, РНБ, F. I. № 416 конца XIV 
в.): W áë@æåí¥´” ¶wíà " ´ ´íà ïðð¡P÷üñòâà ïðîðåêëü åTC...19. Подобный тип употребления w 
встречается и в одном из пассажей в Святославовом списке 1073 г. Симеонового 
изборника: Ñú„ìåíüí„î¬„ w¨ îy„áî î„ãëàãîëàí´¬„ ¬„ñòü...20. Та же функция междометия 
унаследована и современным болгарским языком – сравни: „О, аз ще отмъстя на тия 
принцове и князе!” ( Хр. Смирненски “Приказка за стълбата”) 21 („О, я отомщу этим 
принцам и князьям!” – Хр. Смирненски „Сказка о лестнице”). 

Не следует, конечно, исключать возможность того, что предполагаемое 
начальное междометие в погребальном тропаре было îyâû “увы!” или îy “о! увы! 
ах!”, хотя их употребление в классических древнеболгарских памятниках имеет 
подобные структурные ограничения, которых нет в списках рассматриваемой 
строфы: îyâû связано с последующим дательным падежом субъекта типа îyâû ìüíý, 

а îy засвидетельствовано как часть сочетания îy ãîð¬ ìüíý22.                                     

 
Заключение 

 
Семантически мотивированное участие союза ´ и междометия w в 

рассмотренных строфах славянского погребального канона, как и открытие именно 
такого типа употребления тех же лексем в древнеболгарских и в некоторых более 
поздних памятниках, приводят к выводу, что эти однофонемные слова-инициалы 
первоначально присутствовали если не во всех, то в большинстве 

                                                 
17 Граматика на старобългарския език..., 379.  
18 Старославянский словарь..., 769. 
19 Румяна Златанова, Книга на дванадесетте пророци с тълкования. Том I. От поредицата 
“Старобългарският превод на Стария завет”. Под общата редакция и с въведение от С. 
Николова. София, 1998, 181, 48. 
20 Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Том I. Изследвания и текст. 
София, 1991, 661. 
21 Христо Смирненски, Събрани съчинения в четири тома. Том IV. Проза. Под редакцията на 
П. Зарев. София, 1960, 580. 
22 Старославянский словарь..., 724, 719; Граматика на старобългарския език..., 377–378.  
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проанализированных частей произведения. Это заключение является также 
дополнительным аргументом в пользу подлинности новооткрытых краегранесных 
фрагментов, а следовательно и в пользу утверждения, что опубликованный П. 
Пенковой погребальный канон хранит в себе следы непереводного 
древнеболгарского произведения23, о существовании которого до недавнего времени 
не было найдено доказательств (прежде всего – славянского акростиха). 

Одной из вероятных причин трудности целостного прочтения тайнописного 
послания сегодня является именно авторское решение использовать однофонемные 
слова как акростиховые инициалы. Нет ни одного случая из рассмотренных в данной 
статье, при котором бы выбранная гимнографом автором однофонемная лексема-
начало строфы не отпала если не во всех, то в некоторых списках. Так сама история 
копирования текста доказывает, что конструкция акростиха нестабильна и не 
выдержала превратностей времени. Этот факт провоцирует любопытный вопрос 
почему анонимный песнописец предпочел в ряде случаев использовать подобным 
образом союз “и” (и может быть междометие “о!”) при положении, что переписчики 
часто убирали именно такие слова. Вероятнее всего потому что славянская 
письменность в то время была совершенно новым явлением и поэтому гимнограф все 
еще не владел умением предусмотреть все разрушительные для акростиха изменения, 
которые могут возникнуть в процессе копирования произведения. Эта гипотеза 
подтверждается некоторыми исключительно архаическими языковыми 
особенностями текста канона, которые отсылают его появление в первые годы 
существования древнеболгарской песенной поэзии24.  
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Регина Којчева 
 

JЕДНОФОНЕМНЕ РЕЧИ КАО АКРОСТИХОВНИ ИНИЦИJАЛИ 
(ЛИНГВИСТИЧКА РАЗМИШЉАЊА О СТАРОБУГАРСКОМ 

ПОГРЕБНОМ КАНОНУ ШЕСТОГ ГЛАСА) 
 

 Циљ овог чланка јесте да докаже аутентичност двоје недавно нађених 
одломка са акростихом старог бугарског канона на сахрани шестог гласа: ÂÈÍÎ È 
ÎË�[È] и Á[Î]Çß. У овим одломцима примећен је изузетно ретки случај коришћења 
слова од једне фонеме (везник „и” и узвик „о”) у позицији почетка тропара, које улазе 
у изградњи акростиха. Због тога је примењена анализа лексиколошке функције које 
остварују ове једнофонемне речи – иницијале у контексту дела. Пошто је овај канон 
на сахрани највероватније писан у IX веку, потражен је исти облик коришћења 
везника и узвика у старим бугарским споменицима X и XI века. 
 Кључне речи: једнофонемне речи, акростих, канон. 
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Владимир Вукашиновић 
Православни богословски факултет Универзитета у Београду 
Београд - Србија 

 
ДЕТЛАЧКИ МОЛИТВОСЛОВ – ЗБОРНИК ПАТРИЈАРШИЈСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ   РС № 7 
 
Апстракт: Детлачки требник – конволут, који се данас налази у рукописној 

збирци Патријаршијске библиотеке у Београду, једна је од српских богослужбених 
књига које су преписиване након појаве првих штампаних издања наше литургијске 
литеартуре. Установивши да су као предлошци овом зборнику послужиле 
богослужбене књиге милешевске и горжданске штампарије, аутор покушава да 
објасни која је логика навела преписивача и редактора да неке важне службе и 
обреде изостави из свог рукописа. Посебна пажња посвећена је специфичностима 
појединих обреда – Свете Тајне Брака и Опела лаика и њиховим богослужбеним 
карактеристикама.  

Кључне речи: рукопис, требник, Света Тајна Брака, опело, зборник, 
псалтир, манастир.  

 
  У тешким и оскудним временима XVI и XVII столећа, књиге старог српског 

штампарства нису могле да задовоље све богослужбене потребе храмова и 
манастира. Због тога су оне, паралелно са штампаним издањима евхологиона, 
служабника, псалтира, октоиха и зборника,  и даље преписиване – што са штампаних, 
што са рукописних предложака. Детлачки евхологион једна је таква књига. Она је 
данас конволут, састављен од две целине. Прва, из 1628. године, до данас је у 
литератури најчешће називана Богородичником, мада, мишљења смо, заслужује 
друго име. Она, као што се из нашег идентификовања богослужбених и других, 
најчешће црквено-правних, дисциплинарних садржаја да видети, обухвата одломке – 
чинове, поретке и текстове часослова, молитвослова, служебника, октоиха и других 
богослужбених књига, те му зато више одговара назив Зборник него богородичник. 
Други део, из 1550/60. године, са правом носи назив евхологион, односно 
молитвослов. Инсистирање појединих аутора да српске штампане евхологионе треба 
називати молитвеницима (мада, по критеријуму садржаја, допуштају и назив 
требник), јер су они тако названи од стране својих штампара и издавача, ма колико 
изгледало логично, ипак мора, мислимо, да буде условно и само у одређене сврхе1. 

Уколико већ желимо да преведемо изворни грчки термин и да у употребу уведемо 
његов српскословенски еквивалент, онда то треба да буде израз молитвослов – који 
је, при томе, тачнији – а не молитвеник, који данас има сасвим другу семантичку 
конотацију у богословској и духовној лексичкој употреби.   

                                                 
1 Катарина Мано-Зиси, Издање Молитвеника Ђурђа Црнојевића, О Молитвенику Ђурђа 
Црнојевића из 1495/96, Подгорица-Цетиње, 1993, 15-16. 
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Време и место настанка Детлачког молитослова 
 
 Питање времена и места настанка ове књиге, као и проблеме евентуалних 

предложака и писара, у највећој мери разрешиле су уважене колеге: Душица Грбић,  
Катица Шкорић и Радоман Станковић. Детлачки молитвослов састоји се из две 
целине, од којих прва датира из 1625/1635, а друга из 1550/1560. године, како је 
показао филигранолог Радоман Станковић. За други део конволута нема аутентичних 
података о писару, месту и времену настанка. Сигурно је само то да је он, скоро у 
потпуности, дело једног писара. Први део конволута дело је писара Захарије 
Возућанина који је, како кажу Душица Грбић и Катица Шкорић, исписао скоро целу 
прву књигу – л. 15а/5–111б (осим њега, јавља се још једна рука, л. 1а–15а/4) и 
дописао текст с почетка друге књиге конволута (л. 113а–114б и 118а–119б), који је 
недостајао због изгубљених листова, што се делимично може закључити и на основу 
поменутог записа. На основу записа са листа 293 а из 1628. године, сазнајемо да је  
Захарија Возућанин ову књигу дописивао „повеленијем презвитера Милеша“ у селу 
Детлаку, у време српског архиепископа Пајсија и босанског митрополита Исаије, као 
и да је истом презвитеру, са реке Укрине, она била намењена.  

 Пошто су Душица Грбић и Катица Шкорић утврдиле да се текст 
Молитвослова у великој мери слаже са Горажданским молитвеником 
(молитвословом) из 1523. и са Милешевским из 1546. године, који је прештампан са 
Горажданског, из тога су извукле закључак да је препис настао по узору на једно од 
та два издања. То је, напоменимо, било познато и Захарији Возућанину, који је за 
допуну текста овог Евхологиона употребио управо Гораждански или Милешевски 
молитвеник, на шта указују и Грбић и Шкорић, али и друге књиге горажданске 
штампарије, што ће показати потписник ових страница.  

  У којој и каквој врсти црквеног организованог живота у месту Детлаку (крај 
реке Укрине) је овај Евхологион настајао, није лако утврдити. Зна се још за једну 
рукописну књигу са овог подручја. То је Јеванђеље из 1509, са записом да је писано у 
селу Детлаку на реци Укрини, које се налази у Народној библиотеци у Букурешту2. 
То, можда, значи да је овде реч о каквом преписивачком центру. У корист тој 
претпоставци, не говоре само ретка сачувана књига, него и најновија истраживања 
Детлачког конволута у домену палеографије, илуминације, ортографије, језика и 
садржаја.  

 
Садржај Детлачког молитослова3 

 
 ПРВИ ДЕО – ЗБОРНИК 
I 1 а – 21 б – Последовање Акатиста Пресвете Богородице  (Уп. ГП, 312 б-

326 б; Псалтирь слeдованная, I часть, Московская патрiархiя, Москва, 1978); 
II 22 а – Понедељак, Блажени глас 1. са Ап. Јев. 2,2-10. и Јев. Лк. 10,16-21 
(Данас – Мт. зач. 53); 
III 24 а – Уторак, Блажени глас 2. са Ап. Дап. 13,25-32 и Јев. (у рукопису је 
зачало погрешно приписано Јовану, али је, у ствари, Матејево) Мт. 11,2-15; 
IV 25 б – Среда, Блажени глас 3. са Ап. Филип. 2,5-11 и Јев. Лк. 10,38-42; 
V 27 б – Четвртак, Блажени глас 4. са Ап. 1 Кор. 4,9-16. и Јев. Мт. 10,1-8; 

                                                 
2 Станиша Тутњевић, На трагу манастира Детлак, Београд 2008, 92–93. 
3 Скраћенице које се у Садржају користе: ГМ = Гораждански молитвослов, ГП = Гораждански 
Псалтир.  
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VI 29 б – Петак, Блажени глас 5. са Ап. 1 Кор. 1,18-24 и Јев. Јн. 4,13-15 
(Данас Јн. зач. 9); 
VII 31 б – Субота, Блажени глас 6. са Ап. 1 Кор. 15,20-28 (Данас 1. Сол. зач. 
270  и Јев. Јн. 5. 24-30); 
VIII 33 б – Недеља, Блажени глас 8. са Ап. Јев. 12,33-40; 13,1-2 (Данас 1. Кор. 
зач. 158) и Јев. Мт. 10,32-34; 37-38; 19,27-30 (Данас Мт. зач. 77). Ово су 
Блажени дани са седмичним апостолима и јеванђељима (Уп. уз одређене 
разлике: Октoих, сирeч Oсмогласник. В 2 частях — Издание Московской 
Патриархии, Москва, 1981); 
IX 36 а – Крај Вечерње службе Великог поста: од тропара – Богородице 
Дјево – до молитве Св. Јефрема Сирина; 
X 37 аб – Поредак првога часа (Уп.  ГП, 162 а-164 а; Часосло'въ, Московская 
Патриархия, Москва, 1980); 
XI 38 а – Међучасије првог часа, ГП 164 а-б; 
XII 42 а – Међучасије трећег часа, ГП 165 б-166 а;  
XIII 46 а – Међучасије шестог часа, ГП 167 б-168 а; 
XIV 49 а – Међучасије деветог часа, ГП 172 а-б; 
XV 51 б – Поредак Великог повечерја (Уп. ГП 175 а-183 а; Часосло'въ, 
Московская Патриархия, Москва, 1980); 
XVI 64 б – Служба првога гласа у Суботу вече – Без Малог вечерња и  
Повечерја  (Уп. Октoих, сирeч Oсмогласник. В 2 частях — Издание 
Московской Патриархии, Москва, 1981);  
XVII 87 а – Календар са тропарима покретних и непокретних празника (Уп. 
ГП 189 б-266 а, у односу на који је у великој мери скраћен); 
XVIII 96 а – Чин изношења Крста, ГМ 225 а-232 б; 
XIX 105 б – Литијска ђаконства на Вечерњу, ГМ 245 а-247 б; 
XX 108 а – Мали помен; 
XXI 110 а – Епитимијско упутство; 
XII 110 а – Келијно правило за неписмене монахе; 
XXIII 110 б – Таксеник за обреде; 
XXIV 110 б – О помињању мртвих (препис одломка из Правила светих 
апостола и светих преподобних и богоносних отаца наших шестога сабора, 
ГМ, 265 б-295 а; 281а); 
XXV 111 а – О женидби (Ibidem, ГМ, 265 б-295 а; 275 а). 
 
ДРУГИ ДЕО – МОЛИТВОСЛОВ 
I 113 а – Молитва знаменовања детета у осми дан по рођењу, ГМ 2 а-б; 
II 114 а – Молитве породиљи и детету у четрдесети дан, ГМ 3 а-4 б;  
III 116 б – Света Тајна Крштења, ГМ 4 б-17 а;   
IV 143 а – Света Тајна Брака, ГМ 17 а-24 б; 
V 160 б – Опело лаика, ГМ 37 б-67 б;  
VI 227б – Парастос, ГМ 68 а-73 б; 
VII 240 а – Чин малог освећења воде за 1. август, као и сваког новог месеца, 

ГМ 185 б-195 б; 
VIII 254 а – Благосиљање славског кољива, ГМ 247 б-248 а; 
IX 255 а – Молитва опроштајна коју чита архијереј или духовник – вољне и 
невољне..., ГМ 248 а-250 а; 
X 260 а – Молитва ономе који хоће да се причести, ГМ 250 а-250 б; 
XI 261а – Молитва над сасудом оскврњеним, ГМ 250 б; 
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XII 261 б – Молитва када нешто скверно падне у сасуд, ГМ 250 б-251 б; 
XIII 263 б – Молитва над оскврњеним извором, ГМ 251 б-252 б; 
XIV 265 а – Молитва за благосиљање грожђа, ГМ 252 б; 
XV 266 а – Молитва друга у исту сврху, ГМ 253 а; 
XVI 266 б – Молитва за благосиљање ускислог вина, ГМ 253 а; 
XVII 267 а – Молитва друга у исту сврху, ГМ 253 б; 
XVIII 268 а – Молитва риболовцима, ГМ 253 б-254 а; 
XIX 269 а – Молитва друга над мрежама, ГМ 254 а-254 б; 
XX 269 б – Молитва када се хоће барком пловити, ГМ 254 б-255 а; 
XXI 270 б – Молитва за риболов, ГМ 255 а; 
XXII 271 б – Молитва новом дому и храму, ГМ 255 б; 
XXIII 272 а – Молитва на почетку сваког доброг дела, ГМ 255 б-256 а; 
XXIV 272 б – Чин како треба примати оне који долазе из латинске вере, ГМ 
256 а-257 б; 
XXV 276 б – Часни параклис Пресветој Богородици, ГМ 258 а-265 б; 
XXVI 294 a-302 б – Различити химнографски материјал. 
  
 Преписивачи Детлачког евхологиона су у структуру овог зборника, поред 

молитвословних чинова, унели и елементе служби дневног, седмичног и годишњег 
богослужбеног круга, и овим конволутом, на известан начин, покушали да замене 
више богослужбених књига. Делови служебника, часослова, октоиха, триода, минеја, 
псалтира, типика и канонских зборника допуњују евхолошки материјал који је 
примарно садржала ова књига. Када упоредимо садржај Детлачког евхологиона са 
његовим горажданским предлошком, наилазимо на сасвим неочекиване резултате. 
Преписивач старијег дела овог Конволута није у свој рукопис унео: а. Свете тајне: 
Свету тајну покајања и исповести (24 б-32 а), Свету тајну јелелосвећења (133 а-156 
б); б. монашке обреде: одевање расе (73 б-75 б), чин мале схиме (76 а-81 б), чин 
велике схиме (81 б-103 а), чин за разлучење душе монаха (103 а-112 а), чин опела 
монаха (112 а-132 б); в. архијерејске обреде: чин освећења Храма (199 б-221 а), чин 
утврђивања свете трпезе (221 а-223 б), три молитве за свети жртвеник који су 
оскврнили јеретици (224 а-225 б); г. различите делове служби дневнога круга: 
возгласе и молитве вечерња (238 а-239 а), возгласе и молитве јутрења (239 а-240 а), 
отпусте – минејске (240 а-241 а), триодске (241 а-б), свакодневне (241 б-242б), 
служби дневнога круга (242 б-243 а),  усопшим (243 а-б), јектенију за усопше (243 б-
244 а), као и молитву петохљебнице (247 а-б); д. специфичне обреде Великих 
празника: чин великог освећења воде на Свето Богојављење (176 а-185 а), чин 
Воздвижења Часног Крста (197 б-199 б); ђ. остале чинове и молитве: чин 
братотворенија – побратимства (32 а-б), чин за разлучење душе лаика (32 б-37 б), чин 
омивања моштију светих (195 б-196 б), чин помазивања великим миром (196 б-197 
б), три молитве Светог Трифуна за винограде (232 б-238 б). 

 Недостатак већине ових чинова и молитава не збуњује. Једноставно – сваки 
преписивач може да буде, а у извесној мери и јесте, по свом сопственом избору или 
захтеву поручилаца, и редактор. Он узима или оставља, уноси или не преписује 
одређене делове својих предложака. Међутим, одсуство две врсте служби ипак 
представља озбиљнији проблем. Реч је о Светим тајнама и монашким обредима.  

 Што се монашких обреда тиче, постоји покушај да се њихово непостојање у 
Детлачком евхологиону изведе из својеврсне „световне намене“ његовог 
горажданског предлошка. Међутим, тврдња, да, „... за разлику од цетињског издања, 
чији је избор чинова одговарао више потребама манастирског и црквеног живота, у 
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горажданском Молитвенику преовлађују чинови намењени мирјанима и њиховим 
животним потребама“ 4 – једноставно не стоји. Све чинове које има цетињски 
Молитвослов (монашење у расу (1 а-5 б), малу (5 б-11 б) и велику схиму (11 б-34 б), 
чин на разлучење душе монаха (34 б-44 а) и опело монаха (44 а-74 б)) има и 
гораждански (одевање расе (73 б-75 б), чин мале схиме (76 а-81 б), чин велике схиме 
(81 б-103 а), чин за разлучење душе монаха (103 а-112 а), чин опела монаха (112 а-
132 б)). Једини чин који се тиче монашког живота, а који постоји у цетињском, а не 
налази се у горажданском Молитвослову, јесте чин на постављење игумана (224 а- 
225 а), али он не спада у типично монашке, него архијерејске обреде и молитвене 
обрасце. Стога, ако већ постоји потреба такве врсте, да се поставе примарне 
жанровске одреднице ових молитвослова, онда би цетињски пре био књига 
архијерејске, него монашке намене, што његов садржај јасно и очигледно показује. 
Дакле, овде нема ни говора о томе да је недостатак монашких служби у 
горажданском предлошку утицао на њихово одсуство из Детлачког евхологиона.  

 Детлачки молитвослов, овакав какав је данас, својом композицијом, оним 
што садржи, а још више оним што не садржи, пред нас поставља читав низ питања 
на која није лако одговорити. Његови штампани предлошци (који, очигледно, нису 
једини предлошци на основу којих је преписиван), настајали у тешка и оскудна 
времена, настојали су да ширином свога садржаја обухвате вишенаменске црквене 
потребе: како оне које се тичу живота манастира, тако и захтева парохијског живота, 
али и архијерејске службе. Ова књига је, очигледно, избор из основних предложака. 
Која је његова логика и како је могуће разумети то да се молитвослов монашке 
намене преписивао на такав начин да су из њега искључени сви монашки чинови? 
Подједнако је несхватљиво непостојање Светих тајни Покајања и Јелеосвећења. 

 Постоји неколико хипотеза које би могле послужити као могући одговори на 
енигматски садржај детлачког молитвослова. Прва је та да ова књига није била 
намењена монашкој заједници, него, рецимо, парохијској служби. То би објаснило 
непостојање монашких чинова, али не би одговорило на питање зашто у зборнику 
нема поменутих Светих Тајни. Друга хипотеза јесте та да је ово само једна у низу 
књига које су све заједно писане као евхолошки комплет из којих су служена 
молитвословља било монашкој, било парохијској заједници. Проблем са овом 
претпоставком лежи у томе што је евхолошки материјал у зборнику преписиван са 
предложака не стилом слободног, на пример тематског  одабира и груписања чинова, 
него, највећим делом, истим оним редом који у њима постоји. Трећа је та да је 
сачувани текстуални материјал само део оригиналног Детлачког евхологиона. Овај 
рукопис није потпун, недостају му целе службе, као и делови одређених чинова, што 
значи да је током времена био оштећен. Неизвесност степена оштећења отвара нам 
могућност да је један део садржаја – да ли управо тај који сада тражимо – нестао 
током времена. Као четврту могућност, можемо узети претпоставку да је књига 
преписивана као наменска надопуна тада постојеће евхолошке литературе у центру 
коме је била намењена. Она је могла да садржи чинове и службе који, потом, нису 
поново преписивани. 

 Дефинитивни одговор на ово питање, међутим, на овом степену 
истраживања и са овако оскудним подацима, о евентуалном постојању детлачке 
библиотеке није могуће дати. Само једно прецизно контекстуално лоцирање овога 

                                                 
4 Катарина Мано-Зиси, Књиге Горажданске штампарије 1519-1523, Горажданска штампарија 
1519-1523, Београд–Источно сарајево, 2008, 208, што је, иначе, мишљење Е. Немировског 
(видети: Ibid. 208, f. 34. ) 
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евхологиона у његову природну средину могло би да пружи задовољавајући одговор 
на мистерију његове необичне структуре.   

  
Неке богослужбене специфичности чинова Детлачког евхологиона 
 
а. Света Тајна Брака 
 
 Чин венчања, сачуван у Детлачком евхологиону, представља древну форму 

вршења ове Свете Тајне присутну у највећем броју рукописа, како грчких, тако и 
словенских, као и у целокупном опусу старих српских штампаних молитвослова. Реч 
је о венчању са причешћивањем младенаца Пређеосвећеним даровима. Оваква пракса 
је, треба знати, у својим рудиментима, сачувана и у најстаријем сачуваном 
комплетном византијском евхологиону – Барберини (Vat. Barb. 336), с краја VIII и 
почетка IX века, у коме налазимо чин Обручења и венчања5 који се састоји из 
следећих елемената: Обручење: Молитва, Молитва главоприклоњења; венчање: 
Мирна Јектенија, Молитва (савремена трећа): Боже Свети који си саздао човека..., 
Полагање венаца на главе младенаца и сједињење десних руку, Молитва 
главоприклоњења: Господе Боже наш који си нас..., Молитва над општом чашом: 
Боже који си све створио силом својом..., Причешће Пређеосвећеним даровима, 
Отпуст6. 

 У савременом литургијском богословљу до скоро је неприкосновено владала 
теорија Јована Мајендорфа да је првобитни контекст вршења Свете Тајне Брака била 
пуна Света литургија. Ову идеју, потом, преносе и други аутори, говорећи да је Света 
литургија првобитни и вишевековни, традиционални оквир Свете Тајне Брака, у 
чијем саставу је она вршена7. Међутим, истраживање рукописа и најстаријих српских 
штампаних издања молитвослова показује да ствари не стоје тако. Доминантна 
форма литургијског присуства у Чину венчања била је употреба Пређеосвећених 
дарова, а не пуне литургијске службе. Анализом великог броја рукописа, како грчког, 
тако и словенских богословских и језичких предања, у интервалу од IX до XVII века,  
данас је веза Чина брака и Пређеосвећене службе, у много чему и на више начина 
доказана8.  

 Треба рећи и то да у рукописном наслеђу постоје примери да се чин венчања 
сједињује са пуном литургијом9, али да су они ретки и сасвим разнородни. Из тога се 

                                                 
5 Михаил Желтов, Венчание брака, Православная Енциклопедия, Том 7. М., 2003, 661–668, 
662; Михаил Желтов, Состав чинов обручения и венчания в древнейших славянских рукописях, 
Доклад на Международной конференции „Комплексный подход в изучении Древней Руси“. 
(Москва, 30 сентября — 2 октября 2009 г.). [Публикация тезисов доклада: Желтов М. С. Состав 
чинов обручения и венчания в древнейших славянских рукописях // Древняя Русь: вопросы 
медиевистики. М., 2009. N 37. С. 41. 
6 S. Parenti, The Christian Rite of Marriage in the East, Handbook for Liturgical Studies: Sacraments 
and Sacramentals, ed. A.J. Chupungco, Collegeville Minnesota, 1997, 255-274, 259. 
7 Јоанис  Фундулис, Литургичке недоумице, Краљево 2005, 202,  270, 271. 
8 Stefanos Alexopoulos, The Presanctified Liturgy in The Byzantine Rite: A Comparative Analysis of 
its Origins, Evolution, and Structural Components – A Dissertation. Submitted to the Graduate 
School of the University of Notre Dame in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Doctor of Philosophy, Notre Dame, Indiana, 2004, 92.  
9 Михаил Желтов, История чинопоследования венчания в византийской традиции: Доклад на 
Международной Богословской конференции „Православное учение о церковных Таинствах“. 
(Москва, 13–16 ноября 2007), 5. 
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да закључити да су то пре били својеврсни покушаји или експерименти, него изрази 
једне чврсте и поуздане традиције10. Примери ових настојања могу се наћи у 
кодексима Athen. Bibl. Nat. № 272, из XIV-XV века, Laur. A. № 105, из XV века, Philot 
№ 164, из XV-XVI века, али и у старијем евхологиону Sinait. gr. 973 из 1153. године. 
У овом рукопису, који је објавио А. Дмитријевски, у чину венчања, након молитве 
главоприклоњења, после читања јеванђеља, стоји рубрика: Тада почиње света 
литургија11.  

 Света Тајна Брака, са елементима Пређеосвећене службе, постоји у великом 
броју старих српских штампаних молитвослова из XV и XVI века. За најстарији 
српски штампани молитвослов – познати Молитвеник Ђурђа Црнојевића из 1495–96. 
године (који је фототипски штампан у Подгорици–Цетињу 1993) – то не можемо са 
сигурношћу рећи јер није сачуван ниједан целовит примерак, него је фототипија 
крња и управо јој недостаје Чин венчања. Пошто знамо да је цетињски Молитвослов  
књига по садржају „скоро у потпуности сагласна“ каснијим издањима Божидара 
Вуковића из 1538/40. и Јеролима Загуревића из 1570. године12 (а разлика је у томе 
што цетињски нема Свету тајну покајања13), на основу њих, можемо реконструисати 
и ову књигу. На основу ових покушаја, Чин обручења у цетињском Молитвослову  
постављен је на листове 253а-261а14. Није на одмет рећи и то да црнојевићки 
Молитвослов из манастира Свете Тројице код Пљеваља, који је послужио као основа 
за факсимилно издање књиге, у XVII столећу је, приликом покушаја да се обнови,  
дописиван, и то управо на местима која нас интересују – додати су му чинови 
крштења и венчања, али је он то чинио не на основу истог штампаног издања, „већ је 
за предложак користио неки рукопис“, како мисли К. Мано Зиси15. Сличан случај 
имамо и код Молитвослова, МСПЦ ОРГ Рс № , 89, чији рукописни део Димитрије 
Богдановић датира у XV век, а чији је, пак, почетак црнојевићки Молитвослов. Оно 
што смо рекли за једну садржински сродну групу молитвослова: цетињски, Божидара 
Вуковића из 1539. године (И 52-225 а, па до краја) и Јеролима Загуревића из 1579. 
године (И 65-246 а-254 а) важи и за другу: и гораждански из 1523. године, 
(фототипија) и милешевски из 1546. године (И 14-16 б-25 а)16 имају Чин венчања са 
причешћем Пређеосвећеним даровима.  

 Овакав поредак имају и различити рукописни требници наших манастира као 
што су, на пример: Дечани № 67, л. 60-67, XIV век, Дечани, № 69, 160 а-1661, 
последња деценија XIV века, Пећка патријаршија, № 80, Служабник-молитвослов 
влашке редакције, с почетка XVI века17, тачније од 1510. до 152018.  

                                                 
10 Михаил Желтов,  Венчание брака, 663. 
11 А. А. Дмитриевский, Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках 
Православного Востока, Tом 2: Euchologion, Киев 1901, 100. 
12 Катарина Мано-Зиси, Издање Молитвеника Ђурђа Црнојевића, 16. 
13 Ibidem, 24. 
14 Ibidem, 27. 
15 Ibidem, 21-22. 
16 Ibidem, 16. 
17 Д. Вуксан, Рукописи манастира Пећке Патријаршије, Зборник за историју јужне Србије и 
суседних области, књига 1, Скопље, 1936, 133-189, опис 60. Опис датује крајем 15. века, али то 
не стоји 164; В. Мошин,  Рукописи Пећке Патријаршије, Старине Косова и Метохије, 4-5, 
1968–1971, 5-136, опис 40, 48-49; Д. Богдановић, Инвентар ћирилских рукописа у Југославији 
(XI–XVII века), Београд, 1982, опис 1491, 104; Допис Н. Синдик у име Археографског одељења 
НБРС од 21. 1. 1976. упућен Конзерваторској лабораторији пише да је почетак XVI века. 
18 М. Гроздановић–Пајић и Р. Станковић, Датирање и водени знаци српских ћирилских 
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 Као предложак за горажданско штампано издање, а потом и за детлачки 
препис, послужила је фамилија рукописа којој несумљиво припадају два рукописа 
XIV столећа – Дечани, № 69, и МСПЦ, № 112. У оба случаја, младенци се називају  
novovyen;annJe (МСПЦ № 112, 240 а), односно novovyen;alnJe (Дечани, № 69, 161,а), 
док је у штампаним издањима, па потом и у детлачком, употребљен израз 
prqvovyen;alnJe (Детлак, 146 а; Горажде, 18 б).  

 Шта можемо видети из овога Чина на обручење и венчање  (143 а-160 б) 
Детлачког евхологиона?  

 Прво и основно: Свето причешће јесте печат и потврда, испуњење и 
завршетак сваке Свете Тајне, па и Брака. То јасно изражава Свети Симеон Солунски 
коментаришући Чин венчања са Пређеосвећеним даровима: 

„Свештеник одмах узима Свети путир са Пређеосвећеним даровима и 
узвикује: Пређеосвећене светиње светима. И док сви гласно одговарају: Један је Свет, 
један Господ, јер је Он сам једино освећење, мир и заједница за оне који се сједињују, 
слуге Његове, свештеник причешћује младенце, наравно, ако су се припремили за то. 
А треба да буду спремни како би достојно били овенчани и у добру се повезали 
светом свезом брака. Јер је Свето Причешће савршенство свакога обреда и печат 
сваке Свете Тајне. А Црква исправно чинећи припрема Божанске Дарове на 
очишћење онима који се сједињују и за благослов њихов. Јер сам Христос је био 
присутан на свадби, приневши дарове и сам дар будући, и за њихово сједињење у 
миру и једнодушности. Због тога и треба да буду достојни Светог Причешћа они који 
се браком сједињују и да се сједињују у храму светом, дому Божијем, деца Божија 
као пред лицем Његовим, где је кроз свете дарове присутан ‘онај који се 
свештенослужи, који се приноси и кога међу нама гледамо’ – Христос Господ. 
(Дијалог, 282)   

 Ово у чину видимо и у Јектенији на обручење: „За дар Пређеосвећеног 
часног Тела и Крви Господа нашега Исуса Христа, Господу се помолимо“ (144 а), и у 
Молитви венчања која се чита после Јеванђеља19, (а која је до половине мало 
модификована на садашњим венчањима), а у којој у другом делу стоји: „и удостој их 
да се причесте светих твојих тајана“ (155 б), али највише у самом чину 
причешћивања након Оченаша:  

„Свештеник подигавши Цара [Агнец освећени] говори: Пазимо, 
Пређеосвећене Светиње светима! Народ: Један је Свет, један је Господ, Исус Христос 
у славу Бога Оца Амин. И причешћује их. И по причешћу Светим [Даровим] говори 
молитву заједничке чаше... (157 а-б). 

 Можемо приметити и то да овај чин има другачији, старији одломак 
апостола, него данас: уместо данашњег Еф. 5, 20-33, читао се 1 Кор. 7,7-14 са 
другачијом пастирском и теолошком поруком. 

 Љубитељима схоластичког учења о формули – форми вршења Свете Тајне 
Брака, стављамо на увид чињеницу да је сам поступак венчавања, крунисања, 
стављања венаца или круна, вршен на следећи начин:  

„Тада свештеник узевши венце у руке пева псалам 21: Господе силом Твојом 
узвеселиће се цар, ставио си на главу његову венац од драгог камења, живота је 
тражио од Тебе и дао си му дужину дана у век века“. То чини три пута (147 а). 

 
 

                                                                                                                            
рукописних књига Пећке Патријаршије, Археографски прилози 13, Београд 1991, 7-251, 46. 
19 У Детлачком тексту недостаје почетак молитве који је у ГМ 20б, 7-14. 
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б. Опело лаика 
  
  Пример претварања преписивачке у редакторску руку у Детлачком 

евхологиону представља Чин опела лаика у коме нема двеју последњих молитава из 
горажданског предлошка: Молитве разрешне над гробом (ГМ 66 б-67 а) и Молитве 
духовног оца отпусне коју исписану полаже у руку умирућега (ГМ 67 а-67 б). Посебно 
је занимљиво одсуство друге молитве, која представља саставни део ширег феномена – 
разрешних постхумних писама20, која проистичу из богословског става да је праштање 
грехова након смрти могуће21. Овакве молитве налазимо у већем броју српских 
рукописних, али и штампаних молитвослова. Она гласи:  

Бог милосрдни и многомилостиви који је нас ради постао човек и свега 
света грехе понео, Који је прво преко пророка Натана опростио Давиду који је 
сагрешио и рекао врховном апостолу Петру: ти си Петар и на том камену ћу 
сазидати Цркву своју и врата адова неће јој одолети, и даћу ти кључеве Царства 
Небескога и шта будеш свезао на земљи биће свезано на небесима и шта разрешиш 
на земљи биће разрешено на небесима, Он сам свемилостиви Бог ради неизрециве 
своје благости и свемилосрдне милости да опрости и теби чедо моје духовно (реци 
име) све што си Њему као човек у овом животу сагрешио, речју, делом, помишљу и 
оно што си пред њим мени худом (реци име) исповедио и оно што си заборавом или 
непомињањем  или због мноштва (дела) ниси стигао да ми исповедиш, да ти 
отпусти све као човекољубац. И да ти за све ово дарује савршен опроштај мојим 
окајанством и у овом и у будућем веку. И да те неосуђеног представи и удостоји на 
страшном суду своме где ће судити живима и мртвима и даровати  спасење, јер је 
благословен у векове, амин22. 

 Њена употреба у штампаном и рукописном наслеђу је неуједначена. У 
крушедолском Требнику из XVI века имамо занимљиву разлику. Иста се молитва 
чита и приликом сахране монаха и „белца“, само што се она у оба случаја другачије 
назива. Код лаика у свету насловљена је као Молитва разрешна за умрлога на гробу 
стојећега попа23, а чин монашке сахране има натпис Молитва која написавши се у 
руку умирућег ставља24

. Ово разликовање није увек и свуда доследно спроведено и 
временом нестаје. Тако знамо за неколико примера где се на сахрани монаха ова 
молитва назива Молитва разрешна од духовног оца над гробом умрлога25, као и 
Молитва разрешна од духовника на гробу26. У штапаним требницима на 
српскословенском језику ситуација је шаролика. Милешевски молитвеник из 1546. 
године помиње ту молитву и код чина сахране „белца“ и код монаха, где је не наводи 
у потпуности, него указује на исти текст у претходном обреду27. Молитвеник 

                                                 
20 A. Алмазов, Тайная исповъд вь православной восточной церкви II, Одесса, 1894, 266.  
21 Ibidem, 243. 
22 Требник (XIV и XVI век), Крушедол, МСПЦ (№ 112), 220-221. Ова молитва је била 
распрострањена и у другим словенским земљама. Има је, на пример, руски требник из XVI 
века под називом „молитва коју чита поп“ (A. Алмазов, Тайная исповъд вь православной 
восточной церкви III, Одесса, 1894, 71). 
23 Требник (XVI век), Крушедол, МСПЦ (№ 221), 55. 
24 Требник (XVI век), Крушедол, МСПЦ (№ 221), 101. 
25 Требник (XVI век), Крушедол, МСПЦ (№ 237), 70; Требник (XV и XVI век), МСПЦ Грујић 
(№67), 95; Требник (XVII век), МСПЦ Грујић (№13), нема обележених листова. 
26 Требник (XVI–XVII век), Крушедол, МСПЦ (№ 229), 109. и 110. 
27 Молитвеник (Требник) Милешевски, 1546, Милешева, МСПЦ Грујић, (№ 313), нема 
обележених листова. 
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Божидара Вуковића из 1539. године у чину сахране монаха нема ове молитве28. У 
Молитвенику Јеролима Загуровића из 1570. године у Последованију над усопшим 
иноком стоји записана молитва – Молитва духовнога оца отпусна коју су нам 
предали наши богоносни свети оци. Молитва друга чита се од јереја29. Описана 
ситуација не одликује само српско рукописно и рано штампано наслеђе, него је таква 
и у осталим православним срединама. То је узроковано различитим начином 
доживљавања и разумевања ове врсте молитава30. 

 Шта је нашег преписивача навело да ову молитву испусти из опела лаика, 
остаје нејасно. Да ли је у његовој свести већ завршен процес који у другим крајевима 
тек иде ка свом разрешењу – одумирање богословских претпоставки овакве 
богослужбене праксе? Или је реч о нехату, хиру или нечему трећем? У сваком 
случају, ово питање неће остати једина недоумица ове занимљиве и посебне 
литургијске књиге наше прошлости.  
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Vladimir Vukašinovi ć 
 

BOOK OF NEEDS OF DETLAK  
 
Book of Needs of Detlak - is composed of two wholes - Repertory written in 1628 

and Euchologion written in 1550/60, now located in the manuscript collection of 
Patriarchate library in Belgrade is one of the Serbian service books that were copied after 
the appearance of first printed editions of our liturgical literature. The book was made in 
monastery/village Detlak by the river Ukrina where, as it seems, a larger copying center 
was located - a scriptorium. Having determined that the models for this repertory were 
service books of Mileseva and Gorazde printing presses, the author attempts to explain 
what logic led the copist and redactor to leave out certain important services and rites from 
his manuscript. Special attention is paid to specifics of certain rites - Holy Mystery of 
Marriage and Memorial service for a layperson and their liturgical characteristics. 

Key words: Manuscript, The Book of Needs, Holy Mistery of Matrimony, The 
Book of Psalms, Monastery. 
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СЛАВИСТИЧКА ИСПИТИВАЊА У ТЕОЛИНГВИСТИЦИ: 

ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОБЛЕМИ И РЕЗУЛТАТИ* 
 
Апстракт: У раду се нуди преглед теолингвистичких истраживања у 

славистици, образлаже њен теоријско-методолошки и појмовно-категоријални 
апарат и критички приказују најважнији резултати постигнути у последњој 
деценији ХХ и првој деценији XXI века на фундаменталним и апликативним 
подручјима проучавања језика сакрума (из синхронијске перспективе) који се излажу 
у монографским публикацијама, радовима објављеним у тематским зборницима, 
зборницима са научних скупова и научним часописима у Пољској, Русији и Украјини 
(са библиографским референцама) . 

Кључне речи: теорија и методологија лингвистике, језик сакрума, 
теолингвистика, сакрални фунционалностилски комплекс, религијски дискурс, 
славистика, русистика, полонистика, украјинистика. 

 
0. 1. У савременој лингвистици конституисало се неколико приступа 

теоријском заснивању и дескрипцији феномена религијске комуникације. Тако, у 
научну употребу увелико су ушли термини религијски језик, култни језик, језик 
сакрума, молитвени језик, језик Цркве, религијски дискурс, религијски стил, 
религијско-проповеднички стил, религијска употреба језика, религијска комуникација 
и др. Већ и само побрајање ових разнородних термина сведочи о комплексности и 
вишедимензионалности методолошких приступа проучавању објекта нашег 
интересовања. Када је реч о доминантним методолошким приступима истраживању 
интеракције језика са духовношћу и религијом уопште, издвојићемо 
функционалностилистичку, комуниколошку, дискурсну и социолингвистичку 
парадигму. Прва полази од идентификовања посебног „религијског стила“ (у другој 
терминологији: религијско-проповедничког, црквено-религијског, богослужбеног, 
литургијског стила), или, како смо склони да предложимо, сакралног 
фунционалностилског комплекса (детаљније в. т. 2.1.). Њој је блиска комуниколошка 
парадигма, чији објекат интересовања представљају специфични жанрови 
унутарцрквене комуникације, попут проповеди, молитве, посланице, докумената 
црквеног законодавства, жанрова епистоларне комуникације, етикецијских жанрова 
(детаљније в. т. 2.2.). Испитивање религијског дисурса полази од схватања 

                                                 
* Рад је израђен у оквиру пројекта Православног богословског факултета Универзитета у 
Београду под насловом „Српска теологија у ХХ веку: фундаменталне претпоставке теолошких 
дисциплина у европском контексту – историјска и савремена перспектива“, који финансијски 
подржава Министарство просвете и науке Републике Србије (евиденциони број пројекта 
179078). 
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комуникације међу члановима верске заједнице као институционалног дискурса 
условљеног социјалним функцијама учесника општења и нормираног како у 
садржинском, тако и у формалном погледу и примењиваног у сакралној 
комуникацији, базираној на јасно конфесионално одређеним вредностима и нормама 
невербалног и вербалног понашања (детаљније в. Бугаева 2008: 15-23). Најзад, 
социолингвистичка парадигма усмерена је на истраживање говора припадника 
одређене верске заједнице у разним ситуацијама, на идентификовање особености 
њиховог социолекта, односно религиолекта (детаљније в. Бугаева 2008: 15-33; 
преглед побројаних парадигми са релевантном литературом исп. у: Бугаева 2007: 39-
53; Бугаева 2008: 7-42). Ипак, најцеловитије се феномен интеракције лингвистичког и 
сакралног сагледава у дисциплини екстерне лингвистике која се налази у фази 
конституисања и разраде  - теолингвистици (у досадашњем развоју научне мисли у 
овој области коришћени су, премда слабије, и алтернативни називи: теолошка 
лингвистика, сакралингвистика, религиолингвистика, теологија језика). 

0. 2. Сам термин теолингвистика и његово појмовно одређење први је у 
науци о језику понудио белгијски лингвиста Жан-Пјер ван Нопен (1976, са ревизијом 
1981). По његовом схватању, теолингвистика настоји да разјасни „на који се начин 
људска реч може употребити у односу према Богу, на који начин језик функционише 
у религијским ситуацијама, у ситуацијама које не одговарају чврстим стандардима 
непосредне једностране комуникације и које, без обзира на то, с друге стране, 
показују подударности са логиком његове дескрипције у појединим његовим 
манифестацијама, као што су метафора или говорни чин“ 1 (цит. према: Kucharska-
Dreiss 2004: 24). Исти аутор средином 90-их година2 говори и о критичкој 
теолингвистици као хибридној дисциплини која обједињава теолингвистику са 
критичком лингвистиком у настојању да понуди анализу измештања сакралног 
дискурса из његовог првобитног контекста, односно употребе језика сакралног од 
стране разних изванрелигијских идеологија (Kucharska-Dreiss 2004: 29). 

0. 3. За интернационалну промоцију термина теолингвистика несумњиво 
највеће заслуге припадају Дејвиду Кристалу, који га је 1987. унео у чувену „The 
Cambridge Encyklopedia of Language“, наводећи као сфере њеног проучавања „језик 
библиста, теолога и других стручњака који се баве религиологијом, као и језик 
активних верника“ (цит. према издању: Crystal 1995: 412) (занимљиво је напоменути 
да исти аутор у свом Енциклопедијском речнику модерне лингвистике, чије је прво 
издање изашло 1978, а друго 1985, не наводи ову одредницу – исп. Кristal 1987). 
Средином 90-их година до снажног интересовања за ову проблематику долази у 
Немачкој. Програмски чланак на ову тему објавиће Андреас Вагнер, који, пошто је 
сагледао значај интеракције теологије и лингвистике и посебно нагласио значај 
вербалне компоненте у делатности свештенослужитеља, образлаже и низ конкретних 
истраживачких пројеката, као што су лингвистичка анализа језика богослужења, 
анализа језика катихезе, али и анализа исказа лаика везаних за теме које се тичу вере 
и духовности (нпр. смрт вољене особе) (Wagner 1999: 24-25). О томе да је на 

                                                 
1 Цитат преузет из: J.-P. van Noppen, Methodist Discourse and Industrial Work Ethic. A Criłical 
Theolinguistic Approach. [In:] „Bełgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis" 73, 1995, Afl. 3: 
„Modernę taalen letterkunde", s. 693.  
2 J.-P. van Noppen, Critical Theolinguistics: Methodism, its Discourse and its Work Ethic (= 
Working paper in preparation for the L.A.U.D. Symposium, Series A, General and Theoretical Papers, 
Paper No. 400), Linguistic Agency University of Duisburg, Duisburg 1996, s. 1. 
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немачком подручју теолингвистика тих година постигла ширу афирмацију у 
лингвистичким круговима сведочи између осталог и чињеница да је у једном 
репрезентативном прегледу опште лингвистике из 1997. она уврштена у каталог 
лингвистичких дисциплина (Herbermann et al. 1997: 53), те да је у истом извору као 
објекат лингвистичких испитивања издвојена и комуникација у Цркви (Herbermann et 
al. 1997: 48). 

1.1. У словенском свету најживље интересовање за проблеме теолингвистике 
испољено је у Пољској, где систематско, организовано и усмерено бављење језиком 
сакрума од 70-их година наовамо резултира појавом мноштва монографских дела, 
тематских зборника, зборника са научних скупова и студија у којима се феномен 
интеракције језика и духовности разматра из интердисиплинарне – превасходно 
аксиолошке3, социолошко-културолошке4 и комуниколошке5 перспективе. 

                                                 
3 Bejże B. red., Jak  dzisiejszemu człowieku mówić o Bogu?, Warszawa, 1994; Gajda S., Sobeczko H. 
red., Człowiek – dzieło – sacrum, Opole, 1998; Jedliżski R., Językowy obraz świata wartości w 
wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową, Kraków, 2000; Pawłowska R., Z zagadnień 
sprawności językowej w nauczaniu religii, [w:] O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. M. 
Karpluk, J. Sambor, Lublin, 1988, s.71- 87; Puzynina J., Z historii słownictwa aksjologicznego, [w:] Z 
polskich studiów slawistycznych. Seria 6. Językoznawstwo, Warszawa, 1983, s. 279-290; Szulczyński 
A., Jak dzisiaj mówić o Bogu?, „Łódzkie Studia Teologiczne” nr 3, 1994, s. 366-371; Zdybicka Z., 
Koncepcje wartości religijnej (sacrum), «Roczniki Filozoficzne», 1979, t. 27, z. 2, s. 71-85. 
4 Bajerowa I., Swoistość języka religijnego i niektóre problemy jego skuteczności, „Łódzkie Studia 
Teologiczne”, 1994, nr 3, s. 11-17; Bajerowa I., J. Puzynina, Język religijny. Aspekt filologiczny, [w:] 
Encyklopedia katolicka, Lublin, 2000, t. 8. s. 19-20; Bajerowa I., Karpluk M., Z. Leszczyński red., 
Język a chrześcijaństwo. Lublin, 1993; Długosz K., Język – Religia – Kultura, Szczecin, 2001; 
Draguła A., Miedzy Wieżą Babel a Pięćdzieśnicą. O współczesnym języku religijnym, „Więź”, 2004, 
nr 7, s. 49-61; Duda H., Z problematyki związków języka i religii, „Zeszyty naukowe KUL”, 1-2 (137-
138), Lublin, 1992; Grabowski M., Charakterystyka potocznego języka religijnego, „Kultura i 
Społeczeństwo”, 1989, nr 1, 185-197; Herbut J., Pojęcie i założenia funkcjonalnej analizy języka 
religijnego, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, 1978, 6; Herbut J., Logiczna 
charakterystyka języka religijnego, [w:] Oblicza dialogu. Z dziejów dziejów teorii dialogu: 
chrześcijanie-marksiści w Polsce, red. B. Stępień, T. Szubka, Lublin, 1992, s.33-62; Hofman H.,  O 
rozmaitych sposobach analizy „sacrum” (od językoznawstwa do religioznawstwa), [w:] Czlowiek – 
dzieło – sacrum, Opole, red. S. Gajda, H. J. Sobeczko, 1998, s. 85-95; Hryniewicz W., Analiza języka 
a teologia, “Zeszyty Naukowe KUL” (19) nr 2, 1976,  s. 73-76; Kiliszek M., Lingwistyczna filozofia 
religii , Lublin, 1983; Оpara S., Język a religijność, Studia Filozoficzne, 1974, nr 7, s. 115-128; 
Pałucka I., Czy istnieje „język religijny”?, „Język Polski”, 2000, 3-4, s.179; Przyczyna W., G. Siwek, 
Język Kościoła w Polsce pod koniec drugiego tysiąclecia, „Ateneum Kapłańskie”, 1999, 1 (539); 
Przyczyna W., G. Siwek, Język w Kościele, [w.:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na 
przełomie tysiącleci, red. W. Pisarkow, Kraków, 1999, s.130-148; Rospond S., Kościoł w dziejach 
języka polskiego, Wrocław, 1985; Rożek L. red. Język religii. Konstrukcje i dekonstrukcje. Prace 
interdyscyplinarne, 2006, t. VI, Częstochowa; Rydzewski J., Język religijny we współczesnej 
katechezie, „Zeszyty Nakowe KUL”, 1975, (18) nr 4, s. 55-66; Sochoń J., Bóg i język, Warszawa, 
2000; Walczak B., Chrześcijaństwo i Kościół w dziejach języka polskiego, „Życie i myśl“, 1984, nr. 
33, с.58-74; Walczak B., Znaczenie Biblii w dziejach języków i językoznawstwa, „Życie i myśl”, 
1985, nr. 9, 10, с. 37-42; Walczak B., Rola Biblii w rozwoju języków i językoznawstwa. Zarys 
problematyki, [w:] Inspiracje chrześcijańskie w Kulturze Europy, red. E. Woźniak, Łódź, 2000; 
Wierusz-Kowalski J., Podstawowe elementy struktury języka sakralnego, „Studia Religioznawcze ”, 
1967, (9) nr 1-2, s. 33-54; Wierusz-Kowalski J., Język a kult. Funkcja i struktura języka sakralnego, 
„Studia religioznawcze PAN”, t. 4, Warszawa, 1973; Wójtowicz A., Tekst sakralny. Pytania i 
hipotezy socjologiczne, „Przegląd religioznawczy”, 1996, 4. 
5 Chruszczewski P., red., Język a komunikacja 5, t. 2: Perspektywy dyskursu religijnego, czyli 
przyjęcie Kaina, Kraków, 2004; Drewniak H., Język symboli religijnych, [w:] Język religijny dawniej 
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Дефинисање засебне научне области лингвистичких испитивања те увођење термина 
„теолошка лингвистика“ и, касније прихваћенијег, термина „теолингвистика“, у 
пољској средини везује се за имена Ј. Данецког и Е. Кухарске-Драјс6. 
Теолингвистичка истраживања7 задобила су и своје институционално окриље у 
Комисији за језик вере, формираној 1999. при Президијуму Пољске академије наука, 
као орган Савета за пољски језик. Са поменутом комисијом, чија је делатност нашла 
одраза и у одговарајућим нормативним документима, у најтешњој је вези Секција 
сарадника Комисије за језик вере, основана 2002. На сваке две године Комисија 
организује интердисциплинарне научне скупове посвећене различитим аспектима 
проучавања језика вере и Цркве (детаљније в. у: Гадомский 2005: 20; Гадомский – 
Лапич 2008: 7-8, 11).  

1. 2. У Украјини, свакако под утицајем кретања у пољском језикословљу, 
постоји живо интересовање за проблеме теолингвистике, које поседује и 
институционалне оквире свога развоја, пре свега заслугом русисте и стручњака за 
општу лингвистику А. Гадомског, инаугуратора термина „теолингвистика“ у 
источнословенској средини8 и аутора већег броја публикација из ове области, који је 

                                                                                                                            
i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2005, s. 54-62; Jęż A., Jezus Chrystus w 
kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnow 2002; Komárek K., Problemy z  językiem religijnym (w 
środowisku czeskim), [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 
2004, s.19-23; Koziara S., Wokół współczesnych problemów komunikacji międzyludzkiej i języka 
religijnego, [w:] Teologia – kultura – współczesność, red. Adamek Z., Tarnów, 1995, s. 63-75; 
Makuchowska M., O komunikatywności języka modlitw liturgicznych, „Przegląd Pastoralno-
Homiletyczny”, 2000, nr 4, s. 135-149; Przybylska R., Prszyczyna W., O języku klerików, [w:] Język 
religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2005, s. 70-82; Rutkowska I., 
Sytacja komunikacyjna w pismach mistyków (na podstawie prołogów tych dzieł, [w:] Język religijny 
dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2004, s. 38-46; Sobeczko H. J. red., 
Liturgia Sacra, Liturgia – Musica – Ars, (seria – czasopismo, Rok 13/2007, Nr 1(29)), Opole, 2007; 
Sakowicz E., Współczesny język dialogu międzyreligijnego, [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. S. 
Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2005, s. 32-39 
6 Danecki J., 1998, Bóg i Jego język. Szkic językoznawstwa teologicznego, [w:] Z Mekki do Poznania. 
Materiały 5. Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej, Poznań 9 – 10 czerwca 1997, pod red. H. 
Jankowskiego,  Poznań, s. 57-67; Kucharska-Dreiss E., Teolingwistyka – próba popularyzacji terminu, 
[w:] Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T Węcławski, Poznań, 2004, s. 23-30. 
7 Први зборник научних радова у којима се језик сакрума сагледава из интралингвистичке 
перспективе у пољској лингвистици појавио се већ крајем 80-их година: Karpluk M., Sambor J. 
red., O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, Lublin, 1988. 
8 Гадомский А. К. К проблеме определения теолингвистики. - Учен. зап. ТНУ. – Т. 17(56). – № 
1: Филологические науки. – Симферополь: ТНУ, 2004.- с. 63-69; Гадомский А. К. О лакунах в 
системе лингвистической науки: проблема взаимодействия языка и религии.|// Культура 
народов Причерноморья. –  № 49. - Т.1 – 2004. – с. 164-167; Гадомский А. К. Теолингвистика: 
история вопроса // Учен. зап. ТНУ, Т. 18 (57). № 1.Филология. – Симферополь: ТНУ, 2005. - с. 
16-26; Гадомский А. К. Русско-польская терминология теолингвистики // Учен. зап. ТНУ. - 
Т.19 (58) № 1 .Филология. – Симферополь: ТНУ, 2006. - С. 147-157; Гадомский А. К. К вопросу 
о единицах теолингвистики // Восточнославянская филология: Сборник научных работ. Вып 
11. Часть 1. Языкознание. – Горловка: изд-во ГГПИИЯ, 2006 - С. 11-20; Гадомский А. К. 
Некоторые направления исследований теолингвистики // Наукові записки Луганського нац. 
пед. ун-ту. Вип.7. Сер. філол.науки: Зб наук. праць [Норми та парадокси свідомості й 
мичслення, іх відображення в мовній картині світу] - Луганськ: Альма-матер, 2006. - С.24-41; 
Гадомский А. К. Религиозный язык или стиль:  попытка систематизации терминологии 
теолингвистики. - Учен. зап. ТНУ. – Т. 19 (58) № 2 Филология. – Симферополь: ТНУ, 2006. – 
С. 186-193; Гадомский А. К. Теолингвистика как учебная дисциплина // Язык как инструмент 
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почев од 2004. увео предмет „Основи теолингвистике“ у студијске програме 
Филолошког факултета Тавричког националног универзитета (Симферопољ), а у 
оквиру исте институције одржано је и више научних скупова на ову тему (детаљније 
в. Гадомский 2005: 21-23).  

1. 3. У Русији је теолингвистичка проблематика први пут доспела у жижу 
интересовања научне јавности појавом монографије Н. Б. Мечковске «Язык и 
религия» (Мечковская 1998)9. У овој земљи проучавање проблема језика Цркве и 
духовности уопште, ако изузмемо религиолошко-културолошка10 и комуниколошка11 
истраживања, до почетка XXI века кретало се углавном у  оквирима функционалне 
стилистике (в. т. 2.1-2.3), а било је препуштено углавном иницијативи 
заинтересованих појединаца, углавном без шире институционалне подршке. 
Међутим, већ читаву деценију научни рад у области теолингвистике у Русији 
интензивно се развија на катедрама опште лингвистике, русистике и страних 
филологија у Москви, Петрограду, Волгограду, Вороњежу, Иркутску, 
Јекатеринбургу, Владикавказу, Краснодару, Рјазању, Јарослављу, Чељабинску, 
Тамбову, Тверу. По наводима А. К. Гадомског, од прве дисертације из домена 
теолингвистике, која датира из 1999. године (О. А. Прохватилова)12 закључно са 

                                                                                                                            
познания и зеркало эпохи. Международная научно-практическая конференция. 24-26.05.2006 – 
Симферополь: Универсум, 2006. – С. 51-58; Гадомский А. К. Религиозный язык – 
теолингвистика – языкознание// Ученые записки ТНУ. - Т. 20 (59) 1. - Симферополь, 2007. - С. 
287-293 и др. Занимљиво је напоменути да се код Ј. И. Арињина среће термин религијска 
лингвистика: исп. Религиозная лингвистика// Аринин, Е. И. Религиоведение: академический 
курс лекций. В 2 ч. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2005, Ч. 1. -  с. 7. 
9 Приказ књиге Н. Б. Мечковске из пера аутора овога рада в. у: Славистика, Београд, 2007, бр. 
11, стр. 414-416. 
10 Богослужебный язык русской Церкви: История. Попытки реформации / Ред.-сост. 
Н.Каверин . - М. : Издание Сретенского монастыря,1999.- 411 с; Коваль А. Н., Мусхелишвили 
Н. Л., Сергеев В. М., Спивак Д. Л. От проблемы истолкования в психоанализе к проблеме 
истолкования религиозного текста// Религиоведение, 2004, № 2; Мечковская Н. Б. Социальная 
лингвистика. М.: Аспект-Пресс, 1994. - 207 с; Мечковская Н. Б. Язык и религия: Пособие для 
студентов гуманитарных вузов. – М.: Агентство «ФАИР», 1998. – 352 c.; Пивоваров Д. В. 
Язык религии // Религиоведение. – 2007. - № 2. – С. 88-98; Язык Церкви. (Сборник). – М: 
Издательство Свято-Филаретовского Православно-Христианского Института. – 1995, вып. 1, 
1997, вып. 2, 2004, вып. 3.  
11 Бугаева, И. В. К вопросу о методологических и теоретических основах изучения 
религиозной коммуникации // Церковь и проблемы современной коммуникации. Сборник 
статей по материалам Международной научно-практической конференции/ ред. А. Мякинин, 
И. В. Бугаева, Е. В. Плисова - Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2007. – 
c. 39-53; Гриненко Г. В. Сакральные тексты и сакральная коммуникация. Логико-
семиотический анализ вербальной магии. - М.: Новый век, 2000. - 448 с.; Мечковская Н. Б. 
Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов. – М.: Агентство «ФАИР», 1998. 
– c. 224-226; Олянич А. В. Драматургия ритуальной коммуникации (лингвосемиотический 
аспект)/ А. В. Олянич //Вестник Омского университета. - Омск: Ом. гос. ун-т. - 2004. - Вып. 1.- 
C. 88-91; Прохватилова О. А. О гиперкоммуникации в современной духовной речи. — Мир 
Православия. Волгоград: Изд. ВолГУ. - 2000. - Вып. 3. - С. 280–295; Розанова Н. Н. Сфера 
религиозной коммуникации: храмовая проповедь// Современный русский язык. Социальна и 
функциональная дифференциация/ отв. ред. Л.П. Крысин. – М.: Языки славянской культуры», 
2003. – С. 341-363. 
12 Прохватилова О. А. Речевая организация звучащей проавославной проповеди и молитвы: 
Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. – Волгоград, 2000. – 
495 с. 
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2010. годином у Руској Федерацији и  у значајним универзитетским центрима 
бивших совјетских република у којима је филологија традиционално развијана у 
складу са доминантним тенденцијама у руској науци о језику – Кијеву, Тартуу, 
Махачкали - одбрањене су четири докторске и 54 кандидатске дисертације везане за 
разне аспекте ове научне дисциплине на материјалу опште лингвистике, русистике и 
славистике, англистике, германистике, туркијских језика (Гадомский 2010: 370).  

1. 4. У овом раду настојаћемо да понудимо преглед основних праваца 
теолингвистичких истраживања у савременој славистици, са образлагањем њеног 
појмовно-категоријалног апарата и приказом најважнијих резултата постигнутих на 
фундаменталним и апликативним подручјима проучавања језика сакрума (из 
синхронијске перспективе) који се излажу у монографским публикацијама, радовима 
објављеним у тематским зборницима, зборницима са научних скупова и научним 
часописима у Руској Федерацији, Украјини и Пољској (са библиографским 
референцама)13. 

2. 0. Доминатно место у теолинвистичким истраживањима припада онима 
која третирају стилистичке и жанровске одлике језика сакрума.  

2. 1. У русистици је крајем прошлог и почетком овога века уочена потреба за 
издвајањем, поред до сада општеприхваћених стилова (научни, информативно-
публицистички, књижевноуметнички, административно-пословни, разговорни) и 
посебног стила који опслужује сферу религије. Од радова који конституишу 
појмовно-терминолошки апарат и методологију истраживања у овом домену14 

                                                 
13 Једини прегледни рад о развоју теолингвистике на руском говорном подручју објавио је А. 
К. Гадомски (Гадомский 2010: 357-373), при чему се он фокусирао на разраду општих 
теоријско-методолошких питања односа језика и духовности у русофоној лингвистици од XIX 
до краја ХХ века, док је у нашем раду тежиште на русистичким истраживањима у сфери 
теолингвистике у последњој деценији ХХ и првој деценији овога века. Библиографски опис 
који овде нудимо ограничен је на монографске публикације и радове из научних часописа, 
тематских и зборника са научних скупова публиковане у Руској Федерацији, Украјини и 
Пољској. Аутор има пријатну дужност да изрази захвалност Ирини А. Бугајовој (Москва, 
Русија), Александру К. Гадомском (Симферопољ, Украјина) и Малгорати Рибки (Познањ, 
Пољска) на несебичној помоћи у употуњавању библиографске грађе.  
14 Бугаева И. В. Стилистические особенности и жанры религиозной сферы. [В сб.:] Стилистика 
текста. Межвуз. сборник научных трудов./ Отв. ред.Е. В. Плисов.- Нижний Новгород: НГЛУ им. 
Н. А. Добролюбова, 2005. - С. 3-11; Гадомский А. К., Гадомская Г. П. О теолингвистических 
терминах с интегральным значением ‘религиозный стиль’. [В сб.:] Язык как инструмент 
познания и зеркало эпохи. Международная научно-практическая конференция. - Симферополь. - 
"Универсум", 2007. - С. 49-56; Гадомский А. К. Религиозный язык или стиль:  попытка 
систематизации терминологии теолингвистики. - Ученые записки Таврического национального 
университета. – Т. 19 (58) № 2 Филология. – Симферополь: ТНУ, 2006. – С. 186-193; Гостеева С. 
А. Религиозно-проповеднический стиль в современных СМИ. [В сб.:] Журналистика и культура 
русской речи. Вып. 2. - М., 1997. – С. 87-94; Крылова О. А. Существует ли церковно-религиозный 
функциональный стиль в современном русском литературном языке? [В сб.:] Культурно-речевая 
ситуация в современной России. – Екатеринбург, 2000; Крылова О. А. Толерантность, речевые 
жанры и функциональные стили современного русского языка. [В кн.:] Н. А. Купина, М. Б. 
Хомяков (ред.), Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. – М., 2005. - 
С. 194-207; Крысин Л. П. Религиозно-проповеднический стиль и его место в функционально-
стилистической парадигме современного русского литературного языка.  [В сб.:] Поэтика. 
Стилистика. Язык и культура: Памяти Т. Г. Винокур. — М., 1996. - С. 135-138; Прохватилова О. 
А. Экстралингвистические параметры и языковые характеристики религиозного стиля. - 
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание. Вып. 5, 2006. - С. 
19-26. 
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споменућемо најзначајније. Тако, Л. П. Крисин у систему функционалних стилова 
савременог руског језика издваја засебан религијско-проповеднички стил 
(религиозно-проповеднический стиль), у чији састав увршта жанрове поуке, молитве, 
параболе, исповести, проповеди (Крысин 1996: 135-138). Недостатак овога термина 
састоји се, по нашем мишљењу, у посебном издвајању жанра проповеди као 
конституенте назива стила, што није присутно ни у једном другом случају (не постоје 
називи стилова типа: научно-дисертациони, информативно-репортажни, 
административно-уговорни и сл.),  као и у превиђању да постоје и други језгрени 
жанрови овога стила. С. Г. Макарова идентификује религијски стил (религиозный 
стиль), који, по њеном мишљењу, „објективно може бити издвојен полазећи од своје 
екстралингвистичке основе – религије као једног од облика друштвене свести. 
Постојање овога стила је несумњиво (иако он представља прилично затворен 
систем), он егзистира и у писменом, и у усменом коду језика, али га домаћа 
стилистика традиционално, руководећи се идеолошким разлозима, никада није 
уврштала у систем фунционалних стилова“ 15 (Макарова 2001: 114). Овде се, опет, 
поставља начелно питање постоји ли јединствени, натконфесионални „религијски 
стил“ руског језика са таквим саставом и саодносом елемената који би био уочљив у 
изражавању припадника свих конфесија и деноминација традиционално присутних 
међу његовим носиоцима?16 В. В. Волков, очигледно усмеравајући пажњу на израз 
православне Цркве, њених клирика и верника, сматра да је „оправдано говорити о 
духовном изразу као посебном функционалном стилу руског књижевног језика, чија 
се лингвистичка различитост од других функционалних стилова, заснованих 
искључиво на савременом руском језику, састоји у синтези црквенословенског и 
руског израза“ (Волков 2001: 287-288). И. В. Бугајова залаже се за употребу термина 
црквени стил (церковный стиль), дефинишући га као „функционални стил 
савременог руског књижевног језика устаљен у црквеној сфери, репрезентован 
текстовима у писменом и усменом облику које карактерише специфичан одабир и 
комбиновање језичких средстава“, у чијем оквиру издваја следеће подстилове: 
црквено-богослужбени (или богослужбени), црквено-научни (догматички)17, 
химнографски, проповеднички и поучни (Бугаева 2005: 17). У каснијим 
интерпретацијама ове проблематике иста ауторка, увиђајући да у сфери деловања 
Цркве жанрови научног, информативно-публицистичког, књижевноуметничког, 
административно-пословног и разговорног стила имају своје посебне специфичне 
особености, предлаже померање тежишта испитивања са равни стила на раван 
дискурса (исп. Бугаева 2008: 15-23)18. Не доводећи у питање потребу интензивирања 

                                                 
15 Сви преводи цитата са руског, пољског и украјинског језика наведени у овом раду су наши 
(прим. аутора). 
16 Склони смо да овакав концепт доводимо у питање: примера ради, црквенословенизми – 
лексички, граматички, творбени, ортоепски, ортографски - представљају маркантно стилогено 
средство у изразу православних, али не и верника других конфесија. 
17 Термин догматички у овом контексту оправдано је довести у питање, пошто се научни стил 
у сфери теологије као разгранатог система наука (библистика, систематска теологија, 
патрологија, практична теологија, историја Цркве) не може поистоветити са једном њеном 
дисциплином (догматиком као подручјем систематске теологије). 
18 И. В. Бугајова, међутим, у својим познијим истраживањима није преузела модел анализе 
дискурса, већ се определила за социолингвистички приступ, односно за третирање језика 
сакрума на нивоу социолекта. Религијски социолект (религиолект) ауторка дефинише као 
„релативно стабилан, социјално маркирани подсистем националног језика који опслужује 
комуникативне потребе ограничене социјалне групе – припадника одређене конфесије, 
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истраживања језика сакрума у кључу анализе дискурса, сматрамо да је, методолошки 
посматрано, за лингвостилистичка испитивања ове проблематике веома 
инспиративно издвајање профаног и сакралног функционалностилског комплекса као 
продукта опозиције световног и духовног, које предлаже српски русиста Бранко 
Тошовић (функционална интерациона целина или функционалностилски комплекс, 
по овом аутору, јесте скуп стилова који чине једну затворену целину насталу као 
контраст у односу на друге врсте стилова, као и један комплетан систем 
функционалих стилова који се издваја у односу на други у зависности од области 
људске делатности), изражавајући и експлицитно неслагање са ауторима који 
религијски стил издвајају као посебан функционални стил (Тошовић 2002: 94-95).   

У полонистици истраживање стилистичких обележја језика сакрума, коме је 
посвећено више значајних монографија и студија19, такође је пролазило кроз 
различите етапе, у зависности од схватања сакралног стила. С једне стране, М. Војтак 
доводи у питање могућност експликације појма “религијски стил” и прецизирања 
његовог обима (Войтак 1998: 215). Другачије се поставља већи број аутора који 
заступају гледиште о могућности његове експликације, али са неједнаким схватањем 
његовог екстензитета. Тако, М. Макуховска указује на неопходност издвајања 
посебног „религијског стила“, не разграничавајући довољно појмове „религијског 
језика“ и „религијског стила“ (Makuchowska 1995: 449-471). Е. Бартмињски сматра да 
се „религијски стил базира на посебној концепцији света и њој иманентној 
рационалности те на специфичном коришћењу језичких знакова“ (Bartmiński 2001: 
12). Д. Бењковска у монографији у целини посвећеној стилистици језика сакрума 

                                                                                                                            
рефлектујући теоцентричну слику света и поседујући лексичке, фонетско-прозодијске, 
творбене и граматичке специфичности. Са аспекта стратификације, религијски социолект 
представља укупност језичких средстава којима се служе чланови одређене 
етносоциокултурне заједнице  обједињени основним стратумом: „Верa у Бога“ (Бугаева 2008: 
33). По нашем мишљењу, социолекатске карактеристике израза припадника одређене 
конфесије или деноминације, као што показује и сама Бугајова анализом фонетско-
прозодијских, лексичко-семантичких, творбених и граматичких средстава која конституишу 
православни социолект савременог руског језика (Бугаева 2008: 78-204),  углавном се своде на 
колоквијални израз (разговорни стил), или, у писменом тексту, на стандард присутан у 
унутарцрквеној комуникацији који се разликује од књижевнојезичке норме, али који нема 
карактер обавезности - исп. одељак о конфесионално марикраним графијским и ортографским 
средствима савременог руског језика (Бугаева 2008: 87-93; о односу између стандарда и норме 
на подручју графије и ортографије у унутарцрквеној комуникацији руског и српског језика 
детаљније в. у: Кончаревић 2009: 11-38), тако да, по нашем уверењу, концепт социолекта не 
може претендовати на хијерархијски вишу или исту раван као концепт сакралног 
функционално-стилског комплекса. 
19 Bartmiński J., Język w kontekście kultury [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński., 
Lublin, 2001, s. 19; Beńkowska D., O przeobrażeniach polskiego stylu biblijnego, „Stylistyka” (II), 
1993, s. 101-109; Beńkowska D., Polski styl biblijny, Lodź, 2002; Binek P., O współczesnych 
polskich przekładach biblijnych świadomie nawiązujących do tradycji stylu biblijnego, [w:] 
Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy,. (red) E. Wodniak,  Łódź, s. 211-118; Grzelak E., 2005, 
Zróżnicowanie funkcjonalne języka religijnego, [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. S. 
Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 1999, s. 39-46; Makuchowska M., Styl religijny, [w:] 
Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole, 1995, s. 449-459; Stachowiak L., Biblijny 
styl, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin, 1985; Wojtak M., O początkach stylu religijnego w 
polszczyźnie, „Stylistyka” (I), 1992, s. 90-97; Wojtak M., Czy można mówić o stylu człowieczej 
rozmowy z Panem Bogiem?, [w:] Człowiek – dzieło – sacrum, red. S. Gajda, H.J. Sobeczko, Opole, 
1998, s. 309-319; Wojtak M., Styl religijny w perspektywie genologicznej, [w:] Język religijny dawniej 
i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2004, s. 104-113. 
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прва ће религијски стил посматрати напоредо са књижевноуметничким, научним и 
другим стиловима традиционално издвајаним у функционалној стилистици, 
издвајајући унутар њега библијски, стил проповеди и стил молитава (Beńkowska 
2002: 11). Ова ауторка, разматрајући први од наведених подстилова, уводи термине 
„оригинални библијски стил“, „ примарни библијски стил“, „ етнички библијски 
стил“. Под оригиналним библијским стилом она подразумева „групу обележја и 
језичких специфичности, тематских и функционалних, који су нашли одраз у 
канонских варијантама текстова Светог  Писма написаним на језицима оригинала - 
на старохебрејском и старогрчком“. Овако појмљени библијски стил представља 
еталон и полазишни тип који даљу конкретизацију и диференцијацију задобија у 
преводима  Библије на националне језике. Права етапа конкретизације оригиналног 
библијског стила резултира етничким библијским стиловима: пољским, немачким, 
чешким итд. (Beńkowska 2002: 9-10).  Тако ће пољски библијски стил Бењковска 
дефинисати као функционални варијетет пољског националног језика реализован у 
тексту Светог Писма, који у свести његових корисника функционише као код, 
образац који пружа инвентар стилистичких језичких обележја која се понављају 
(имају ошти карактер) у индивидуалним преводима Библије, чувајући тесну везу са 
примарним (оригиналним) стилом Библије“ (Beńkowska 2002: 13).  

У украјинистици, где се такође конституисала стилистика сакрума20, 
оригиналан допринос дефинисању њених базичних категорија даје Л. Л. Шевченко, 
који се опредељује за термин „конфесионални стил“ (конфесійний стиль). Под њим 
овај аутор подразумева „стилистички варијетет украјинског језика који опслужује 
верске потребе друштва. То је стил култне преводне (Библија, житија, апокрифи) и 
оригиналне литературе (проповеди, посланице, преводи Светог Писма, молитве на 
украјинском језику) (Шевченко 2000: 252-253). 

Покушавајући да конкретизује разне нивое сагледавања сакралног 
функционалног стила (односно, у терминологији Б. Тошовића, стилског комплекса), 
украјински русиста А. К. Гадомски понудиће концепт по коме је хијерархијски 
највиши „религијски стил“, формиран од стилова конкретних религија (стил 
јудаизма, хришћанства, ислама итд). Унутар стила сваке религије он даље разликује 
стилове конкретних конфесија и деноминација (унутар хришћанског стила то би 
били римокатолички, православни, протестански стил). У даљем рашчлањивању 

                                                 
20 Бурдіна Г. Вплив Біблії та конфесійного стилю на збагачення української лексики і 
фразеології// Христіянство й українська мова: Матеріали наук. конф. Київ, 5-6 жовтня 2000 
р. – Львів: Вид-во Львів. Богосл. Акад., 2000. – с. 258-265; Горбач О. Мовостиль новітних 
перекладів Св. Письма на українську народну мову 19-20 вв.//Наукові Записки Українського 
Вільного Університету. – Ч. 13. Філологічний факультет. Збірник Мовознавчої Комісії 
Наукового Конгресу в 1000-ліття Хрищення Руси-України. – Мюнхен, 1988. – С. 29-98; 
Дзюбишина-Мельник Н. Ще один стиль української літературної мови// культура слова: 
Республ. Зб-к. – К., 1994. – Вип. 45. – С. 14-20; Дзюбишина-Мельник Н. Стильово-стилістичні 
орієнтації сучасного конфесійного стилю.//Єдиними устами: Бюлетень Інституту 
Богословської термінологіїта перекладів, № 2,  Львів. – С. 6-15; Задорожний В. Розвиток 
конфесійного стилю// Сучасна українська богословська термінологія: від історичних традицій 
до нових концепцій: Матеріали Всеукр. наук. конф. Львів, 13-15 травня 1998 р. – Львів: Вид-во 
Львів. Богосл. Акад., 1998; Задорожний В. До проблеми розвитку конфесійного стилю сучасної 
української мови// Сучасна українська богословська термінологія: від історичних традицій до 
нових концепцій: Матеріали Всеукр. наук. конф. Львів, 13-15 травня 1998 р. – Львів: Вид-во 
Львів. Богосл. Акад., 1998.- С.137-146; Шевченко Л. Л. Конфесійний стиль//Українська мова: 
енциклопедія. – К.: „Українська енциклопедія” им. М.П. Бажана, 2000. – С. 252-253. 
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појма Гадомски уводи етнички фактор, говорећи о украјинском, пољском, руском 
итд. конфесионалном стилу. Затим уводи критеријум жанровског разграничења, по 
коме би, примера ради, били издвојени украјински стил проповеди, стил молитве, 
стил исповести и др. (Гадомский 2006 б: 186-193; Гадомский 2007: 57-60). Овде се, 
по нашем мишљењу, поставља више начелних методолошких недоумица: од 
могућности истраживања универзалних одлика стила свих религија света, са свим 
њиховим доктринарним и култним разликама и мноштвом језика неједнаког нивоа 
лингвистичке описаности који их опслужују, преко питања о оправданости 
издвојеног посматрања конфесионалних и етничких стилова и тек унутар ове 
последње категорије стилских карактеристика појединих жанрова (мада се поједини 
од њих, по нашим запажањима, одликују великом дозом блискости како у језицима 
народа који припадају истој конфесији – нпр. стил проповеди, посланица, молитава у 
украјинском, руском, бугарском, српском, македонском, тако и генетски блиским 
језицима чији су носиоци припадници разних конфесија – нпр. у словенском ареалу 
стил проповеди, посланица, молитава у пољском, словачком и руском језику). Најзад, 
највећи превид у типологији Гадомског, чини нам се, представља занемаривање 
традиционалне класификације стилова (административно-пословни, информативни, 
разговорни, научни, књижевноуметнички), где сваки има своју специфичну 
реализацију на нивоу језика сакрума, нпр. административно-пословни стил у 
унутарцрквеној комуникацији, научни стил у домену теологије, разговорни стил на 
нивоу православног социолекта, информативни стил верских гласила, 
књижевноуметнички стил дела из сфере духовности). 

2. 2. Међу истраживачима нема потпуне сагласности ни када је реч о 
идентификовању и класификацији жанрова из сакралне сфере21: како исправно 
констатује Ј. В. Бобирјева, „немогуће је наћи јединствен основ за овакво издвајање, 
пошто црквени текстови представљају комплексе у којима су присутни 
информативни, фатички, апелативни и декларативни модели“ (Бобырева 2006: 32). 
Ова ауторка, којом отпочињемо преглед и критичку валоризацију гледишта изнетих у 
русистици, предложила је поделу на примарне и секундарне жанрове, са чиме је 
већина истраживача сагласна, али њено уврштање у примарне жанрове искључиво 
параболе и псалма, при чему параболу идентификује искључиво са Причама 
Соломоновим (Бобырева 2006: 32-36), губећи из вида јеванђељске и параболе из 
патристичке литературе, изазвало је недоумице код других стручњака који се баве 
овом проблематиком. Тако је И. В. Бугајова, у критичком осврту на понуђену 
класификацију, предложила да се у примарне уврсте сви жанрови заступљени у 
светописамским књигама, а у секундарне жанрови који представљају њихову 
модификацију. У једној претходној подели, која припада О. А. Прохватиловој, као 
критеријум за уврштање жанрова у примарне или секундарне узет је њихов значај и 
фреквентност у комуникацији која се остварује у сакралној сфери (у језгрене 

                                                 
21 Овде се ограничавамо на преглед класификација сакралних жанрова са синхронијског 
аспекта; са дијахронијске тачке гледишта поменућемо класификацију жанрова у 
средњовековној руској сакралној традицији коју предлаже Н. И. Толстој (жанрови литургијске, 
канонске, омилитичке, агиографске и дидактичке литературе) (Толстой 1988: 69–70), са 
запажањем да многи од њих постоје и у савременој сакралној традицији, али да има и оних 
који временом нестају (нпр. „ороси“, одн. „изложења, исповедања вере“, донети на 
васељенским саборима), настају (нови административни, научни, информативни жанрови у 
сфери унутарцрквене комуникације) или се битно модификују (средњовековни теолошки 
трактати и катихизиси у односу на савремене теолошке студије и уџбенике који дидактички 
транспонују чињенице, представе и генерализације из разних домена теологије).  
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жанрове, тако, уврштене су само проповед и молитва) (Прохватилова 1999: 2007). Н. 
Б. Мечковска, са своје стране, унутар литературе конфесија базираних на постојању 
канона, издваја: жанр самог канона (у хришћанству – библијског, у јудаизму – канона 
Танаха, у исламу – Кур'ана), као примарни, и друге, изведене, одн, секундарне 
жанрове - жанр сакралних текстова који се могу назвати предањским (патристичка 
литература, „Талмуд“, „ Суна“ и кадиси), жанр исповедања вере (нпр. ороси 
васељенских сабора, катихизиси), богослужбени жанр, жанр мистичко-езотеријских 
текстова, затим тумачења, интерпретације (толкования), проповеди, канонско-правне 
жанрове, жанрове „клерикалних списа“ из историографије и природословља те 
полемичких списа (Мечковская 1998: 149-171). И. А. Бугајова по критеријуму сфера 
употребе издваја жанрове Светог писма (псалам, молитва, парабола, посланица и др.) 
као основне, језгрене, са којима су сви остали повезани тематски, аксиолошки, 
ситуативно и композиционо, затим богослужбене – химнографске (акатист, тропар, 
кондак, икос, стихира, канон, молитва, служба Светоме), хагиографске (житија, 
животописи Светих, казивања о чудима) и омилитичке жанрове (проповед), 
дидактичке („учительные“) (духовно писмо, тумачење, трактат), административне 
(записници са седница црквених органа и организација, документи Собора, молбе 
упућене црквеној јерархији, синодални и епархијски укази, посланице) и етикецијске 
жанрове (формуле које се користе у унутарцрквеној комуникацији, нпр. поздрављања 
при сусрету и на растанку, честитања, утехе, саучешћа)22 (Бугаева 2005: 4-6, 
Бугаева 2008: 15-23).  Иста ауторка поделу врши и по критеријумима генезе, 
функције и форме, издвајајући библијске и небиблијске, богослужбене и 
небогослужбене, литургијске и нелитургијске23, усмене и писмене жанрове  (Бугаева 
2005: 7-8).  

У полонистици је типологији сакралних жанрова посвећен низ истраживања.  
Прву класификацију сакралних жанрова понудио је још 1973. године И. Вјеруш-
Ковалски, указујући на непостојање јасних критеријума на основу који би се могла 
спровести систематизација жанрова у сфери језика сакрума. На основу функција тога 
језика овај аутор извршио је поделу на два основна жанровска комплекса – теоријски 
(теолошки, апологетски, административно-црквени жанрови) и емоционално-
доживљајни (проповеднички и богослужбени жанрови) (Wierusz-Kowalski 1973: 9-
10). М. Kaрплук, J. Сaмбор и И. Бајерова издвојиће три групе сакралних жанрова 
везане за сфере њиховог функционисања – проповедништво, катихетску делатност и 
црквену документацију (Bajerowa 1988: 21-44; Bajerowa 1994:11-17; Karpluk, Sambor 
1988). J. Mистрик диференцира катихетске жанрове, чија је функција јачање верских 
убеђења (светописамски, проповеднички текстови, катихезе) и конфесионалне 
жанрове, чија је функција манифестовање вере (личне – нпр. индивидуалне молитве, 
храмовне и текстове који прате процесије) (Mistrik  1992: 82-89). Поменуте 

                                                 
22 Из класификације смо изоставили неке примере жанрова који се код Бугајове вештачки 
раздвајају, типа: слово, беседа, проповед, или се истовремено уврштају у више категорија, или 
смештају тамо где им није место (исповест као богослужбени омилитички жанр). 
23 Напоменућемо да је дистинкција између друге и треће категорије терминолошки 
неоснована (термини литургијски и богослужбени у теолошкој литератури користе се као 
синоними), а по инвентару наведених жанрова неубедљива; између осталог, у богослужбене 
жанрове Бугајова увршта све жанрове који улазе у састав чина Литургије, венчања, крштења, 
опела, парастоса, молебана са акатистима, рукоположења, монашког пострига, да би акатисте 
и молебане који се читају у разним приликама у другој класификацији уврстила у 
нелитургијске. 
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класификације, као што видимо, могу се применити на сакрални језик како Pax Slavia 
Latina, тако и Pax Slavia Orthodoxa. Уследиће серија жанровских одређења која се 
одликују ужом конфесионалном усмереношћу и узимањем у обзир народног 
стваралаштва инспирисаног римокатоличком духовношћу. У том духу A. Вилкоњ 
идентификује а) жанрове инспирисане Новим Заветом (песме посвећене Блаженој 
Дјеви Марији, песме о крсним страдањима Христовим, божићне песме); б) апокрифе 
и хагиографске жанрове; в) паралитургијске песме, г) молитвене жанрове 
(Богородична литанија, часови, химне), д) фолклорне жанрове (коледарске и сличне 
песме), ђ) жанрове метафизичке и мистичке лирике, рефлексивне поезије и 
медитативне прозе, е) прагматичне жанрове (исповест) и ж) жанрове везане за 
пастирску делатност Цркве (енциклике и др.) (Wilkoń 2002: 266-273). У овој подели 
споран је степен интегрисаности (обједињавање апокрифа и хагиографија са 
губљењем из вида њихове поларне супротстављености по критеријуму 
каноничности, као и различитости у погледу карактеристика нарације) и 
диференцираности одређених жанрова (вештачко раздвајање прагматичких и 
пастирских жанрова – исповест је такође део пасторалне делатности као и обраћање 
верницима у посланицама, исто као што и критеријум прагматичности може бити 
примењен како на исповест, тако и на енциклику). М. Maкуховска уочава а) 
проповед, б) молитву, в) верску песму, г) библијске жанрове, д) драмске жанрове и ђ) 
духовне посланице (Makuchowska 1995: 454-456). П. Кладочни се понудити свој 
систем жанрова – а) индивидуална молитва; б) заједничка молитва; в) проповед; г) 
папске енциклике; д) пастирске (духовне) посланице; ђ) духовне песне; е) парохијско 
обавештење; ж) пророштво; з) други профетски жанрови: хороскоп, казивање о 
виђењима и е) преводи текстова на којима се темељи хришћанска доктрина (Библија 
и др.) (Kładoczny 2004: 38), где нам се спорним чини издвајање преводних текстова у 
посебан жанр, раздвајање папских енциклика и посланица других адресаната (с 
обзиром на истоветност структуралних и лингвистичких параметара), као и питање 
може ли се хороскоп сматрати сакралним жанром.  

Украјински русиста A. К. Гадомски, под утицајем пољске литературе, уводи 
разграничење 13 жанрова (хагиографски текстови, духовна посланица, молитва, 
папска енциклика, преводи текстова нехришћанских религија, преводи текстова 
хришћанских религија, парабола, обавештење парохијанима, проповед, пророштво, 
други профетички жанрови (хороскоп, откривење, визија), духовна песма, 
сведочанство) (Гадомский 2008: 89-91), да би, фокусирајући се на православни ареал, 
списак употпунио и жанровима исповести, писмене инструкције, записника, 
хеортолошких текстова (Гадомский 2008: 92). 

2. 2. 1. Највећу пажњу истраживача сакралних жанрова у славистици 
привукли су жанрови посланице и проповеди. Посланице су из синхронијске 
перспективе у монографијама И. Ј. Јармуљске, К. Сковронека, М. Војтака24 и 
радовима низа аутора, пре свега руских и пољских25, анализиране са становишта 

                                                 
24 Ярмульская И. Ю. Современное духовное послание как документ Церкви. – Волгоград: 
Издательство Волгоградского государственного университета, 2008. – 247 с.;  Skowronek K., 
Między Sacrum a Profanum. Studium językoznawcze listów pasterskich Konferencji Episkopatu 
Polski (1945-2005), Kraków, 2006; Wojtak M., Konwencja językowa a wybory leksykalne na 
przykładzie listów pasterskich, „Studia językoznawcze”, 1: Synchroniczne i diachroniczne aspekty 
badań polszczyzny, Szczecin, 2002. 
25 Бугаева И. В. Особенности жанра послания в церковных СМИ. [В сб.:] Жанры и типы 
текста в научном и медийном дискурсе. Межвузовский сб. научных трудов. – Орел, 2006. – С. 
157-165; Ярмульская И. Ю. Виды и функции повторов в современном церковном послании. [В 
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њихових лингвистичких и документационих параметара: истражене су типологија 
посланица, карактеристике језичких средстава разних нивоа који учествују у 
обликовању остварења овога жанра (лингвостилистички и статистички аспекти), 
систем за њих карактеристичних стилских изражајних средстава, као и композициона 
структура посланица као званичног документа Цркве. 

Проповед као језгрени жанр комуникације у сфери сакралног испитана је у 
нешто великом броју радова са становишта њених карактеристичних 
комуникативних својстава (реализација у усменој форми, усмереност према 
колективном адресату, асиметрија међу комуникантима у смислу апсолутне 
доминације проповедника над реципијентима, високо изражена интертекстуалност) и 
лингвистичких карактеристика, међу којима је најуочљивија снажно изражена 
интеракција архаичних и савремених језичких јединица на лексичком, фонетском, 
морфолошком и синтаксичком плану26. У русистици је, примера ради, посебна пажња 

                                                                                                                            
сб.:] Риторика и культура речи в современном обществе и образовании: Сборник материалов 
X Международной конференции по риторике. – М., 2006. – С. 485–489; Ярмульская И. Ю. 
Виды риторических фигур в современных церковных посланиях. [В сб.:] Риторика в системе 
коммуникативных дисциплин. Санкт-Петербургский государственный горный институт 
(технический университет). – СПб, 2005. – С. 105–106; Ярмульская И. Ю. Дидактическая 
направленность современных церковных посланий. - Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 3. Ч. 1. – 
Волгоград, 2003–2004.– С. 97–101; Ярмульская И. Ю. Культурологический потенциал 
послания как вида церковного документа. [В сб.:] Наука, искусство, образование в III 
тысячелетии: Материалы III Международного научного конгресса, г. Волгоград, 7–8 апреля 
2004 г.: В 2 т. Т. 2. – Волгоград, 2004. – С. 359–363; Ярмульская И. Ю. Лексическая структура 
современного духовного послания. [В сб.:] Русская словесность в контексте современных 
интеграционных процессов: материалы Международной научной конференции, г. Волгоград, 
24–27 апреля 2005 г. – Волгоград, 2005. – С. 422–428; Ярмульская И. Ю. Религиозно-
философский потенциал современных церковных посланий. [В сб.:] Человек в современных 
философских концепциях: Материалы III Международной научной конференции, г. Волгоград, 
14–17 сентября 2004 г.: В 2 т. Т.2. – Волгоград, 2004. – С. 83–87, Ярмульская И. Ю. Церковное 
послание как жанр современной религиозной коммуникации. [В сб.:] Церковь и проблемы 
современной коммуникации: Сб. ст. по материалам Международной научно-практической 
конференции (г. Нижний Новгород, 5-7 февраля 2007). – Нижний Новгород: Нижегородская 
Духовная семинария, 2007. - С. 191-200, и др; Bajerowa I., Kilka problemów stylistyczno-
leksykalnych współczesnego polskiego języka religijnego, [w:] O języku religijnym. Zagadnienia 
wybrane, red. Karpluk M., J. Sambor, Lublin, 1988, s. 21-44; Skowronek K., Obraz kontaktów 
Kościoła z władzami PRL-u w listach pasterskich episkopatu –Polski (1949-1964), [w:] Język 
religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2005, s. 188-197; Wojtak M., 
List pasterski – pragmatyczny aspekt wzorca gatunkowego, [w:] Znak językowy w pejzażu 
semiotycznym. Księga pamiętnikowa ku czci profesora Józefa Wierzchowskiego, red. J. Gardzieńska, 
A. Macijewska, Siedlce, 2003, s. 184-198; Zachwieja M., Leksyka listów pasterskich Episkopatu 
Polski z lat 1947-1966 [w:] Od Biblii Wujka do współczesnego języka polskiego. Z okazji 400-lecia 
wydania Biblii ks. Jakuba Wujka, red. Z. Adamek, S. Koziara, Tarnów, 1999, s. 230-237. 
26 Највише је радова из ове области у полонистичкој теолингвистици: Adamek Z., Homiletyka, 
Tarnów, s. 37; Chaim W., 1994, Kazanie jako komunikat, [w:] Fenomen kazania, red. W. Przyczyna, 
Kraków  (Redemptoris Missio VI), 1992, 98-135; Kucała M., Kazanie jako język mówiony, „ 
Materiały homiletyczne”, nr 83, Kraków, 1987; Kucała M., Kazanie jako język mówiony [w:] Kucała 
M., Polszczyzna dawna i współczesna, Kraków, 2000, s. 429-437; Kucharska E. Der biblische 
Wortschatz in katholischen Predigten von heute. Eine Studie über deutsche und polnische Predigten 
zum ersten Fastensonntag, Lesejahr B. In: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 1999. Bonn, 
1999, 225-243; Kucharska-Dreiss E., Deutsche und polnische Gottesbilder im Vergleich. Einblicke. 
In: Sprachwissen in der Hochschulgermanistik. Interkulturelle Kommunikation (Referate von den 
Konferenzen in Karpacz 2001, in Słubice 2002). Hg. U. Engel. Bonn, 2004, 335-348; Kucharska-
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Dreiss E. Deutsche und polnische Gottesbilder im Vergleich. Einblicke. In: Sprachwissen in der 
Hochschulgermanistik. Interkulturelle Kommunikation (Referate von den Konferenzen in Karpacz 
2001, in Słubice 2002). Hg. U. Engel. Bonn, 2004, 335-348; Kucharska-Dreiβ E., Ten sam, a jednak 
inny. O atrybutach Boga w polskich i niemieckich kazaniach adwentowych, [w:] Retoryka na 
ambonie. Z problemów współczesnego kaznodziejstwa, red. P. Urbański, 2003, Kraków, 2003, s. 259-
287; Kucharska-Dreiβ E., Nazywanie Boga we współczesnych katolickich kazaniach polskich i 
niemieskich (Triduum Paschalne i Wielkanoc), [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. S. 
Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2005, s. 136-147; Kucharska-Dreiβ E., Nazywanie Boga we 
współczesnych katolickich kazaniach polskich i niemieskich (Triduum Paschalne i Wielkanoc), [w:] 
Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2005, s. 136-147; Łapa R., 
O modalności w homiliach homiliach przemówieniach Jana Pawła II, [w:] Język religijny dawniej i 
dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2004, s. 139-149; Lichański J.Z., 1993, O języku 
polskich kazań, „Więź”; Lizak J., Język kazań dla dzieci, [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. S. 
Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2005, s. 152-159; Matuszczyk B., Kaznodzieja wobec słowa 
Bożego we współczesnym kazaniu, [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. 
Węcławski, Poznań, 2005, s.147-152; Michalska M., Językowe środki perswazji w kazaniach księdza 
prymasa Stefana Wyszyńskiego, [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. 
Węcławski, Poznań, 2004, s. 149-157; Miodek J., 1999, Współczesne kaznodziejstwo polskie, [w]:  B. 
Kreja red., Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, Gdańsk, 1999, s. 265-273; Pagiewski H., 
Kaznodziejstwo wobec środków masowego oddziaływania, „Homo Dei”, 1971, nr 3, s. 191-195; 
Pagiewski, Podstawowe zasady komunikacji we współczesnym kaznodziejstwie, „Homo Dei”, 1975, 
nr 2, s. 116-120; Pracz J., Kazanie jako akt komunikacji, [w:] Fenomen kazania, red. W. Przyczyna, 
Kraków, 1994, s. 83-97; Przyczyna W, Słowo Boże i ludzkie w kazaniu. Charakterystyczne cechy 
kazania jako utworu mówionego, [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej 
(oficjalnej), red. Z. Kurzowa, W. Śliwi ński, Kraków, 1984, s. 167-170; Przyczyna W. red., Fenomen 
kazania. Kraków (Redemptoris Missio VI1), 1994; Sieradzka–Mruk A., Sposoby rozpoczynania 
egzempłów we współczesnych kazaniach dla dorosłych i dla dzieci,  [w:] Język religijny dawniej i 
dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2004, s. 173-179; Siwek G.,  Kaznodzieja jako 
świadek, [w:] Sługa słowa, red. W. Przyczyna, Kraków, 1997, s. 83-108; Urbański P., Kazanie i 
retoryka, [w:] Fenomen kazania, red. W. Przyczyna, Kraków, 1994, s. 67-82; Wojtak M., 
Indywidualna realizacja wzorca gatunkowego kazania, „Stylistyka” (XI), 2002,  s. 413-431; Wojtak 
M., Wzorce gatunkowe, wzorce wykonania a praktyka kaznodziejska, [w:] Autorytety i normy, red. D. 
Kowalska, Łódź, 2003, s. 511-525; Zarębina M., O języku cotygodniowych homilii w „Tygodniku 
Powszechnym”, [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, s. 
179-189, 2004; Zdunkiewicz-Jedynak D., Leksykalne środki wartościowania w niedzielnych 
kazaniach radiowych, [w:] Język a chrześcijaństwo, red. J. Bajerowa, M. Karpluk, Z. Leszczyński, 
Lublin, 1993, s. 71-84; Zdunkiewicz-Jedynak D., Leksykalne środki wartościowania w niedzielnych 
kazaniach radiowych, [w:] Język a chrześcijaństwo, red. I. Bajerowa, M. Karpluk, Z. Leszczyński, 
Lublin, 1993, s. 73-84; Zdunkiewicz-Jedynak D., 994, Rola czasownikowej kategorii osoby w 
kształtowaniu relacji między kaznodzieją i słuchaczami (na materiale tekstów kaznodziejskich stanu 
wojennego), [w:] Fenomen kazania, red. W. Przyczyna, Kraków, 1994, s. 146-156; Zdunkiewicz-
Jedynak D., Językowe środki perswazji w kazaniu, Kraków, 1996; Zdunkiewicz-Jedynak D., 
Słuchacze kazań po odzyskiwaniu wolności w 1989 roku, [w:] Słuchacz słowa, red. W. Przyczyna, 
Kraków, 1998, s. 243-253; Zdunkiewicz-Jedynak D., Słuchacze kazań po odzyskiwaniu wolności w 
1989 roku, [w:] Słuchacz słowa, red. W. Przyczyna, Kraków, 1998, s. 243-253; Zdunkiewicz-Jedynak 
D., Usytuowanie słuchacza w kazaniu, [w:] Słuchacz słowa, red. W. Przyczyna, Kraków, 1998, s. 
278-285; Zdunkiewicz-Jedynak D., Funkcje zdań pytanych we współczesnym kazaniu, [w:] Retoryka 
dziś, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków, 2001, s. 323-333, и др. Следи русистика: 
Ивойлова Н. Ю. Об особенностях композиции современной христианской проповеди. - 
Ярославский педагогический вестник, № 3 (32), 2002. – С. 12-24; Карасик В. И. Религиозный 
дискурс. [В сб.:] Языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной 
семантики: Сб. науч. тр. - Волгоград: Перемена, 1999. - С. 5-19; Михальская А. К. Пути 
развития отечественной риторики: утрата и поиски речевого идеала. - Филологические 
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посвећена  фонетским и прозодијским обележјима проповеди (чување архаичних 
изговорних норми, попут одсуства квалитативне и квантитативне редукције вокала у 
неакцентованој позицији, типа [о] нисп[о] слании,  изговарања акцентованог 
нелабијализованог [э] после меких, шуштавих сугласника и [ц] у позицији пре тврдих 
сугласника, типа возне[с'эт], ду[шэ]ю, традиционални, црквенословенски изговор 
неких флексија, типа Свят[аго] Духа, чему је посвећена и научна монографија О. А. 
Прохватилове, једина која се бави жанром проповеди са лингвистичког аспекта27. 

2. 2. 2. Жанр молитве са синхронијске тачке гледишта истраживан је са 
социолингвистичког становишта (питања преференције традиционалног, 
црквенословенског или савременог богослужбеног израза)28, а из интралингвистичке 
перспективе пажњу истраживача привукле су су углавном традуктолошке, 

                                                                                                                            
науки. 1992,  № 3. - С. 65-66; Мусхелишвили Н. Л., Шабуров Н.В., Шрейдер Ю. А. О 
символичности проповеди. - Человек, 1991, № 4. – С. 47-56; Петрикова А. К вопросу о 
лексических средствах современной православной проповеди. [В сб.:] Церковь и проблемы 
современной коммуникации: Сб. ст. по материалам Международной научно-практической 
конференции (г. Нижний Новгород, 5-7 февраля 2007). – Нижний Новгород: Нижегородская 
Духовная семинария, 2007. - С. 133-140; Плисов Е. В. Проповедь как тип текста: 
коммуникативно-функциональный аспект. [В сб.:] Жанры и типы тексты в научном и 
медийном дискурсе. Межвуз. сб. научн. трудов. Вып.2. Орел, 2005. - С.157-167; Плисов Е. В. 
„ Чужое слово“ в проповеди: интертекстуальность как стилевая черта проповеднического 
жанра. [В сб.:] Церковь и проблемы современной коммуникации: Сб. ст. по материалам 
Международной научно-практической конференции (г. Нижний Новгород, 5-7 февраля 2007). 
– Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2007. - С. 159-176; Прохватилова О. 
А. Внешняя диалогичность звучащей православной проповеди. [В сб.:] Мир Православия: Сб. 
науч. ст. - Волгоград: Изд-во Волгогр. ун-та, 1998. Вып. 2. - С. 97–108; Прохватилова О. А. 
Композиционно-речевая структура современной православной проповеди. [В сб.:] Мир 
Православия: Сб. науч. ст. - Волгоград: Изд-во Волгогр. ун-та, 2002. Вып. 4.- С. 335–351; 
Прохватилова О. А. О гиперкоммуникации в современной духовной речи. [В сб.:] Мир 
Православия: Сб. науч. ст. - Волгоград: Изд-во Волгогр. ун-та, 2000. - Вып. 3. - С. 280–295; 
Прохватилова О. А. Церковная проповедь как ядерный жанр религиозной коммуникации. [В 
сб.:] Церковь и проблемы современной коммуникации: Сб. ст. по материалам Международной 
научно-практической конференции (г. Нижний Новгород, 5-7 февраля 2007). – Нижний 
Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2007. - С. 159-176; Розанова Н. Н. Сфера 
религиозной коммуникации: храмовая проповедь. [В сб.:] Современный русский язык. 
Социальная и функциональная дифференциация/ отв. ред. Л.П. Крысин. – М.: „Языки 
славянской культуры“, 2003. – С. 348-363, и др. У знатно мањој мери проблематика проповеди 
привлачила је пажњу украјинских теолингвиста: Кот С. О. Дискурсний проповіді як морально-
духовного жанру словесності (на матеріалі православної Різдвяної проповіді): автореферат 
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – Київ, 2006. – 18 с.; Куньч З. 
Церковна проповідь і проблеми культури мови// Христіянство й українська мова: Матеріали 
наук. конф. Київ, 5-6 жовтня 2000 р. – Львів: Вид-во Львів. Богосл. Акад., 2000. – С. 436-443. 
27 Прохватилова О. А. Православная проповедь и молитва как феномен современной звучащей 
речи: Монография. – Волгоград: Издательство Волгоградского государственного 
университета, 1999.- 364 с.; исп. и: Прохватилова О. А. О ритмо-мелодической организации 
православной молитвы и проповеди. [В сб.:] Мир Православия: Сб. науч. ст. - Волгоград: Изд-
во Волгогр. ун-та, 1997. Вып. 1.- С. 112–119; Прохватилова О. А. Интонационно-звуковое 
своеобразие духовной проповеди. - Вестник Волгоградского государственного университета, 
Сер. 2: Филология. Вып. 1, 1996. - С. 19–23. 
28 Н. Балашов, На пути к литургическому возрождению. Москва: КПЦ «Духовная 
библиотека», 2001. – 508 с.; А. Г. Кравецкий, А. А. Плетнева, История церковнославянского 
языка в России (конец XIX – ХХ в.). Москва: „Языки русской культуры“, 2001 – 400 с.  
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семантичке и текстолошке димензије молитве29. Најзад, отпочета су и истраживања 
жанра исповести30, жанра поменика (диптиха)31, жанрова административног стила 
(записници са седница црквених органа, уредбе)32, неких жанрова информативног 
стила (рекламе33), хеортолошких текстова34, као и етикецијских жанрова (формуле 
које се користе у унутарцрквеној комуникацији, нпр. поздрављања при сусрету и на 
растанку, честитања, утехе, саучешћа)35. У полонистици су истраживани и профетски 
жанрови36, затим у пољској средини веома раширени жанрови паралитургијских и 

                                                 
29 а) русистика: Бугаева И. В. Молитва как особый жанр современной православной 
публицистики. [В сб.:] Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. Межвуз. сб. 
науч. тр. Вып. 4/ отв. ред. А. Г. Пастухов. - Орел: ОГИИК, 2006. – С. 27-35; Войтак М.. 
Проявление стандартизации в высказываниях религиозного стиля (на материале 
литургической молитвы). [В сб.:] Текст: стереотип и творчество/ под ред. М. Костюмовой. – 
Пермь, 1998. - С. 214-230; Мусхелишвили Н. Л., Шрейдер Ю. А. Семантика и ритм молитвы. - 
Вопросы языкознания, 1993. № 1. - С. 45−51; Прохватилова О. А. Православная проповедь и 
молитва как феномен современной звучащей речи: Монография. - Волгоград: Издательство 
Волгоградского государственного университета, 1999. – С. 9-21; Свиридонова В. П. 
Сравнительное описание русского и французских переводов Господней молитвы Отче наш. [В 
сб.:] Мир Православия. Волгоград: Издательство Волгоградского государственного 
университета, 1998. Вып. 2. - С. 119–125; б) полонистика: Makuchowska M., Rytualizacjai 
spontaniczność w języku modlitwy, „Łódzkie studia teologiczne” z. 3, 1994, 84-89; Makuchowska M., 
O delimitacji tekstów modlitewnych, [w:] Tekst i jego odmiany, red. T. Dobrzyńska, Warszawa, 1996, 
s. 71-76; Makuchowska M., Struktura gatunkowa modlitwy, [w:] Styl a tekst, red. S. Gajda, M. 
Balowski, Opole, 1996, s. 299-304; Makuchowska M., O języku modlitwy, [w:] Czterechsetlecie unii 
brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego, red. Z. Leszczyński, Lublin, 1998, 157-167; Makuchowska 
M., O komunikatywności języka modlitw liturgicznych, [w:] Przegląd Pastoralno-Homiletyczny 4, 
2000, s. 135-149; Mikołajczak S., Składniowy kształt modlitwy wiernych, [w:]  Język religijny dawniej 
i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2005, s. 111-120. 
30 Орлова Н. В. Исповедь и признание. [В сб.:] Русский вопрос: история и современность. 
Омск, 1994. – С. 114-116; Михайлова М. В. Молчание и слово (таинство покаяния и 
литературная исповедь). [В сб.:] Метафизика исповеди. Пространство исповедального слова. 
Материалы международной конференции (Санкт-Петербург, 26-27 мая 1997 г.). СПб.: Изд-во 
Института Человека РАН, 1997. – С. 9-14; Рабенко Т. Г. Исповедь: к истокам речевого жанра - 
Вестник Кемеровского ун-та. – Кемерово,  2002. Вып. 4. – С. 105-107.   
31 Бугаева И. В. Церковная записка как особый жанр религиозной сферы. [В сб.:] Стилистика 
текста. Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2. – Нижний Новгород: НГЛУ, 2007. – С- 3-6. 
32 Бугаева И. В. Жанровое своеобразие текстов религиозной сферы. [В сб.:] Стилистика 
текста. Межвуз. сборник научных трудов./ Отв. ред.Е.В. Плисов. - Н. Новгород: НГЛУ им. Н. 
А. Добролюбова, 2005. - С. 3-11. 
33 Бугаева И. В. Структура и язык рекламных текстов в православных СМИ. [В сб.:] Язык 
средств массовой информации как объект междисциплинарного исследования / сост. М. Н. 
Володина. М.: МАКС Пресс, 2008. - С. 15-21. 
34 а) русистика:  Кондратьева Е. В. Православный церковный календарь как жанр 
душеполезного чтения (на материале календаря Соловецкой обители). [В сб.:] 
Церковнославянский язык: преломление традиций в современной культуре / отв. ред. Бугаева 
И. В. М.: Кругъ, 2006. – С. 208-211; б) украјинистика: Єрмоленко С. С. Лінгвістичні аспекти 
взаємодії церковного та народного календарів і міфологічна концепція О .О. Потебні // 
Мовознавство, 1995, № 1. – С. 45-54. 
35 Бугаева И. В. Этикетные формулы обращения в православной среде. [В сб.:] Русская речь в 
современном вузе/ отв. ред. Б. Г. Бобылев. Орел: ОрелГУ, 2006. - С. 13-18. 
36 Kładoczny P., Proroctwa jako akty mowy, „Seminaria naukowe Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego” 1999 , 2 (53), Wrocław, s. 27-32;  Kładoczny P., Język proroctw, przepowiedni i 
apokalipsie, [w:] Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka, red. A. Ceglińska, Z. Staszewska, cz. I., 



 203

духовних песама уопште37, сведочанства38, парохијска обавештења39, папске 
енциклике40. У украјинистици су системски описани жанрови научног теолошког 
стила из лингвистичке и лингводидактичке перспективе41. 

2. 3. Значајну пажњу словенских теолингвиста привукла је и проблематика 
конфесионалне маркираности језичких нивоа. Интегрални преглед специфичности 
језичких средстава која налазе примену у сакралном функционалностилском 
комплексу савременог руског књижевног језика даје О. А. Прохватилова42, 
односно, у православном социолекту – И. А. Бугајова43. 

С обзиром на чињеницу да је лексички ниво најважнија компонента језичке 
организације стилова и жанрова унутар сакралног функционалностилског комплекса, 
чији се елементи одликују специфичном семантиком, стилском обојеношћу и 
историјском димензијом, највећи број истраживања у славистичкој теолингвистици 
посвећен је управо структури и функционисању апелативне44, ономастичке45, 

                                                                                                                            
Łódż, 2001, s. 223-224; Kładoczny P., Teksty profetyczne we współczesnej prasie, [w:] Tekst w 
mediach, red. K. Michalewski, Łódź, 2002; Kładoczny P., Wzorce gatunków objawień, [w:] Język – 
literatura – dydaktyka, t. 1, red. J. Opoka, A. Oskierska, Łódź, 2003, s. 263-274; Кladoczny P., 
Profetyczne gatunki mowy współczesnego chrześcijaństwa, [w:] Język religijny dawniej i dzis, red. S. 
Mikołajczak, T. Więcławski, Poznań, 2004, 63-76; Kładoczny P., Proroctwa chrześcijańskie jako 
gatunek mowy na tle innych gatunków profetycznych, Zielona Góra, 2004; Kładoczny P., Między 
agresją a życzliwością w proroctwach i przepowiedniach, [w:] Język a kultura, tom 17: Życzliwość i 
agresja w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska, Alicja Nowakowska. Wrocław 2005, s. 131-143. 
37 Kamińska M., Stylistyka pieśni kościelnej, „Lódzkie Studia Teologiczne”, 1994, n 3, s.143-150; 
Makuchowska M., Obraz Maryi w starych i nowych pieśniach kościelnych, [w:] Język religijny 
dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2005, s. 448-455; Nowak M., O 
komentowaniu pieśni religijnych (na materiale śpiewnika Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej), [w:] 
Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2005, s. 455-466; 
Oronowicz-Kida E. W., Współczesne ludowe maryjne pieśni peregrynacejne z powiatu 
jarosławskiego, [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2005, 
s. 475-481; Pasek Z., Relacje czasowe w ewngelikalnych pieśniach przebudzeniowych, [w:] Język 
religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2005, s. 490-504; Wrześniewska-
Pietrzak M., Piosenka religijna jako modlitwa, która uczy bawić, [w:] Język religijny dawniej i dziś, 
red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2005, s. 466-475; Zdunkiewicz-Jedynak D., „Byśmy 
mogli iść do Pana razem”. Piosenka pielgrzymkowa – wzorzec gatunkowy w aspekcie 
pragmatycznym, kognitywnym i stylistycznym, Poradnik Językowy, 2006,nr 10, s. 134-141. 
38 Majka J., Świadectwo chrześcijańskie jako element ewangelizacji, [w:] Ewangelizacja, red. J. 
Śrucina, Wrocław, 1980, s. 77-79; Nowak M., Cechy językowe tak zwanych świadectw, [w:] Funkcja 
słowa w  ewangelizacji, red. M. Kamieńska, E. Mińska-Tyton, Łódż, 1998, s. 401-413; Pagiewski H., 
Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, Warszawa, 1971; Pagiewski H., Personalistyczny 
charakter przeprowadzania słowa Bożego, Warszawa, 1971. 
39 Majewska-Tworek A., Zaśko-Zielińska M., Ogłoszenia parafialne – opisw cech gatunkowych, [w:] 
Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2004, s.77-86. 
40 Ceglińska A., Piękno papieskiego słowa (O stylu encyklik Jana Pawła II). Łódź, 2000. 
41 Бабіч Н. Богословський стіль української мови у контексті стилістичної науки. Збірник 
науково-дидактичних праць. – Чернівці: Видавничий дім „Букрек”, 2009 – 216 с. 
42 Прохватилова О. А. Языковые средства религиозного стиля. [В сб.:] Хрестоматия 
теолингвистики / ред.-сост. Ч. Лапич, А. К. Гадомский. – Симферополь: Универсум, 2008. – С. 
113-122. 
43 Бугаева И. В. Язык православных верующих в конце ХХ – начале ХХI века. Москва: Изд. 
РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, 2008, с. 78-205.  
44 Из ове области поменућемо монографије: Тимофеев К.А. Религиозная лексика русского 
языка как выражение христианского мировоззрения. - Новосибирск, 2001. – 88 с., Pieciul-
Karmińska E., Językowy obraz Boga i świata. O przekładzie teologii niemieckiej na język polski, 
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Poznań, 2007, и дисертацију Бочарова І. В. Лексико-семантичні та граматичні параметри 
назв релігійних свят у сучасній українській мові: Автореф. дис. кандидата філол. наук. – К., 
1999, као и студије и чланке: а) русистичке: Бугаева И. В. Омонимия церковнославянских и 
русских лексем при восприятии богослужебных текстов. [В сб.:] Актуальные проблемы 
современной педагогической лингвистики. Межвуз. сб. научн. трудов. Вып. VIII. / Отв. ред. Е. 
В. Алтабаева.- Мичуринск: МГПИ, 2005. - С. 83-89; Гадомский А. К. Определение религиозной 
лексики как одна из проблем современной теолингвистики. [В сб.:] Диалог культур. Теория и 
практика преподавания языков. Материалы 2-й Международной научно-практической 
конференции, посвященной 30-летию первого выпуска иностранных студентов 
филологического факультета 6-8 сентября 2007. - Симферополь: Изд. "Доля", 2008. - С.135-
146; Гадомский А. К. К вопросу о единицах теолингвистики. [В сб.:] Восточнославянская 
филология: Сборник научных работ. Вып 11. Часть 1. Языкознание. – Горловка: изд-во 
ГГПИИЯ, 2006.- С. 11-20; Журавлев С. А. Религиозная лексика и прагматика словаря. [В сб.:] 
Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: Международная научная 
конференция, посвященная 200-летию Казанского университета (Казань, 4-6 октября 2004 
г.): Труды и материалы: / Под общ. ред. К. Р Галиуллина.- Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004.– 
C.290-296; Климович Н. В. К вопросу об определении библеизма в лингвистике. [В сб.:] 
Языкознание. - Красноярск: Красноярский государственный университет, 2006 - С. 202-204; 
Матвеева Н. П. Библеизмы в русской словесности. - Русская словесность. – 1993; №2. - 1996, 
№2; Мусорин А. Теонимическая лексика русского языка. [В сб.:] Родной язык, родное слово. – 
Новосибирск, 2004. – С. 121-123; Черняк В. Д. Агнонимы в лексиконе языковой личности как 
источник коммуникативных неудач. [В сб.:] Русский язык сегодня/ Под ред. Л.П. Крысина -  
М.: Азбуковник, 2003. – С. 295-305; б) полонистичке: Bajerowa I., O słownictwie nowego 
katechizmu, [w:] B. Kreja red., 1999, Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, Gdańsk, 1999, s. 
223-253; Bieńkowska D., MIŁOSIERDZIE, [w:] Studia leksykalno-semantyczne, red. J. Bartmiński, 
M. Mazurkiewicz-Brzozowska, Lublin, 1993, s. 65-73; Chledzińska-Światecka J., O współczesnym 
słownictwie cerkiewno-teologicznym w Polsce, Prace filologiczne, 1993, t. 38, s. 149-179; Jasik A., 
Krzyż i „krzyż” w j ęzyku religijnym (teologiczne peryfrazy krzyża), [w:] Język religijny dawniej i dziś, 
red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2004, s. 255-262; Karpluk M., O najważniejszym 
słownictwie chrześcijańskim, [w:] O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. M. Karpluk, J. 
Sambor, Lublin, 1988, s. 88-102; Kucharska E. Der biblische Wortschatz in katholischen Predigten 
von heute. Eine Studie über deutsche und polnische Predigten zum ersten Fastensonntag. In: 
Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 1999. Bonn 1999, 225-243; Szeplińska B., O 
słownictwie polskiego przekładu ekumenicznego Ewangelii św. Mateusza, [w]: Tysiąc lat polskiego 
słownictwa religijnego, red. B. Kreja, Gdańsk, 1999,  s.223-233; Winiarska I., Protestanckie 
słownictwo religijne, „Prace filologiczne”, t. XLVII, Warszawa, 2002, s. 419-441; Wysocka E., 
Leksyka związana z życiem religijnym w Słowniku języka polskiego PAN pod red. W. Doroszewskiego, 
„Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego”. Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. 2, 
Warszаwa, 1987, s. 73-86; Wyżerka B., Śląskie słownictwo religijne, [w:] Język religijny dawniej i 
dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2005, s.203-210; в) украјинистичке: Мацьків П. 
Вукраїнські переклади Біблії: семасиологічний аспект// Вісник Сумського Державного 
університету: Збірник наукових праць. Серія  Філологічні науки. – Суми, 2006. - № 11 (95). – с. 
168 -172; Скаб М. В., Скаб М. С. Функіонування лексеми душа в українському фольклорі// Мова 
та стиль українського фольклору: Зб. наук. праць. – К., 1996. – с. 5-11; Скаб М. В. 
Розгортання семантичної структури лексеми душа  в Книзі Буття (когнінитивний аспект)// 
Біблія і культура: Зб. наук. праць. –  Чернівці: Рута, 2003. – с. 293-298. 
45 Од монографија из ове области издвајамо: Бугаева И. В. Агионимы в православной среде: 
структурно-семантический анализ. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 
2007. – 138 с.; Горбаневский М. В. Из опыта культурно-исторического анализа топонимии: 
русские топонимы и православие. Топонимы и общество. - М., 1989; Теребихин Н. М. 
Сакральная география Русского Севера (Религиозно-мифологическое пространство 
севернорусской культуры). - Архангельск, 1993. - 223 с.; Юдин А. В. Ономастикон русских 
заговоров: имена собственные в русском магическом фольклоре. – М.: МОНФ, 1997. – 320 с., а 
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терминолошке лексике теолошких и других контактних и комплементарних 
дисциплина46, као и религијски мотивисаној фразеологији руског, пољског и 

                                                                                                                            
од репрезентативних студија и расправа објављених на страницама зборника и часописа: а) 
русистика - Родионова И. В. Дериваты библейских антропонимов в народной языковой 
традиции: (словарные материалы). - Вопросы ономастики. – Екатеринбург: УрГУ. - 2004. - № 
1. - С. 121-144; Самохвалова Л. Д. Синтагматические отношения в микросистеме номинации 
Богородичной иконографии. [В сб.:]  Влияние Библии на литературные языки. Материалы 
XXXI Всероссийской научно-методич. конференции СПбГУ. Вып. 7. СПб, 2002. С.39-47; 
Станкова Т. Ю. К вопросу об именах святых и их идентификации в английском языке. [В сб.:] 
Мир Православия. – Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2000. 
Вып. 3. - С. 296–299; Теребихин Н. М. Сакральная топонимия Русского Севера (К постановке 
проблемы). [В сб.:] Вопросы топонимики Подвинья и Поморья. - Архангельск, 1991. - С. 24-34; 
б) полонистичке - Długosz-Kurczabowa K., Apelatywizacja biblijnych nazw własnych w języku 
polskim, „Prace onomastyczne”, t. 34, Wrocław – Warszawa - Kraków, 1990, s. 3-81; Zaręba L., 
Frazeologia onomastyczna z Biblią i tradycją antyczną. Polsko-francuskie studium porównawcze, 
[w:] W. Chlebda red., Problemy frazeologii europejskiej, t.1, Warszawa, 1997, s. 125-131; в) 
украјинистичке - Єрмоленко С. С. Із семіотичних спостережень над граматикою сакральних 
імен у прислів’ях  календарного циклу (за матеріалами зібрань В. І. Даля) // Владимир Иванович 
Даль и современные филологические исследования. Сб. научн. работ. – К.: Київський 
університет, 2002. – c. 23-30; Мацьків П. В. Теоніми поганьства в українській мові як 
відображення релігійного світобачення// Східнослов’янська  філологія. Вип 10. Мовознавство, 
Горлівка. – 2006. – c. 153-159; Мацьків П. В. Номени поганства в українському мовному 
просторі// Матеріали Міжнародної наукової конференції „Проблеми української 
термінології”. – Львів. – 2006. – c. 270-273; Мацьків П. В. Біблійні антропоніми// Лінгвістика: 
Збірник наукових праць. – Луганськ, 2007. - № 1 (11). – c. 34-42. 
46 Радови који се баве теолошком терминологијом у русистици за сада су малобројни: Бугаева 
И. В. Православный социолект и его лексикографическое описание. [В сб.:] Единство 
системного и функционального анализа языковых единиц: материалы Междунар. науч. конф. 
(г. Белгород, 11-13 апр. 2006) Ч. 2. – Белгород, 2006. – С. 336-339; Коньчак И. Формирование в 
русском языке терминологии, связанной с исламом. [В сб.:] Хрестоматия теолингвистики / 
ред.-сост. Ч. Лапич, А. К. Гадомский. – Симферополь: Универсум, 2008. – С. 269-286;  Шестак 
Л. А. Проблемы тезауруса: религиозное мировидение, мироощущение, философия, языковая 
образность. [В сб.:] Мир Православия. – Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного 
университета, 1997. - Вып. 1.- С. 131–135. У украјинској науци о језику о теолошкој 
терминологији објављени су радови: Бібла С. В. Джерела і шляхи формування української  
церковної термінології (назви церковних чинів та посад): Автореферат  дис… канд. філол. 
наук. – Киів, 1997. – 20 с.; Горбач О. Украинская народная религиозно-христианская 
терминология и лексика//Статті к 1000-лиття християнизации Руси-України. Мюнхен, 
1991. - С. 99-146; Горбач О. Українська народня релігійно-хрестіянська термінологія й 
лексика// Збірник Мовознавчої Комісії Наукового Конгресу в 1000-ліття Хрищення Руси-
України. – Мюнхен, 1988. – С. 6-15; Коньчак И. Формирование терминологии, связанной с 
исламом в русском языке. На основе четырех русских переводов: Диссертация на соискание 
доктора гуманитарных наук. – Торунь, 2000. - 175 с.; Петрович Л. До питання 
церковнослов’янізмів  в українській богословській термінології// Сучасна українська 
богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій: Матеріали Всеукр. 
Наук. конф. Львів, 13-15 травня 1998 р. – Львів: Вид-во Львів. Богосл. Акад., 1998. – С. 97-103; 
Пуряєва Н. В. Формування української церковно-обрядової термінології (назви богослужебних 
предметів): Автореф. дис. канд. філол. наук. – К. 2001. - 20 с.; Сучасна українська 
богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій: Матеріали Всеукр. 
Наук. конф. Львів, 13-15 травня 1998 р. – Львів: Вид-во Львів. Богосл. Акад., 1998. Најдаље се 
у разради ове проблематике отишло у пољској лингвистици, где налазимо монографије, 
тематске зборнике и радове о синхронијским и дијахронијским аспектима структуре и 
функционисања теолошке терминологије из монолингвалне и конфронтационе перспективе: 
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украјинског језика из монолингвалне и конфронтационе перспективе47. Ипак, у 

                                                                                                                            
Kamińska M., 1993, Z problemów funkcjonowania terminologii religijnej w świadomości wiernych, 
[w:] Język a chrześcijaństwo, red. I. Bajerowa, M. Karpluk, Z. Leszczyński, Lublin, s. 85 – 94; 
Kulwicka-Kamińska J., 2004, Kształtowanie się polskiej terminologii muzułmańskiej, Toruń; Karpluk 
M., 1999, O staropolskiej terminologii chrześcijańskiej (inspiracje czeskie), [w]: Tysiąc lat polskiego 
słownictwa religijnego, red. B. Kreja, Gdańsk, s. 29-35; Karpluk M., 2001, Słownictwo staropolskiej 
terminologii chrześcijańskiej, Kraków; Klich E., 1927, Polska Terminologia chrześcijańska, Poznań; 
Łapicz Cz., 2006, Z zagadnień przekładu muzułmańskiej terminologii religijnej na język polski i 
białoruski, [w:] Dni Adama Mickiewicza na Krymie, nr 2. Symferopol, s. 165 – 179: Łapicz Cz., 
2007, Z zagadnień przekładu muzułmańskiej terminologii modlitewnej na język polski i białoruski, 
[w:] Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana Teresie 
Friedelównie, Toruń, s. 99 – 117; Miguta Ks. B. red., 2002, Leksykografia chrześcijańska na progu 
trzeciego tysiąclecia; Szumilas D., 2001, O genezie terminologii teologiczno-moralnej i etycznej, 
„SEX”, s. 17-29. У словенској лексикографији појавио се и већи број остварења везаних за ову 
сферу (једнојезични и преводни речници теолошке терминологије): а) руској - Азаров А. А. 
Русско-английский словарь религиозной лексики. – М.: Руссо, 2002; Азбука христианства. 
Словарь-справочник важнейших понятий и терминов христианского учения и обяда. – М.: 
МАИК «Наука», 1997; Англо-русский словарь в помощь христианскому переводчику. Под ред. 
М. Макарова. – М.; «Духовное возрождение», 1998; Бен-Леви С. Англо-русский толковый 
словарь библейско-религиозной лексики. – М.: КАРО, 2000; Бугаева И. В. Словарь ударений 
религиозной лексики. Словарь сокращений религиозной лексики. – М.; «Кругъ», 2009; 
Воскобойников В. М. Энциклопедический православный словарь. – М.: «Эскимо», 2005; Живов 
В. М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. – М.: Гнозис, 1994; Матвеев С. 
А. Англо-русский теологический словарь. – М: Астрель, 2006; Полный православный 
богословский энциклопедический словарь. В 2-х т. – М.: Изд. отдел Московского Патриархата, 
1992. (репр. воспр. изд. 1913); Скляревская Г. Н. Словарь православной церковной культуры. – 
СПб.: «Наука», 2000; Словарь литургических терминов /Ред. О. В. Шайкевич, П. Сахаров. – 
М., 1998; б) пољској - Godyn J., 1995, Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka 
polskiego, Kraków; Warszawa; Hofman H. et. al. (oprac), 1993, Słownik słów kluczowych z 
religioznawstwa, Kraków; Warszawa; Komornicka A., 1994, Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, 
Łódź; Korolko M., 1999, Leksykon kultury religijnej w Polsce. Miejsca, obrzędy, wspólnoty (z 
przydatkiem literackich wypisów), Warszawa; Lewicki R., 2002, Chrześcijaństwo. Słownik rosyjsko-
polski,  Warszawa; Markunas A, T. Uczyciel, 1999, Leksykon Chrześcijaństwa rosyjsko-polski i 
polsko-rosyjski, Poznań; Markunas E, Uczyciel T, 2001, Popularny słownik sakralizmów polskich i 
ukraińskich, Poznań; Sztolberg-Bybluk M., 1994, Podręczny słownik rosyjsko-polskich i polsko-
rosyjskich terminów chrześcijańskich, Toruń; Poniatowski Z. red., 1969, Mały słownik 
religioznawczy, Warszawa; в) украјинској - Паламарюк В., Богословский славяно-русско-
английский словарь. – Черновцы, «Золотi литаврi», 2001. 
47 Монографије: а) полонистичке: Chlebda W., Biblizmy języka polskiego, Kraków, Warszawa, 
1995; Koziara S., Frazeologia biblijna w języku polskim, Kraków, 2001; Lewicki A.M., Chlebda W. 
red., Frazeologia a religia, Warszawa, 1997; б) русистичке: Бабушкин А. П. Типы концептов в 
лексико-фразеологической семантике языка. – Воронеж: Изд-во Воронежского 
государственного университета, 1996. - 104 с.; студије и чланци: а) русистички: Алефиренко Н. 
Ф. Фразеологическая репрезентация христианского мировосприятия (на материале 
восточнославянских языков). [В сб.:] Мир Православия. – Волгоград: Изд-во Волгоградского 
государственного университета, 1998. Вып. 2. С. 126–131; Гашева Л. П. Библейские 
фразеологизмы в контексте русской лингвокультуры. [В сб.:] Мир Православия. – Волгоград: 
Изд-во Волгоградского государственного университета, 1998 - Вып. 2. С. 132–136; Жолобова 
А. О. Фразеологизмы-библеизмы в русском, английском и испанском языках: частичные 
эквиваленты. [В сб.:] Материалы научной итоговой конференции „ Русская и 
сопоставительная филология: концептуально-семантический и системно-функциональный 
аспекты“.  – Казань: Унипресс, 2002 – С. 24-25; Свиридонова В. П., Бухонкина А. С.  
Фразеологические единицы религиозного содержания в свете лингвокультурологии. [В сб.:] 
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експанзији су и истраживања конфесионалне маркираности других нивоа савременог 
руског, пољског и украјинског књижевног језика, пре свега фонетско-фонолошког са 
прозодијским48, графијско-ортографског49 и граматичког50.  

                                                                                                                            
Мир Православия. – Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2002. - 
Вып. 4. - С. 352–358; Chlebda W., Biblizmy języka rosyjskiego. Koncepcje opisu leksykograficznego, 
[w:] Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich, red. R. Łużny, D. Piwowarska, 
Kraków, 1998, с. 15-33, и др.; б) полонистички: Bąba S., Frazeologia biblijna i modlitewna w 
tytułach utworów literackich, „Jezyk polski”, 1971, t. 51, z. 5, s. 358-364; Bąba S., Z życia wybranych 
zwrotów biblijnych we współczesnej polszczyźnie, [w:] Biblia a kultura Europy, red. M. Kamińska, E. 
Małek, t. 1, Łódź, 1992, s. 167-177; Brajerski T., hasło: Вiblijne słownictwo i frazeologia, [w:] 
Encyklopedia katolicka, t.2, Lublin, 1976, s. 484-486; Brajerski T., Biblijne słownictwo i frazeologia, 
[w:] Brajerski T., O języku polskim dawnym i dzisiejszym, Lublin, 1995, s. 454-459; Chlebda W., 
Frazeologia biblijna w Wielkim słowniku polsko-rosyjskim, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. 
Filologia Rosyjska”, t. XXVIII, Opole, 1991, s.23-29; Chlebda W., Rosyjska frazeologia biblijna 
dzisiaj, [w:] IX Musica Europae Orientalis, vol.2 Acta Slavica, red. A. Bezwiński, Bydgoszcz, 1991, 
s. 125-135; Chlebda W., Библия в языке – язык в библии, [w:] Problemy frazeologii europejskiej, 
red. A.M. Lewicki, W. Chlebda, t. 2, Warszawa, 1997, s. 67-75; Daszczyńska I., Прагматическая 
функция религиозной фразеологии, [w:] Frazeologia a religia, red. A.M. Lewicki, W. Chlebda, 
Warszawa, 1997, s. 173-181; Dąbrowska A., W adamowym stroju chodzić krętymi drogami. O 
eufemizmach wywodzących się z języka religijnego, „Poradnik językowy”, 1996, nr. 10, s. 33-39; 
Długosz K., Frazeologia biblijna w inskryjpcjah nagrobowych, [w:] Problemy frazeologii 
europejskiej, t. 2, red. W. Chlebda, Warszawa, 1997, s. 211-219; Długosz-Kurczabowa K., Biblijne 
skrzydlate słowa w wersji ekumenicznej, [w:] Studia językoznawcze, red. W. Kupiszewskie, 
Warszawa, 1998, s. 39-45; Godyń J., Założenia teoreticzno-metodologiczne do „Małego słownika 
biblizmów języka polskiego”, [w:] Problemy frazeologii europejskiej, red. A.M. Lewicki, W. 
Chlebda, t. 2, Warszawa, 1997, s. 105-113; Lewandowicz G., Biblizmy we współczesnym języku 
polskim, “Collectanea Theologica”, 1995, 65, nr 4; Николаева Е., 1997, Мифологические оппозиты 
типа “BÓG-DIABEŁ” в польской фразеологии, [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. 2, red. 
W. Chlebda, Warszawa, 1997, s. 263-269; Nowakowska A., Frazeologizmy biblijne z nazwami roślin 
w słownikach języka polskiego, „Poradnik językowy”, 1996, z. 10, с. 25-32; Orłoś T. Y., Skrzydlate 
słowa pochodzenia biblijnego w języku czeskim i polskim, [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. 2, 
red. W. Chlebda, Warszawa, 1997, s. 123-129; Pajdzińska A., Wartościowanie we frazeologii, [w:] 
Język a kultura 3, Wrocław, 1991, s. 15-28; Pajdzińska A., Odbicie katolicyzmu w polskiej 
frazeologii, [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. 2, red. W. Chlebda, Warszawa, 1997, s. 129-
137; Sawicka G., Zimny R., Dziecko Boże – biblijny obraz pojęcia, [w:] Problemy frazeologii 
europejskiej, t. 2, red. W. Chlebda, Warszawa, 1997, s. 321-331; Terder J., Święci w polskiej 
frazeologii, [w:] Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. B. Kreja, Gdańsk, 1999, s. 213-223; 
Topczewska U., Phraseolexeme in Paulusbriefen und ihre Wiedergabe im Deutschen und im 
Polnischen anhand ausgewählter Bibelübersetzungen. Trier 2004 (FOKUS, Linguistisch-Philolo-
gische Studien 28); Treder J., Leksem alleluja w polskiej frazeologii, [w:] Problemy frazeologii 
europejskiej, t. 2, red. W. Chlebda, Warszawa, 1997, s. 331-334; Walczak B., Biblia a język. O 
warstwie biblijnej w polskiej frazeologii, „Zycie i myśl”, 1985, nr. 11-12, s. 29-39; Zaręba L., 
Frazeologia onomastyczna z Biblią i tradycją antyczną. Polsko-francuskie studium porównawcze, 
[w:] W. Chlebda red., Problemy frazeologii europejskiej, t.1, Warszawa, 1997,  s. 125-131; в) 
украјинистички: Каракуця О. М. Лінгвокультурологічний аналіз фразеологізмів із 
компонентом душа// Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць. – Харків: ХДПУ. – 2001. – 
Вип. 6. – 72-79; Пономаренко Л. Культурні конотації біблеїзмів в українській мові.// Acta 
Uniwersitatis Palackinae Olomoucensis Facultas Philosofica Philologia. –Ucrainica III 
Současnоukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. IV. Olomoucké sympozium ukrajinistů. 
28. – 30. srpna 2008. Univerzita Palackého v Olomouci - Olomouc 2008, s. 221-225. 
48 Монографије: Прохватилова О. А. Православная проповедь и молитва как феномен 
современной звучащей речи. – Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного 
университета, 1999, посебно стр. 9-30; Успенский Б. А. Архаическая система 
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3. Поред функционалностилистичког, у новијој славистици почео се 
развијати и дискурсивни приступ језику сакрума. Знатно мањи број истраживања у 
овом кључу може се објаснити како релативно касним продором теорије дискурса у 
славистику, тако и мноштвом одређења самог дисурса – као укупности свега 
изреченог или написаног на одређеном језику и у оквирима неке културе (М. Фуко), 
као комуникативног догађаја који подразумева учеснике општења и њихове 
интеракције у социјалним ситуацијама (Т. А. ван Дајк), као текста у делатном 
аспекту, посматраног као сврсисходна социјална акција, компонента  интеракције 
модела и механизама свести (Н. Д. Арутјунова) (исп. Савић 1993: 29-37; Половина 

                                                                                                                            
церковнославянского произношения: (из истории литургического произношения в России). - 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968.- 156 с.; Kryński W., Wymowa święta czyli podręcznik do teorii 
kaznodziejstwa, Warszawa, 1906; Pilch Z., Wykład zasad kościelnej wymowy, Poznań; Огіенко І., 
1942, Українська церковна вимова, Холм, 1958; расправе и чланци: Бугаева И. В. Акцентные 
варианты в православном социолекте и литературная норма. [В сб.:] Человек и языковое 
пространство. Аспекты взаимодействия / Отв. ред. Е. В. Плисов. Межвуз. сб. научн. трудов. 
Вып. 2. – Нижний Новгород: Изд-во ГОУ НГЛУ, 2006. -  С. 3-8; Бугаева И. В. Фонетические 
особенности православного социолекта. [В сб.:] Хрестоматия теолингвистики / ред.-сост. Ч. 
Лапич, А. К. Гадомский. – Симферополь: Универсум, 2008. – С. 61-69; Прохватилова О. А. 
Интонационно-звуковая организация современной духовной речи. [В сб.:] Вопросы русского 
языкознания: Сб. науч. ст. к юбилею Е. А. Брызгуновой. Вып. XI: Аспекты изучения звучащей 
речи. - М., 2004. - С. 163 – 174. 
49 У русистици: Бугаева И. В. Графическая и орфографическая нормированность текстов 
религиозной сферы. [В сб.:] Русская словесность в контексте современных интеграционных 
процессов/ ред. О. В. Иншаков. Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного 
университета, 2007. – С. 635-640; Бугаева И. В. К вопросу о методологических и 
теоретических основах изучения религиозной коммуникации. [В сб.:] Церковь и проблемы 
современной коммуникации. Сборник статей по материалам Международной научно-
практической конференции/ ред. А. Мякинин, И. В. Бугаева, Е. В. Плисов. - Нижний Новгород: 
Нижегородская Духовная семинария. – С. 39-53; Кондратьева Е. В. К вопросу об упорядочении 
орфографического оформления церковных печатных изданий. [В сб.:] Церковнославянский 
язык: история, исследование, преподавание: Материалы I междунар. науч. конф., 28–30 сент. 
2004 г. Москва / Отв. ред. И.В. Бугаева. М.: Изд-во ПСТГУ, 2005. – С. 217-224; Супрун В. И. 
Принципы новоцерковнославянской орфографии. — [В сб.:] Мир Православия. – Волгоград: 
Изд-во Волгоградского государственного университета, 1997.- Вып. 1.- С. 94–99; У 
полонистици: Haduch H., Zasady wymowy ogólnej i kościelnej, Kraków, 1927;  Przybylska R., 
Przyczyna W. red., Zasady pisowni słownictwa religijnego, Tarnów2004. У украјинистици: 
Піддубна С. М. Розвиток христіянської писемної культури в Україні: етно-конфесійна 
специфіка: Автореферат  дис… канд. філол. наук. – К., 2003. – 18 с. 
50 Највише је са теолингвистичког аспекта истраживан граматички ниво украјинског језика: 
Бочарова І. В. Лексико-семантичні та граматичні параметри назв релігійних свят у сучасній 
українській мові: Автореф. дис. кандидата філол. наук. – К., 1999. – 17 с.; Бочарова І. В. 
Темпоративні синтаксеми – найменування релігійних свят (на матеріалі художніх творів 
української літератури XIX-XX ст.) // Проблема грамматики і лексикології української мови: 
Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 
К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 185-189; Гадомский А. К. Некоторые направления 
исследований теолингвистики // Наукові записки Луганського нац. пед. ун-ту. Вип.7. Сер. 
філол.науки: Зб наук. праць [Норми та парадокси свідомості й мичслення, іх відображення в 
мовній картині світу]. - Луганськ: Альма-матер, 2006. - С.24-41. На материјалу руског језика 
в.: Гадомский А. К. Теолингвистика и грамматика // Ученые записки Таврического 
национального университета. – Симферополь, 2006. – Сер. «Филология»; Т. 19(58), № 4. – С. 
15–25, а у полонистици -  Mikołajczak S., 2005, Składniowy kształt modlitwy wiernych, [w:]  Język 
religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, s. 111-120. 
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1996: 55-67; Ярцева 1990: 67-69). У истраживањима религијског дискурса обраћа се 
пажња на учеснике, хронотоп, циљеве, вредности, стратегије, тематику, типове и 
жанрове, прецедентне текстове и дикурсивне формуле карактеристичне за сваку 
конкретну религију, конфесију или деноминацију, уз издвајање универзалних, 
типолошких и индивидуалних карактеристика (исп. Бугаева 2008: 19-23). Примера 
ради, В. И. Карасик као дистинктивна обележја сакралног (у његовој терминологији – 
религијског) дискурса издваја специфичности учесника у комуникацији (агенcи су 
свештенослужитељи, клијенти верници, а Бог, коме се упућују молитве, благодарења, 
исповест итд. присутан је у својству супраагенcа) (Карасик 2004: 266), уникалне су и 
конституенте хронотопа – прототипско место (храм) и време одвијања комуникације 
(доба дана утврђена типиком), итд. (Карасик 2004: 268-272). 

Монографска истраживања сакралног дискурса за сада су малобројна и 
везују се искључиво за русистику (Г. В. Грињенко, Ј. В. Сергејева, А. В. Ољанич)51, 
док је на нивоу краћих радова обрађен низ аспеката сакралног дискурса Pax Slavia 
Latina и Pax Slavia Orhodoxa у пољском, руском и украјинском језику52. 

4. Понуђени преглед досадашњих подручја испитивања славистичке 
теолингвистике, који не пледира на коначност и свеобухватност у инвентаризацији 
истраживачких проблема, показује да несумњиво постоји широк спектар питања 
везаних за структуру и функционисање словенских језика у религијском контексту 
која изискују укључивање комплексног теолингвистичког појмовно-терминолошког 
и теоријско-методолошког апарата. Специфичност проблематике на граници између 

                                                 
51 Гриненко Г. В. Сакральные тексты и сакральная коммуникация. Логико-семиотический 
анализ вербальной магии. - М.: Новый век, 2000. - 448 с.;  Сергеева Е. В. Бог и человек в 
русском религиозно-философском дискурсе. - СПб.: Наука, САГА, 2002. - 192 с; такође о 
религијском дискурсу в. у монографији: Олянич А. В. Презентационная теория дискурса. 
Волгоград: Изд-во ВГУ, 2004 – с. 372-373. 
52 У полонистици на теорију религијског дискурса односе се радови: Chruszczewski P., Aspekty 
dyskursu religijnego, [w:] Język trzeciego tysiąclecia, red. G. Szpila, Kraków, 2000, s. 81-94; 
Chruszczewski P., red., Język a komunikacja 5, t. 2: Perspektywy dyskursu religijnego, czyli przyjęcie 
Kaina, Kraków, 2004; Wieczorek U., Metafory miłości w dyskursie mistycznym św. Jana od Krzyża, 
[w:] Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań, 2005, s. 510-518; у 
русистици: Бобырева Е. В. Прецедентное имя. Вопросы прецедентного религиозного дискурса. 
[В сб.:] Ономастическое пространство и национальная культура: Материалы 
Международной научно-практической конференции (14-16 сентября 2006 г.) / Отв. ред. 
Л.В.Шулунова. - Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2006 – с. 244-248; Бобырева Е. В. Формирование 
ценностей религиозного дискурса. [В сб.:] Прогрессивные технологии в обучении и 
производстве Материалы IV Всероссийской конференции, г. Камышин, 18-20 октября 2006 г.: 
В 4 т. – Волгоград, 2006. Том 4 - с. 18-25; Богачевская И. В. Религиозный дискурс как объект 
философско-религиоведческой рефлексии. [В сб.:] Культура народов Причерноморья, № 79. 
Симферополь: ЦНТИ «Крым», 2006. – с. 119-121; Бугаева И. В. Языковая личность в 
религиозном дискурсе: к постановке проблемы [В сб.:] Язык и социум. Материалы VI Межд. 
науч. конференции. 3-4 дек.2004. – Минск, 2005, -  Т.1.-  С.12-15; Гадомский А. К., Религиозный 
дискурс Н. С. Гумилева, [w:] Język religii. Konstrukcje i dekonstrukcje. Prace interdyscyplinarne, t. 
VI, red. L. Rożek, Częstochowa, 2006, s. 395-411; Карасик В. И. Религиозный дискурс. [В сб.:] 
Языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики: Сборник 
научных трудов. – Волгоград: Перемена, 1999. – с. 5-19; у украјинистици: Мацьків П. В. 
Концептема „Створення світу” в релігійному дискурсі// Матеріали міжнародної наукової 
конференції „Сематика мови і тексту” . – Івано-Франківськ, 2006 – с. 259-262; Мацьків П. В.  
Кореференти Бога в сакральному дискурсі// Вісник Прикарпатського національного 
університету. Юбілейний випуск на пошану 100-річчя від дня народження проф. Івана 
Ковалика. Філологія. Вип. XVV-XVIII, 2006 – с. 311 – 314. 
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теологије и лингвистике условила је, како смо показали, конституисање нове научне 
дисциплине – теолингвистике, са значајним фундаменталним и апликативним, 
дескриптивним и прескриптивним потенцијалом, са респектабилним остварењима и 
широким перспективама даљег развоја. Ако овај рад пружи подстицај за 
интензивирање теолингвистичких истраживања и у нашој средини, на материјалу 
српског и других словенских језика (што подразумева и њихову 
институционализацију, дакле организовање научних скупова, покретање 
одговарајућих пројеката), као и за рад на састављању ретроспективних и текућих 
библиографија славистичке теолингвистике, сматраћемо да је постигао свој циљ.  
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Ксения Кончаревич 
 

СЛАВИСТИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В ТЕОЛИНГВИСТИКЕ: 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В работе предлагается обзор основных направлений теолингвистических 

исследований в славистике, рассматривается ее понятийно-категориальный аппарат и 
излагаются важнейшие результаты, достигнутые в последнем десятилетии ХХ и 
первом десятилетии XXI века в фундаментальных и прикладных областях изучения 
языка сакрума (в синхронической перспективе), которые излагаются в 
монографических публикациях, трудах, опубликованных в тематических сборниках, 
сборниках материалов научных конференций и в научных журналах в Российской 
Федерации, на Украине и в Польше (с библиографическими референцами). 

Важным достижением славистики, как отмечает автор, является признание 
учеными наличия самостоятельного функционального стиля, связанного с 
религиозной сферой, выделение особых сакральных жанров с присущими каждому 
из них стилистическими особенностями, выявление в современном русском, 
украинском и польском литературном языках разноуровневых конфессионально 
маркированных средств, а также выделение особого религиозного дискурса со 
специфическими участниками, хронотопом, целями, ценностями, стратегиями, 
тематикой, разновидностями и жанрами, прецедентными текстами и дискурсивными 
формулами. Критике подвергаются отдельные классификационные и 
терминологические недочеты и предлагается более широкое внедрение в славистику 
новых ключевых категорий, релевантных для  теолингвистических исследований, 
таких, как сакральный// профанный функционально-стилевой комплекс. 

Ключевые слова: Теория и методология лингвистики, язык сакрума, 
теолингвистика, сакральный фунционально-стилевой комплекс, религиозный 
дискурс, современный русский литературный язык, русистика. 
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Православни богословски факултет, Фоча – Република Српска 
 

ЈЕДИНСТВО ДАРОВА И СЛУЖБИ У ЦРКВИ 
 

Апстракт: Дарови и службе представљају темељ постојања Цркве у 
историји, јер је Христос својим Оваплоћењем освештао људску природу, тако да је 
она постала способна да прими дарове Духа. Христос је примио тело да би верни 
примили дарове Духа. Премда је Црква у историји пред сталним изазовима који је 
стављају пред искушење да прими „ дух овог света“ и постане само једна у низу 
светских организација, вођена Духом Светим, она је успела да избегне све замке 
погрешног поистовећења са светом. Своје назначење Црква остварује увек када 
воља за моћ устукне пред кенотичким служењем другом (ближњем). То је захтев 
који се поставља пред све верне, а нарочито оне који прихватају одговорност 
највишег – епископског служења. Уколико се, пак, јединство Цркве не оствари у 
епископу, онда може да се оствари и у оном „ последњем и најмањем“ члану Цркве, 
који смиреноумно прожима све дарове, тако да се цео Христос пројављује жив и 
делатан кроз тај дар, а његов носилац објављује истину целе Цркве. 

Свест о важности сваког члана Цркве проистиче из светотајинског 
доживљаја Господа Христа, будући да је Он, као носилац целокупног живота Цркве, 
извор свих дарова и служби у Цркви. Он је уједно Апостол (Јевр. 3,1), Пророк (Мт. 
23,8; Јн. 13,13) и Ђакон (Римљ. 15,8; Лк. 22,27; Филипљ. 2,7). Сви који имају 
заједницу са Христом представљају род изабрани, царско свештенство, народ свети 
(1. Петр. 2,9). Сваки остварени и испуњени дар јесте, сходно учењу св. Максима, 
посебан начин учешћа и удела у целом Христу, а исто тако и начин пројаве целог 
Христа. У Духу Светом сви чланови Тела Христовог постају уједно причасници 
божанског живота Свете Тројице. На тај начин се у животу верних испуњавају 
речи Христове: да сви буду једно као што смо ти и ја Оче (Јн. 17,21). У Евхаристији, 
у тајни заједнице Тела и Крви Христове, целокупна Божија тројична Икономија и 
свеукупни живот Христов постају доступни, тако да верни целим својим бићем, 
душом и телом, умом и чулима, постају богови по благодати, синови Божији. 

Кључне речи: дар, служба, Црква, Тело Христово, Свети Дух, епископ, 
апостолско прејемство, Евхаристија. 

 
Бити члан Цркве, значи имати дарове Духа Светога, који се добијају, не 

биолошким рођењем, него рођењем у Светој тајни Крштења. У разговору са 
Никодимом, Господ Христос наглашава да је потребно да се човек изнова роди, али 
не по законима природног постојања, него у Духу Светоме, водом и Духом (Јн. 3,5). О 
новом рођењу у Крштењу, Христос говори још детаљније када каже: Што је рођено 
од тијела, тијело је; а што је рођено од Духа, дух је (Јн. 3,6). Апостол Павле даје 
есхатолошко назначење овим Христовим речима, јер нема осуде онима који у Христу 
Исусу не живе по тијелу, него по Духу (Римљ. 8,1). Црква као Тело Христово и 
заједница Светог Духа образује се и живи кроз дарове које Свети Дух даје у Светој 
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тајни Крштења, јер се и једним Духом сви ми крстисмо у једно тијело и сви смо 
једним Духом напојени (1. Кор. 12,13). 

Смисао новог рођења у купјељи Крштења и задобијања благодатних дарова у 
тајни миропомазања представља почетак учешћа у стварности новог живота у 
Христу. Човек који улази у заједницу са Христом благодаћу Светог Духа, поред наде 
на вечни живот, прима и одговорност да дарове које је примио умножи, да се покаже 
као мудри економ божанских тајни. Нико ко је крштен, не може за себе рећи да је 
немудар и да није задобио доброту како би остварио циљ и високо хришћанско 
назначење у овом и у будућем веку. Дарови доброте и мудрости, ти посебни дарови 
Светог Духа се, по речима св. Максима, дају члановима Цркве који су познали 
смисао Христовог Оваплоћења и Васкрсења. Сходно учењу великог Исповедника, 
„Дух Свети је присутан у свима јер све одржава, о свему промишља и поспешује 
природна семења. Присутан је у онима који се потчињавају закону који их опомиње 
на кршење заповести и просветљује у вези са обећањима јављеним о Христу... Али као 
давалац мудрости ни у једном од поменутих уопште не постоји, него само у онима који 
су се припремили и побожним животом учинили достојним божанског усељења (Светог 
Духа). Јер сваки који не испуњава вољу Божију, ако је и верник, има неразумно срце“ 1. 

Примајући изобиље дарова новог живота у Цркви, верник не би требало нити 
да их скрива, као зли и лењи слуга, нити да их бесомучно растаче, попут блудног 
сина, јер и у једном и у другом случају ради се о одступању од Бога, о пројави 
недостојности учешћа у новом благодатном животу. Христос онима који одступају 
од логоса свог постојања говори: Ко се одрекне мене пред људима, одрећи ћу се и ја 
њега пред Оцем својим који је на небесима (Мт. 10,33). Недостојност се пројављује и 
у лажном смирењу, код оних који мисле да су дарови Духа Светог намењени 
искључиво изабранима – светима. Међутим, сви позвани у заједницу са Христом 
представљају род изабрани, царско свештенство, народ свети (1. Петр. 2,9), па су 
отуда сви призвани да буду свети. Свакако, светост јесте дело Духа Светог, Који све 
сабира у једно Тело Цркве, коме је Глава Христос.  

Имајући Христа за источник и блажени циљ нашег постојања, верни неће 
никада избрање доживети као резултат личних заслуга, већ превасходно и искључиво 
као дар Светог Духа. У том смислу, треба разумети и речи апостола Павла: Шта ли 
имаш што ниси примио? А ако си примио, што се хвалиш као да ниси примио? (1. 
Кор. 4,7). Они који су задобили дар смиреноумља, знају да се Бог гордима противи, а 
смиренима даје благодат (Јак. 4,6), односно да је Бог једини извор доброг бића јер 
„сваки добри дар силази одозго од Оца Светлости“ (заамвона молитва). Верни који су 
задобили мудрост2 „сами су себе и сав живот свој Христу Богу предали“, 
поистоветивши се са Њим у Оваплоћењу, Страдању и Васкрсењу. Они су унапред 
прихватили да немају никакве заслуге пред Богом, следујући Христовим речима да и 
када све изврше што им је заповеђено, сматрају себе непотребним слугама, који су 
били дужни то учинити (Лк. 17,10).  
 

Нераздељиво јединство служби и дарова 
 
Црква у историји испуњава своје назначење уколико постоји као складан 

организам, као Тело Христово, тј. када постоји равнотежа између есхатолошких 
                                                 

1 Maxi,mou ~Omologhtou/, Kefa,laia dia,fora qeologika, te kai. oivkonomika, kai. peri. avreth/j kai. 
kaki,aj, 1, 73, ЕПЕ 15Δ´, Qessaloni,kh 1995, 56. 
2 Видети узроке и последице спора по овом питању између св. Григорија Паламе и Варлаама 
Калабријског у: Grhgori,ou Palama/(~Upe.r tw/n ìerw/j hs̀ucazo,ntwn( 2, 1, 5. 
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очекивања и остварења њених циљева у свету. То је стање у коме сви који су у 
Христу, својим даровима и служењем, распињу себе овом свету да би задобили нови, 
преображени живот у Богу. Да би се то назначење Цркве у свету остварило, потребно 
је да Христос буде посведочен у свим службама Цркве и да постане делатан у свим 
даровима. Све службе и сви дарови неопходни су не само за живот Цркве него и за 
живот света. Ради тог дела, поред епископске службе, потребно је дејство свих 
других служби које допринесе изграђивању Тела Христовог. Потребно је прихватити 
другог, као незаобилазног на путу спасења, као неког без кога је немогуће сазидање 
заједнице светих, али и спасења света.  

О важности другог, не само као члана црквене заједнице, него као човека 
који носи лик Божији у себи, а тиме и дар слободе, говори Господ Христос у причи о 
Страшном суду. Његове речи: када не учинисте једном од ових најмањих (Мт. 25,45) 
имају опомињући карактер, јер без другог – ближњег, нема спасења. Наш однос са 
ближњим аутентичан је када је опосредован односом са Богом, као што однос са 
Богом по неопходности пролази кроз однос са ближњим. Из приче о милостивом 
Самарјанину сазнајемо да ближњи није неизоставно из истог рода, да није онај који 
своје дарове сматра само у служби тог народа као што је било левитско свештенство, 
него да је ближњи онај који има љубав. Иако апостол Павле говори о томе да треба 
најпре чинити добро ближњима по вери, он ипак не изоставља да треба чинити добро 
свим људима (Гал. 6,10). Хришћански однос према ближњем особен је по томе што 
сваки човек има подједнаку вредност у изграђивању нашег односа са Богом, у 
изграђивању Тела Цркве (1. Кор. 12,23–24).  

Изобиље благодатних дарова унутар Цркве постоји са једном сврхом: да би 
богочовечански организам деловао складно изнутра и према свету који нас окружује. 
Сваки верник своје место у Телу Христовом установљава тако што не нарушава 
целину Тела, делујући по мјери вјере коју му је Бог додијелио (Римљ. 12,3). Стога 
апостол Павле наглашава: Ако је пророштво, нека је по мјери вјере; ако је служба, 
нека је у служењу; учитељство, нека је у учењу; ако је тјешитељ, нека тјеши; који 
даје, нека даје искрено; који управља, нека је ревностан; који чини милостињу, нека 
чини радосно (Римљ. 12,6–8).  

Нераздељиво јединство у Телу Христовом не доводи се у опасност упркос 
чињеници да су дарови и службе различити, јер је Дух један и један је Господ (1. Кор 
12,4–5). Сваки верни члан добија дар на корист (1. Кор 12,7), за изграђивање целог 
Тела Цркве, а не само за сопствено назидање. Услов за задобијање дара јесте 
преданост у изграђивању других чланова Цркве. Свако људско настојање Бог 
препознаје, и мада није њиме унапред условљен, Дух Свети раздељује дарове по 
својој власти, свакоме како хоће (1. Кор 12,11). По неизрецивом промислу, Бог је 
једне поставио за апостоле, друге за пророке, треће за учитеље; потом за чудотворце, 
а онда је дао и дарове исцељивања, помагања, управљања (1. Кор 12,28). У заједници 
светих, међутим, најважније место припада ономе који разликује дарове (1. Кор 
12,10), како би он, у Духу Светом препознат од других чланова Цркве, могао да утиче 
на јединство и складно деловање Тела Христовог. Када се то постигне, у Цркви се 
остварује несливено и нераздељиво јединство Бога и људи, а сваки дар долази до 
пуног изражаја. 

Благодатним дејством Светог Духа постиже се јединство дарова у слободи и 
разноликости. Јединство у слободи има за полазну претпоставку узајамно 
прожимање, а никада слепо покоравање. Потчињавање јесте смрт за саборност и 
јединство чланова Цркве, док узајамно прожимање у Духу Светом даје живот 
свакоме дару. Остварујући јединство свих у слободи, Свети Дух омогућује да свет у 
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Цркви постоји изнад закона трулежности и греха. Полазећи од учења апостола Павла 
о јединству различитих дарова и служби, св. Иринеј Лионски указује на узајамну 
повезаност Цркве и Светог Духа говорећи: „Где је Црква Христова, тамо је и Дух 
Божији, и где је Дух Божији, тамо је и Црква и свака благодат“ 3. 

О јединству и међусобној упућености свих чланова Цркве апостол Павле 
говори следеће: А око не може рећи руци: Ниси ми потребна; или опет глава ногама: 
Нисте ми потребне (1. Кор. 12,21), тако да не буде раздора у тијелу, него да се 
удови подједнако брину један за другога (1. Кор. 12,25). Св. Јован Златоусти истиче да 
апостол Павле тражи да наш савез у Цркви буде савршен, као што је савршено 
јединство међу члановима једног тела4. Добијајући у Крштењу дар Духа Светог, 
верник га доживљава у заједници са свим другим верним члановима Цркве, односно 
са свим даровима, постајући биће које у себи, као у неком сабирном сочиву, 
обједињује целокупни њен живот и јединство целокупне твари.  

Погрешно је, дакле, схватање да неке службе могу постојати без других и да 
су одређени дарови виши од осталих. На ту опасност указује апостол Павле у Првој 
посланици Коринћанима, саветујући да не буде раздора у тијелу, него да се удови 
подједнако брину један за другога (1. Кор. 12,25). На првом месту треба указати на 
опасност епископомонизма, схватања по коме епископска служба може постојати без 
других служби будући да је изнад осталих. Насупрот оваквом гледишту, стоји 
искуством проверено схватање о пресудној важности епископске службе која не 
искључује друге службе, него их у целости повезује у складно функционисање једног 
и јединственог Тела Цркве. Епископоцентризам полази од тога да је епископска 
служба у центру осталих служби, али и да је зависна од других и да једино може 
деловати уколико је у сагласју са другим службама. Не само да св. Игњатије 
Антиохијски указује на важност епископа говорећи да је он на месту Христовом5, 
него о томе сведочи и целокупно предање Цркве.  

Међусобно непризнавање дарова и служби води или у опасност 
секуларизације, или у потпуну одвојеност Цркве од стварних историјских токова 
живота, што је осујећено самим догађајем Оваплоћења Сина Божијег. Христос је 
ушао у ток историје управо да би узео на себе проблеме света и историје. Да би 
очувала свој идентитет, Цркви је неопходна помоћ Божија и дејство Светога Духа. 
Она се, дакле, у очувању идентитета и остварењу свог есхатолошког назначења у 
свету не ослања само на људске моћи, него живи стално са призивом Светог Духа за 
кога је Христос обећао да ће пребивати са вернима вавијек (Јн. 14,16). 
 

Христоцентрични карактер дарова и служби 
 
 Будући да је Црква на првом месту Тело Христово, сагласје служби и дарова у 

њој долази превасходно од Христа који је Глава Цркве. Узајамна повезаност Христа и 
служби и дарова у Цркви врло јасно је посведочена у апостолским списима. У древној 
Цркви постојала је наглашена свест да све службе и дарови имају христоцентрични 
карактер, будући да је Господ Христос, као носилац целокупног живота Цркве, извор 
свих дарова и служби у Цркви. У новозаветним списима Христос се описује као 
Апостол (Јевр. 3,1), Пророк (Мт. 23,8; Јн. 13,13), Ђакон (Римљ. 15,8; Лк. 22,27; Филипљ. 

                                                 
3 Eivrhnai/ou Luw/noj(:Elegcoj kai. avnatroph. th/j yeudwnu,mou gnw,sewj( 3, 24, 1, PG 7, 966 C.  
4 VIwa,nnou Crusosto,mou, ~Upo,mnhma eivj th.n pro.j VEfesi,ouj evpistolh,n, 3, PG 62, 29. Videti: 
~Upo,mnhma eivj th.n pro.j Kolossaei/j evpistolh,n,7, PG 62, 375. 
5 VIgnati,ou VAntiocei,aj( Pro.j Magnhsi,ouj, 6, 1. 
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2,7). Сви степени свештенства јесу икона Христовог служења, те да би испунили свој 
благодатни дар, треба да подражавају Христа6. Исто тако, сваки благодатни дар верних 
јесте, у Светом Духу, један начин учешћа у целом Христу.  

Пошто је Христово служење свеобухватно и садржи целокупни живот Цркве, 
оно не може да се сведе само на једну службу. Ако би се изоставиле друге службе, то 
би значило да је њихов извор негде другде, мимо Христа. Ово се може разјаснити на 
питању апостолског прејемства. У римокатоличкој еклисиологији је, наиме, 
уврежено мишљење да апостолско прејемство припада само апостолима и 
епископима, као њиховим наследницима. Погрешно се верује да сви дарови извиру из 
једног дара и једне службе – надхаризме римског папе који је, као Vicarius Christi и 
намесник Божији на земљи, једини пастир који има службу апостола Петра, те зато 
полаже право да руководи свим другим даровима и службама. Овде се може говорити о 
јерархијској структури којом преовлађује воља за моћ, а не о кенотичком служењу и 
узајамном прожимању дарова у Једном – Господу Христу, Који је извор свих служби и 
свих дарова у Цркви и Коме не треба никакав посредник, јер је Он једини Посредник 
између Бога и људи – Богочовек Христос (1. Тим. 2,5). Погрешно схватање о 
апостолском прејемству нарочито је дошло до изражаја у време конфесионалних 
трвења између римокатолика и протестаната, а задобило је право на гласност и код 
православних хришћана. Тако, у Писму источних патријараха епископима Велике 
Британије из 1793. године, у параграфу 10. стоји: „Јер епископ је наследник 
(прејемник) апостола кроз полагање руку и призив Духа Светога и примање дарова 
од Бога да дреши и везује. Он је жива икона Бога на земљи, и због Божијег деловања 
и силе Духа Светог он је изобилни извор свих тајни васељенске Цркве којима се 
постиже спасење“ 7.  

Епископи, међутим, нису источници, него преносиоци божанских дарова, и 
то не само на друге епископе, него и на све чланове Цркве, свакако не механички, 
него лично и делатно. Искуство Цркве од најранијих времена казује нам да је 
апостолско прејемство универзално, тј. да се односи на све чланове Тела Христовог. 
Не сврстава ли се међу апостоле и св. архиђакон Стефан који је имао ђаконску 
службу? Како се у Цркви називају равноапостолним и они који нису били уопште у 
клиру, нпр. Марија Магдалина, Нина, просветитељка Грузије8, цар Константин, руски 
кнез Владимир? Другим речима, неприхватљив је институционални приступ који 
апостолско прејемство ускраћује „нижим“ јерархијским степенима или народу. 
Апостолско прејемство се, ван сваке сумње, односи на целокупну евхаристијску 
заједницу, на једну, свету, саборну и апостолску Цркву9. 

Разликовање клира и народа није и не би требало да буде последица клирикал-
ног духа10, будући да проистиче не из неких институционалних одлука, већ из саме при-

                                                 
6 Sumew,n Qessaloni,khj(Peri. tw/n ìerw/n ceirotoniw/n, PG 155, 456 A: „Ове пак хиротоније 
(рукоположења) Спаситељ наш је, као што рекосмо, показао на себи, и остварио је дела саког 
степена на себи. Постао је темељ и праобраз свког добра Својој Цркви“. О томе да је Христос 
Јереј и Архијереј хиротонисан од Оца Духом Светим, св. Симеон Солунски говори у више 
наврата. Упор: Sumew,n Qessaloni,khj( Peri. tw/n ìerw/n teletw/n, PG 155, 189 D. 
7 Цитирано према: Георгије Флоровски, Тајна Педесетнице, у: „Теолошки погледи“ 1–3, 
Београд 2009, 130.  
8 Gruzijska Crkva je vrlo rano, sa blagoslovom Antiohijske Crkve, nazvala Svetu Ninu 
ravnoapostolnom prosvetiteljkom Gruzije. Videti: Justin Popović, Žitija Svetih za januar, Valjevo 
1991, 468. 
9 Niko,laoj Loudobi/koj( ~H VApofatikh, evkklhsiologi,a tou/ o`moousi,ou, 39–40. 
10 У погрешном тумачењу молитве Нико није достојан..., која је особена у том смислу што је 
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роде Цркве и Евхаристије као средишњег догађаја њеног живота и иконе Царства Божи-
јег. Разлика између клира и народа јесте функционалне природе, у смислу да је клирик 
онај који предстоји евхаристијском приношењу света Богу, а лаик (припадник лаоса – 
народа Божијег) онај који потврђује овај принос са Амин11. Међутим, и клир и народ чи-
не једно исто дело приноса и преображаја света у Христу. Њихова узајамна веза је до те 
мере наглашена да свештеник не може богослужити без народног Амин, као што ни на-
род у Цркви не може чинити ништа без свештеничког служења. Отуда је посве јасно да 
је јединство Цркве превасходно евхаристијско, а онда и јерархијско.  

 
Једнакост служби – једнакост у љубави 

 
Да је погрешно дељење дарова на више и ниже, види се и из тога што 

молитва приликом хиротоније за „више“ јерархијске степене не претпоставља 
нужно постојање „нижих“ степена. Молитва хиротоније епископа не односи се на 
„презвитера овог“, него на „оног који се рукополаже“, на „слугу Твог“. Исто је и са 
молитвом хиротоније за презвитера, као и за ђакона12. То потврђује претходно 
изнету чињеницу да не постоје „виши“ и „нижи“ степени јерархије, него да између 
различитих служби и дарова постоји потпуна једнакост када делују у сагласју са 
вољом Божијом. Разлика је, као што је већ истакнуто, функционалне, а не 
онтолошке природе. Задобити „виши“ дар, значи напредовати у љубави (1. Кор. 
12,31), која, уколико се показује као пожртвовање и служење ближњем, испуњава 
сваки дар и сваку службу у Цркви. Ова љубав за потку има смирење, јер је само 
смирењем могуће другог прихватити као већег од себе (Фил. 2,3; Римљ. 12,10). 

Било какво издвајање једног дара или службе у односу на друге, погубно је 
за јединство Цркве, али и за постојање и деловање самог тог дара. Према сведочењу 

                                                                                                                            
свештеник, за разлику од свих других молитава произноси за себе и лично, а не у име свих 
сабраних у Цркви, прот. А. Шмеман види извор клирикализма, противстављања свештеника и 
народа и поистовећивања служења једино са свештенством. Ово схватање је „већ одавно из за-
падног богословља проникло у наше, и, авај, било често прихваћено свакодневним 
благочашћем. Зар није општеприхваћено да се реч служи, врши, приноси, примењују само на 
свештеника, при чему се световњаци доживљавају као пасиван елеменат, који у служби 
учествује само молитвеним присуством“? Таквим поимањем служења „Црква се доживљава 
пре свега као свештеничко опслуживање световњака, као задовољавање духовних потреба 
верних од стране клира... Управо у том доживљавању Цркве ваља тражити узрок двема 
хроничним болестима црквене свести, које се непрекинуто провлаче кроз целу историју хриш-
ћанства: клерикализма и лаицизма (који обично узима форму антиклерикализма)“. Александар 
Шмеман, Евхаристија, Манастир Хиландар 2002, 88–89. 
11 Fili,ppou Zuma,rh, Koura, kai cursus honorum mecri. th.n evpoch, tou/ Fwti,ou ìstorikodogmatikh, 
mele,th tou/ fainome,nou( у: Klhronomia, 34, A´–B´, 2002, Qessaloni,kh 2004, 140, нап. 45. 
12 W. H. Frere, Early Ordination Services, JTS 17 (1915), 324. Све до друге половине осмог века 
је било примера да се бира римски епископ директно из реда лаика. Последњи је случај био 
избор папе Константина 767. године, којег су подржавали неки политички кругови, а који је 
био папа само годину дана. После тог искуства 769. године Римска Црква је сазвала сабор да се 
спречи избор римског епископа директно из реда лаика да би се у будућности избегле сличне 
ситуације (наметање људи на водећа места у Цркви из политичких разлога). Видети: John St. H. 
Gibaut, The Cursus Honorum and Њestern Case Against Photius, Logos: JECS, 37 (1966), 35–73. И 
на Истоку постоје сведочанства о директној или непосредној хиротонији из лаика у епископа. 
Наследник цариградског патријарха Тарасија, Никифор (806–815) је тако хиротонисан. Сабор 
из времена патријарха Фотија 879–880 даје јасна сведочанства да су многи, диљем Истока, 
директно из реда лаика постављени на архијерејске тронове. Видети: Mansi 17, 489 A. 
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св. Игњатија Антиохијског, Црква је јединствена када су и епископ и презвитери и 
ђакони сабрани заједно13 са верним народом на једном месту14. Ради очувања 
јединства Цркве, св. Игњатије саветује: „Сви следујте епископу као Исус Христос 
Оцу, и презвитерима као апостолима, а ђаконе поштујте као Божију заповест. Нека 
нико од оних који припадају Цркви ништа не чини без епископа“ 15. На другом месту, 
пак, он наглашава да верни треба да се епископу, „као мудри по Богу, повинују; у 
ствари, не њему, него Оцу Исуса Христа – Епископу свију“ 16. Јединство Цркве 
постоји онда када је епископ у сагласју са вољом Божијом, када у свему следује 
Господу Христу, односно када је „добро усклађен са заповестима (Господњим) као 
гитара са струнама“ 17. Да би епископ следовао Епископу свију – Богу Оцу и да би 
подражавао Христа у свему, треба да је кротак и смирен (Мт. 11,29), а његов живот 
да носи печат кенотичког и саможртвеног служења Цркви као заједници. Првенство 
епископа јесте есхатолошке природе, он је први не као „натприродни ризничар бо-
жанских истина“ 18, него као онај који се овде, у свету и историји, стално и изнова 
распиње за поверене му људе, потврђујући тако есхатолошко назначење да је „у вољи 
(вери) Исуса Христа“ 19. 

Потврда есхатолошког назначења првенства епископског служења налази се 
у устројству древне Цркве. Од најранијих времена, а то сведочанство је живо у Цркви 
и данас, у олтару је постојао трон (престо), на коме је седео епископ, и синтронос (са-
престоље), на коме су седели презвитери. Ова слика показује да је Црква у историји 
сабрана око епископа, као што ће у Царству Божијем бити сабрана око Христа. Значај 
епископа св. Игњатије посебно истиче говорећи: „Где је епископ, тамо нека буде и 
мноштво верних, јер тамо где је Христос, тамо је Црква саборна“ 20. Међутим, ове 
речи св. Игњатија не треба схватити у том смислу да је Црква сабрана прво у 
епископу, па онда у Христу. Увек и у свему, а посебно на евхаристијском сабрању, 
верници треба да, следујући Христу, следују епископу, а не обрнуто.  

Будући да је на месту Христовом, епископ је, као онај који је „у вери (вољи – 
γνώµη) Исуса Христа“ 21, носилац пројаве унутарњег јединства свих дарова, па отуда 
и учитељ тог јединства. Дар епископства, као и сваки добри дар (Јак. 1,17), долази 
одозго и не уздиже се над осталим даровима. Јединство твари у епископу не 
остварује се пуком координацијом чланова Цркве, односно њихових дарова, већ тако 
што епископ светотајински освештава сваки благодатни дар. Између епископа и свих 
других чланова Цркве треба да постоји онтолошко јединство и дијалог између 
благодатних дарова, што потврђује да епископски дар не постоји пре других дарова, 
већ истовремено са њима. Као што верни не могу чинити ништа без епископа, тако 
ни епископ не може чинити ништа без верних. Јединство свих и свега у Христу 
постоји онда када дар епископског служења прожима саборно и кенотички све друге 
дарове и када постоји исто то прожимање и других дарова22. Дар епископства је 

                                                 
13 VIgnati,ou VAntiocei,aj( Pro.j Filadelfei/j, 4. 
14 Дап. 2, 1; 1. Кор. 11, 20; VIgnati,ou VAntiocei,aj( Pro.j VEfesi,iouj, 5, 3. 
15 Исти, Pro.j Smurnai,ouj, 8, 1. 
16 Исти, Pro.j Magnhsi,ouj, 3, 1. 
17 Исти, Pro.j Filadelfei/j, 1, 2. 
18 Niko,laoj Loudobi/koj( ~H VApofatikh, evkklhsiologi,a tou/ o`moousi,ou, 36. 
19 VIgnati,ou VAntiocei,aj( Pro.j VEfesi,ouj, 3, 2. 
20 Исти, Pro.j Smurnai,ouj, 8, 2. 
21 VIgnati,ou VAntiocei,aj( Pro.j VEfesi,ouj, 3, 2. 
22 Niko,laoj Loudobi/koj( ~H VApofatikh, evkklhsiologi,a tou/ o`moousi,ou, 80.  
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онтолошки, а такав је зато што је превасходно литургијски, зато што постоји у 
перихорези са другим даровима, „у једној постојаној дијалошкој узајамности са 
њима“ 23. Епископ не би могао да буде „на месту Христовом“ да и сви други дарови и 
службе нису такође „истоврсне и једносуштне пројаве у једном Христу“ 24. Ова 
узајамност, у којој око не може рећи руци ниси ми потребна (1. Кор. 12,21), 
претпоставља слободу у Духу Светом, у којој Бог дејствује не намећући се човеку, 
него љубављу и служењем га призива у заједницу са Собом.  

Један дар је делатан и делотворан, и у том смислу истинит, ако подражава 
божанску енергију којом Бог постојано и непроменљиво руководи свако створено 
биће да слободно прихвати и оствари логос свог постојања. Уколико се епископски 
дар остварује кроз подражавање Христа као Владике свих (када епископ као Пастир 
добри полаже душу за сваког повереног му верника), тада постоји реално очекивање 
да ће се у њему остварити унутарње јединство дарова. Ако се, пак, јединство Цркве 
не оствари у епископу, онда може да се оствари и у оном „последњем и најмањем“ 
члану Цркве, који смиреноумно прожима све дарове, тако да се цео Христос 
пројављује жив и делатан кроз тај дар, а његов носилац као неко ко објављује истину 
целе Цркве25. Само на тај начин можемо разумети како су у историјском ходу Цркве 
њену самосвест и истину, поред епископа, исказивали и носиоци других дарова – 
мученици, монаси, учитељи26. Тако се објашњава и непоколебљиво сведочење св. 
Максима који је, са пуним уверењем, као монах, исповедао у време монотелитске 
кризе истину о Христу. Управо је он праведно тврдио да је Истина са њим, односно 
да је он са Истином, а да то нису цариградски и александријски патријарх који су 
били у кривоверју27. 

Један свети монах или један харизматични лаик, „спасавајући у себи целог 
Христа и истину других дарова, као и ону епископа, може да сачува истину јединства 
Цркве, не потчињавајући епископа, него стварајући духовне претпоставке, молитвом 
или речју, тако да и епископ изнова дејствује харизматично, објављујући, према 
месту на коме је, јединство истине Цркве, онако како доликује његовом 
достојанству“ 28. На овај начин, искључује се бојазан да ће бити нарушени саборност 
Цркве и епископоцентризам и да ће Црква запасти у стање анархије, или да ће се 
потчинити власти самозваних „харизматика“. Одавде произлази да се питање 
достојности, било да је реч о епископу или неком другом члану Цркве, не везује за 
место у јерархији, него за реално учешће у животу једне евхаристијске заједнице. 
Реално, пак, јесте потпуно учешће, односно потпуно пројављивање благодатних 
дарова. Уколико постоји одступање у учешћу у аналогној божанској енергији у 
Христу, благодатни дарови постају неделатни, тако да настаје пометња и 
дезорјентација у конкретној заједници верних. Кључ за корекцију сваког одступања 
је у рукама свих верних, а не само у руци једног који наступа са позиције моћи, тако 
да сваки верник и сви заједно могу сачувати јединство Цркве, а тиме и дар који им је 
дат за живот. Овај кључ не треба тражити изван светотајинских токова благодати, већ 
управо у средишту матице живота Цркве, у Евхаристији, у којој се остварује 
живоносни дијалог између Бога и људи, између Христа и Његових верних.  

                                                 
23 Никола Лудовикос, Подвиг заједништва, Цетиње 2011, 125: „Христос истовремено у Духу 
сачињава благодатни дар епископа – главе са другим благодатним даровима Његовог Тела“. 
24 Нав. дело, 119. 
25 Niko,laoj Loudobi/koj( ~H VApofatikh, evkklhsiologi,a tou/ o`moousi,ou, 86. 
26 Исто. 
27 Видети: Јустин Поповић, Житија светих за јануар, Ваљево 1991, 670. 
28 Niko,laoj Loudobi/koj( ~H VApofatikh, evkklhsiologi,a tou/ o`moousi,ou, 87. 
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Службе и дарови у Евхаристији 
 
Из претходно реченог, следи да се јединство дарова у Цркви и њихово 

истинско постојање и сведочење не остварује декларативно или институционално. 
Установљење дарова и служби јесте плод дијалога Христа и верних, оствареног у 
Духу Светом, на светотајински начин. Дух Божији чини да се Господ Христос изнова 
оваплоћује у сваком вернику, јер је, после Крштења, потребно сачувати онтолошку 
везу са Телом Христовим. То не би било могуће уколико се Христос благодатним 
дејством Духа Светог у светим тајнама не би изнова оваплоћивао у сваком верном 
члану. У светим тајнама остварује се подражавање Христовог живота, Његовог 
Оваплоћења, Страдања и Васкрсења, што доводи до поистовећења верних са 
Христом и са другима у Христу. Врхунац датог поистовећења постиже се 
повезивањем свих фаза харизматичног живота верних са Евхаристијом, другим 
речима, учешћем у јединственом Телу Христовом.  

Као што божанске енергије прожимају једна другу, остајући у јединству са 
једном божанском суштином, тако и дарови Цркве пребивају један у другом, не 
одвајајући се од Тела Христовог. Сваки остварени и испуњени дар јесте посебан 
начин удела у целом Христу, а исто тако и начин пројаве целог Христа29. То даље 
значи да се Црква „налази једносуштно у сваком благодатном дару у целости, јер 
сваки од њих садржи у себи све благодатне дарове“ 30, односно „у сваком дару постоји 
Црква цела и неокрњена, као што је Црква цела и неокрњена у свим даровима“31. Ово, 
свакако, не води ставу да један човек, независно од других и од Тела Цркве, може бити 
носилац свих дарова, будући да тај Човек може бити и јесте Христос, у чијем Телу верни 
имају удела у целом Христу. 

Учешћем у Евхаристији, у Христовом животу, сваки верник на чудесан, али 
реалан начин постаје носилац целе људске природе. Као што је Господ Христос, као 
Нови Адам, представник новог човечанства и носилац целокупне твари, јер ко је у 
Христу, нова је твар, тако су и сви они који су Крштењем постали чланови Тела 
Христовог, постали носиоци целе људске природе. Причешћем сваки верник прима 
не део, него целог Христа, те отуда сваки причасник постаје мали Христос по 
благодати. Будући да је Христос носилац целе људске природе, и они који су у 
Христу, јесу благодатни носиоци целе људске природе. Живот у Христу омогућује да 
верни у Цркви изображавају начин постојања Свете Тројице. Као што је свака 
Личност Свете Тројице носилац целе божанске природе, сваки верник, примањем 
благодатних дарова светотројичног живота, постаје носилац целе људске природе. На 
тај начин се у Цркви испуњавају речи Христове: да сви буду једно као што смо ти и 
ја Оче (Јн. 17,21). И као што свака Личност Свете Тројице у заједничком бићу 
пројављује лично бивствовање, тако и у животу Цркве, у Телу Христовом, сваки 
верник пројављује личне дарове, сагласне вери и божанском логосу коме следи. На 
надуман, али божанском Откривењу и вери сагласан начин, људски живот благодаћу 
Светог Духа задобија одлике божанског постојања. У Евхаристији, у тајни заједнице 
Тела и Крви Христове, целокупна Божија тројична Икономија доступна је вернима 
који целим својим бићем, душом и телом, умом и чулима, задобијању божанско 
усиновљење. 

                                                 
29 Isto, 82. Videti: Maxi,mou ~Omologhtou/, Peri. diafo,rwn avporiw/n tw/n a`gi,wn Dionusi,ou kai. 
Grhgori,ou pro.j Qwma,n to.n h`giasme,non, PG 91, 1360 D.  
30 Никола Лудовикос, Подвиг заједништва, 117. 
31 Здравко Пено, Катихизис – Основи православне вере, Београд 2010, 152. 
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Сваки верник треба да има за циљ да испуни божански логос или Божију 
вољу о њему, а то значи да треба, сагласно апостолу Павлу, да узраста у меру раста 
пуноте Христове (Ефес. 4,13). Другим речима, у животима верних неопходно је да се 
оствари поистовећење божанског логоса бића и њиховог начина постојања. У Христу 
Исусу, због савршеног јединства двеју природа и воља, логос бића људске природе и 
начин постојања природе савршено се поклапају. За човека верника ово сагласје је и 
дато и задато, дато је у предукусу, а задато је као циљ који важи за сву вечност. 
Једино се у евхаристијском животу потврђују и умножавају благодатни дарови. 
Учествовање у Христовом животу се, међутим, не може постићи мимо заједнице са 
ближњима.  

Ниједан лични дар, будући да је од Светог Духа, не може се остварити ни у 
опонашању Христа, нити у опонашању светих. Метод Imitatio Christi32 неприхватљив 
је, како за литургијски тако и за подвижничи етос Цркве, јер Дух Свети не дејствује 
по унапред установљеним обрасцима, него сваки пут другачије, јер у Христу увек све 
ново твори. Управо се у живој и увек новој заједници са Христом и са свима светима 
и са ближњима коју омогућује Свети Дух, пројављује жива и делатна личност сваког 
верујућег. Незаменљива улога и дејство Светог Духа у изграђивању личних дарова и 
јединства Цркве долази до изражаја током целе Евхаристије, а посебно у молитви 
епиклезе у којој служашчи изговара речи: Нас све који се од једног Хлеба и једне Ча-
ше причешћујемо, сједини једне са другима у заједницу једнога Духа.  

Света Евхаристија је средишњи догађај живота Цркве у коме се подстиче 
испуњење дарова верних, по мери присуства Христа у сваком од њих и у заједници 
између њих. Јединство у једном Хлебу и у једној Чаши јесте мерило јединства Цркве и 
остварења личних дарова у овом и у Будућем веку. Бити члан Цркве, значи увек и 
изнова живети истину да божанска Литургија јесте праобраз Другог доласка 
Христовог, те да уједно оживотворава и преображава свет, али му и суди. Учешће у 
Евхаристији, дакле, има највећи онтолошки значај, јер поред тога што је догађај 
највеће радости, она је и акт највећег подвига и дело славословља и мукотрпног 
себераспињања у трагању за јединством свих и свега у Христу.  
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Ζντράβκο Πένο 
 

Ἐνώτητα τῶν δωρεῶν καί τῶν ὑπηρεσιῶν ἐν  τῇ  Ἐκκλησίᾳ 
 
Τά δῶρα καί οἱ ὑπηρεσίες ἀποτελοῦν τό θεµέλιο τῆς ὕπαρξης τῆς Ἐκκλησίας 

στήν ἱστορία, διότι ὁ Χριστός µέ τήν ἐνσάρκωσή του, λαµβάνοντας σῶµα,  ἁγίασε τήν 
ἀνθρώπινη φύση, καταστώντας την ἱκανή νά δεχθεῖ τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ὁ 
Χριστός ἔλαβε σῶµα ὤστε οἱ πιστοί νά ἀπολάβουν τίς δωρεές τοῦ Πνεύµατος. Παρά τοῦ 
ὅτι ἡ Ἐκκλησία µέσα στήν ἱστορία βρίσκεται µπροστά σέ συνεχεῖς προκλήσεις, οἱ ὁποῖες 
τήν θέτουν ἔµπροσθεν τοῦ πειρασµοῦ νά δεχτεῖ «τό πνεῦµα τοῦ κόσµου τούτου» καί νά 
γίνει µόνο µία εἰς τήν σειρά τῶν παγκοσµίων ὀργανώσεων, αὐτή ὅµως, καθοδηγούµενη 
ἀπό τό Ἅγιο Πνεύµα κατάφερε ν’ ἀποφύγει ὅλες τίς παγίδες τῆς λανθάνουσας ταύτισης µέ 
τόν κόσµο. Τόν προσδιόρισµό της ἡ Ἐκκλησία τόν πραγµατοποιεῖ κάθε φορά ποῦ ἡ 
θέληση γιά ἰσχύ ὁπισθοδροµεῖ µπροστά στήν κενωτική διακονία τοῦ ἄλλου (τοῦ πλησίον). 
Πρόκειται γιά αἴτηµα ποῦ τίθεται ἔµπροσθεν ὄλων, κυρίως ὅµως αὐτῶν ποῦ ἀποδέχονται 
τήν εὐθύνη τῆς ὑπέρτατης (ἑπισκοπικῆς) διακονίας. Ἐφ’ὅσον ὄµως ἡ ἑνότητα τῆς 
Ἐκκλησίας δέν πραγµατοποιηθεῖ ἐν τῷ ἑπισκόπῳ, τότε δύναται νά πραγµατοποιηθεῖ καί 
σ’αὐτό «τό ἕσχατο καί ἑλάχιστο» µέλος της, ποῦ ἀποδέχεται µέ πραότητα ὅλες τίς δωρεές, 
ἔτσι ὥστε ὅλος ὁ Χριστός νά ἐµφανίζεται ζῶν καί ἐνεργός, µέσῳ τῆς δωρεᾶς ταύτης, ἐνώ 
ὁ φέρων ἀναγγέλει τήν ἀλήθεια ὁλοκλήρου τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἡ συνείδηση τῆς σπουδαιότητος κάθε µέλους τῆς Ἐκκλησίας πηγάζει ἐκ τῆς 
µυστηριακῆς ἐµπειρίας τοῦ Κυρίου, καθώς Αὐτός, ὠς ὁ φορέας ὁλοκλήρου τῆς ζωῆς τῆς 
Ἐκκλησίας εἶναι ἡ πηγή ὅλων τῶν δωρεῶν καί τῶν διακονιῶν στήν Ἐκκλησία. Αὐτός 
εἶναι ταυτόχρονα Ἀπόστολος (Ἐβρ.Γ΄1), Προφήτης (Ματθ.ΚΓ΄8, Ἰω.ΙΓ΄13) καί 
∆ιάκονος(Ρωµ.ΙΕ΄8 , Λουκ.κβ΄27, Φιλιπ. Β΄7 ). Ὅλοι ὄσοι ἔχουν κοινωνία µέ τόν Χριστό 
ἀντιπροσωπεύουν τό «γένος τό ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευµα, ἔθνος ἅγιον (Α΄Πέτρου 
Β΄9). Κατά τόν ἅγιο Μάξιµο, κάθε πραγµατοποιηθεῖσα καί πεπληρωθεῖσα δωρεά  
ἀποτελεῖ ἕναν ἱδιόµορφο τρόπο συµµετοχῆς καί συµερισµοῦ ἐν ὅλῳ τῷ Χριστῷ, 
ταυτόχρονα δε καί τρόπος ἐµφανίσεως ὁλοκλήρου τοῦ Χριστοῦ. Ἐν Ἁγίω Πνεύµατι ὅλα 
τά µέλη τοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ γίνονται συγχρόνως καί κοινωνοί τῆς Θείας ζωῆς τῆς 
Ἁγ. Τριάδος. Τοιουτοτρόπως ἐκπληρώνονται στή ζωή τῶν πιστῶν τά λόγια τοῦ Κυρίου: 
«ἵνα πάντες ἕν ὦσιν, καθώς σύ πάτερ, ἐν ἐµοί κἀγώ ἐν σοί» (Ἰω. ΙΖ΄21). Ἐν τῇ 
Εὐχαριστίᾳ, ἐν τῷ µυστηρίῳ τῆς κοινωνίας τοῦ Σώµατος καί τοῦ Αἴµατος τοῦ Χριστοῦ, 
ὁλόκληρη  ἡ Θεία Τριαδική Οἰκονοµία καί ἡ καθολική ζωή τοῦ Χριστοῦ γίνεται προσιτή, 
ὤστε οἱ πιστοί µέ ὅλο τους τό εἶναι ,τήν ψυχή καί τό σῶµα, µέ τό νοῦ καί τίς αἰσθήσεις 
τους, νά γίνονται Θεοί κατά χάριν, υἱοί Θεοῦ.   

Λέξεις–κλειδιά· τό δῶρο, ἡ ὑπηρεσία, ἡ Ἐκκλησία, τό Ἅγιο Πνεύµα, ὁ 
ἑπίσκοπος, ἡ Εὐχαριστία. 
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Апстракт: Тема разматра проблем Липљанске епископије и континуитет 

њеног постојања у светлости црквено-политичких догађања, са посебним освртом 
на јурисдикцијску припадност Липљанске катедре.   

Кључне речи: епископија, повеља, јурисдикција, црква, властелинство. 
 
У античким изворима Улпијана се први пут помиње око средине II века 

после Христа, приликом набрајања градова у Дарданији: Naissus, Scupi, Arribantion и 
Ulpiana. Помен неких чланова градске управе, сачуван у неколико писаних 
споменика, показује да је статус муниципијума насеље стекло у време цара Трајана 
(117–138) и да је било седиште царинске станице (statio Ulpianensis), што потврђују и 
римски натписи који су пронађени у Улпијани. Приликом истраживања северне 
градске некрополе, пронађена су два надгробна натписа из друге половине II века 
после Христа, који потврђују њен муниципални статус, а такође дају податке о 
уређењу града. То и сведочи пронађени почасни натпис на једном мермерном 
постаменту: M. Pontio M. f(ilio) Pup(ina) Varano Sabino v(iro) c(larissimo) trib(uno) 
leg(ionis) III Aug(ustae) quaest(ori) trib(uno) pleb(is) s(anctissimus) o(ordo) munic(ipi) 
Ulp(iani) ob multa in rem pub(licam) eius merita basim... Стаус муниципијума Улпијане 
посведочен је, такође, и на натпису постамента са базама на стубове у згради 
меморије из друге половине II века н. е.: P. Licinius Aelianus dec(urio) municipior(um) 
Ulpiani et Aeli Vimina(ci)1.  

Из касноримског и рановизантијског доба имамо много више историјских 
извора који помињу Улпијану. Постоје подаци да се цар Теодосије I, приликом 
проласка из Сирмијума за Солун у септембру 380. године, задржао неко време у 
Улпијани (Code. Theod. I, 33, 34)2.   

Средином V века византијска граница на Дунаву попустила је пред налетима 
Хуна и Острогота и више од пола века она је престала да представља озбиљну 
препреку варварским упадима. Ратно пустошење је, несумњиво, захватило и област 
Косова и Метохије. Може се претпоставити да су многа насеља која су се нашла на 
путу готским ратницима, па, самим тим, и Улпијана, доживела судбину страдања 
Наисуса (471. г.) и других градова на источнобалканским просторима3. 

                                                 
1 Маја Паровић-Пешикан, „Античка Улпијана према досадашњим истраживањима”, Старинар, 
XXXII, Београд, 1982, 65-69. Петар Петровић, Палеографија римских натписа у Горњој 
Мезији, Београд, 1975, 131, таб.V. Емил Черешков, Римљани на Косову и Метохији, Београд, 
1969, 42, 86. Слободан Фидановски, Археолошко благо Косова и Метохије – од неолита до 
раног средњег века, Београд, II, 1998, 292. 
2 Codex Theodosianus, I, XXXIII-XXXIV, Jacobi Gothofredi, Lipsiae, 1736. 
3 Византијски извори за историју Југославије, I, Београд, 1955, 56, нап. 120. Слободан 
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Катастрофални земљотрес из 518. године, који је само у провинцији Дарданији 
сравнио са земљом 24 насељена места, оставио је последице и у овом граду, због чега 
је цар Јустинијан, према Прокопијевом казивању, био принуђен да обнови град који 
је преименовао у Iustinianu Secundu: „У Дарданији беше стари град који се звао 
Ulpian. Порушивши скоро читав бедем тога града – био је, наиме, јако непоуздан и 
сасвим неупотребљив – те изградивши у њему врло много других дивних грађевина и 
подигавши га до дивног уређења какво је сада, назва га Iustiniana Secunda“4. 

Пошто се сматра да је стари назив Улпијана и даље остао у словенизованом 
називу места Липљан, а у вези с тим и проблем локализације Iustinianae Secundae, 
питање лоцирања града може се сматрати решеним. Наиме, проблем локализације 
Улпијане, с обзиром на сачувано име варошице Липљан, а такође и путне станице 
Viciano на римском путу Naissus–Lissus, решена је у корист њене идентификације са 
Улпијаном, што потврђује и откривени фрагмент мермерног стуба на коме је сачуван 
делимичн натпис: Severi (milia) p(assum), а који би могао бити одломак миљоказа. С 
друге стране, идентификација Улпијане са Липљаном посведочена је и титулатуром 
епископа Македонија из Улпијане, 343. године, као Macedonius Lypianensis 
(Ulpianensis), чија титулатура указује да се под овим називом подразумева античка 
Улпијана, тј. локалитет Iustinianae Secundae. У тренутку када је Улпијана променила 
име у Iustinianae Secundae (VI век), у списку епископа који су били присутни на 
Петом васељенском сабору 553. године, као потписник јавља се и episcopus ecclesiae 
Ulpianensis, иако је град званично променио име5.  

Остаци античке Улпијане констатовани су у близини села Грачанице, на око 
1 километар од манастирских зидина. Реч је о зидовима великог кострума и 
грађевинских остатака на простору западно и југозападно од њега. Много римских 
сполија констатовано је у цркви манастира Грачанице, чији су темељи грађени од 
рушевина античке Улпијане, на шта указују две римске надгробне плоче које су 
узидане у соклу цркве са јужне стране. Такође, остаци римских натписа и надгробних 
споменика узидани су у олтар, а у нартексу се види део мермерног стуба. У фасадном 
зиду види се велики мермерни блок украшен кумом, док се један камени саркофаг 
налази у порти манастира Грачанице, испред цркве, што је навело Бошковића да 
констатује да је реч о остацима старе Улпијане и Iustiniana Secunda. На простору који 

                                                                                                                            
Фидановски, Археолошко благо Косова и Метохије – од неолита до раног средњег века, 342. 
Jacques Zeiller, Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l’Empire romain, Paris, 
1918, 159. 
4 Љубомир Максимовић, „Северни Илирик у VI веку”, ЗРВИ, XIX, 1980, 25. Византијски 
извори, I, 56-57, нап. 120. Милан Ивановић, „Културна баштина Косова и Метохије”, Старине 
Косова и Метохије, 10, Приштина, 1997, 16.  
5 Ouvlpia/na, Ulpiana (плурал од старијег назива Ouvlpia/non, Ulpianum), Византијски извори, I, 56. 
Стојан Новаковић, „Српске области у X и XII веку”, ГСУД, XLVIII, 1888, 112-113. Радивоје 
Љубинковић, „Конзерваторски радови на цркви Ваведења у Липљану”, Зборник заштите 
споменика културе, X, Београд, 1959, 70. Маја Паровић Пешикан,  „Античка Улпиана према 
досадашњим истраживањима”, 1989, 57-74. Id., „Античка Улпиана истраживања 1987”, 
Гласник САД, 5, Београд, 1989, 136-142. Id., „Neka zapažanja o urbanom razvoju Ulpiane – 
ispitivanje ulica”, Lihnida, 7, Ohrid, 1989, 117-123. Fanula Papazoglu, Srednjobalkanska plemena u 
predrimsko doba, Sarajevo, 1969, 154.  Jacques Zeiller, Les origines chrétiennes dans les provinces 
danubiennes de l’Empire romain, 162, 599. Археолошка ископавања вршена 1954-1956, године и 
1982. дала су доказе словенског живота у Улпиајани у другој половини VI века. Остаци насеља 
и некропола, као и готово читава словенска топонимија од VI до XII века, сведоче као 
„сталноседеоцима” на овом простору. Милан Ивановић, „Културна баштина Косова и 
Метохије”, 26.  
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је систематски истраживан, од северне капије града до ранохришћанске базилике, 
живот је трајао непрекидно од краја I до VI века после Христа. У ранијим фазама 
живота сматра се да Улпијана није имала исту површину у оквиру градских бедема, 
већ је до јаког проширења њене градске територије дошло тек у касније време (IV–VI 
век). Систематска археолошка истраживања која су вршена у манастиру Грачаници 
покренула су питања грачаничке хронологије, тј. раније намене локалитета на коме је 
подигнута Грачаница и њеног односа према старој Улпијанској епископији6. 

Изгледа да је Улпијана већ врло рано постао хришћански центар у 
Дарданији. Тако за Улпијану хришћанско предање везује страдање двојице 
хришћанских мученика за веру, светих каменорезаца Флора и Лавра, који су 
пострадали средином II века, за време цара Хадријана (117–138)7. На саму могућност 
постојања древног храма, посвећеног мученицима у Улпијани, указују и савремени 
aрхеолошки налази. Наиме, у истраженој базилици А у Улпијани, у њеном олтарском 
дели, и то испод олтарског простора, пронађена је једна гробница са фрагментарним 
остацима и једним делом који је испуњен песком. Сматра се да је у том делу било 
место на којем су чуване светитељске мошти све до тренутка њихове транслације на 
сигурније подручје између VI и друге половине VII века8. 

У рановизантијском периоду Улпијана је била епископско седиште, а 
јурисдикцијски припадала је митрополији у Скупима све до оснивања нове 
архиепископије Iustiniana Prima. Из предјустинијанског периода познато је име 
улпијанског епископа који се спомиње као Macedonus Lypianensis, а који је био на 
Сабору у Сардики 343. године9. Прокопије спомиње Улпијану у вези са догађајима из 
552. године, где каже: „Преостала четири архонта задржаше се према царевој 
наредби, код града Улпијане (Ouvlpi,anan) у Илирику, будући да су тамошњи 
становници подигли буну и то због неких расправа које између себе воде хришћани, 
о чему ћу посебно писати” 10. Наиме, реч је о отпору илирских епископа царевој 
црквеној политици који је настао поводом спора о Три поглавља (tri,a kefa,laia). 
Сабор илирских епископа свргнуо је свог поглавара Бенената, архиепископа 
Јустинијане Приме, који је изневерио илирски епископат, што је довело 551/52. 
године до локалних немира, где је и војска морала да интервенише11. Из 
Јустинијановог времена, познат је из Улпијане епископ Павле, који се на актима 

                                                 
6 Ђурађ Бошковић, „Римске рушевине код Грачанице”, Старинар, IV, 1926/1927, Београд, 269-
272. Павле Мијовић, „О генези Грачанице”, Византијска уметност почетком XIV века, Научни 
скуп у Грачаници 1973, Београд, 1978,129-130. Maja Parović-Pešikan, „Neka zapažanja o urbanom 
razvoju Ulpijane – ispitivanje ulica”, 121. 
7 Константин Јиречек, Историја Срба, I, Београд, 1978, 25. Павле Мијовић, „Флор и Лавр – 
неимари и каменоресци из Улпиане”, Glasnik muzeja Kosova i Metohije, 7-8 (1962-1963), 1964, 
339-353. Acta sanctorum, die 18 Augusti, III, Antiverpiae 17137, 520-522, Bruxselles, 1643. 
Радомир В. Поповић, Св. Флор и Лавр мученици из Улпијане, Богословље 1-2 (1990) 99-107. 
Радомир В. Поповић, Хришћанство на тлу источног Илирика пре досељења Словена, Београд, 
2004, 74-75. 
8 Маја Петровић-Пешикан, „Античка Улпиана према досадашњим истраживањима”, 62. 
Радомир В. Поповић, Хришћанство на тлу источног Илирика пре досељења Словена, 76. 
9 Византијски извори, I, 56. 
10 Византијски извори, I, 50. Mihailo Milinković, „Ulpijana kod Gračanice na Kosovu i Gradina na 
Jelici kod Čačka u svetu akulturacionih procesa u Iliriku VI veka”, Treća jugoslovenska konferencija 
vizantoliga, Kruševac, 2000, Beograd-Kruševac, 2002, 343-359.   
11 Филарет Гранић, „Оснивање архиепископије у граду Iustiniana Prima 535. године после 
Христа”, Богословље, 1998, 322-323. 
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Цариградског сабора из 553. године потписивао као Ulpianensis, иако се тада град 
званично звао Iustiniana Secunda12. Улпијана се помиње у VI веку као родно место 
монофизитског епископа Гергентија, из далеког афричког града Сафара, као 
Lopliana... in finibus Avariae et Asiae13.  

Почетком VII века, градско насеље и епископско седиште са инвазијом 
Словена и Авара нестају у ратним пустошењима, те се опажа како се политичко 
тежиште Јустинијане Приме поново премешта у Солун. Стога се поставља питање 
континуитета седишта старе Улпијанске епископије после 1019. године и током 
средњег века на истом месту14.  

У историографији постоје два основна гледишта о седишту старе Липљанске 
епископије. Сматра се да је, после пропасти Улпијане, Липљанска епископија 
наставила да живи и даље на поменутом месту, а да је касније пренета у Грачаницу. 
Р. Љубинковић одбио је могућност да је црква Св. Ваведења у Липљану могла да 
буде епископска катедрала, позивајући се на Милутинову грачаничку Повељу из 
1314–1316. године: „Bhdáu| p`dpìxemhâ h o`demhâ up`l` qberhâ Ancnpndhve 
cp`d|w`m|qjhâ. âohqjìohâ khokÿmqj{â” 15, као и на Душанову повељу из 1331. 
године, издату Спасовом пиргу у Хиландару: „Ophknfh h jp`kâb|qrbn lh jekÝh 
Qo`qnbá, ohp|cì, l`khh d`p| qÝh, v|jb| opáqberÞâ Ancnpndhveì Khokÿmh...H noxre 
ophknfh jp`kâb|qrbn lh rpc|ì Khokÿmh d` â qbáxr` l`reph Anfeh” 16, која лоцира 
Липљанску епископију у Грачаници, наводећи да „архитектонска концепција самог 
храма, тј. њен унутрашњи и спољашњи изглед не одговарају седишту једне 
традицијом тако богате и толико познате епископије као што је липљанска” 17. 
Међутим, остало је и даље отворено питање односа старог седишта византијске 
Липљанске епископије и седишта Српске епископије 1220. године. На основу 
археолошких истраживања темеља садашње цркве Пресвете Богородице у 
Грачаници, наишло се на темеље двеју старијих цркава, од којих се за једну, 
тробродну базилику са нартексом, сматра да је грађена можда у време оснивања 
Улпијанске епископије, или у периоду од Јустинијана до IX или X  века, и да је била 
њена катедрална црква. Другу грађевна представља мању једнобродну куполну 
цркву, за коју се сматра да је била подигнута на месту порушене византијске 
базилике, саборног храма византијске Липљанске епископије, која је деловала овде 
од 1019. године, па све до подизања нове цркве Пресвете Богородице у време краља 

                                                 
12 Athanase, Vetus interpretatio latina canonum Nicaenorum, Sardicensim et Chalcedonensium, 
„Epistola ad mareoticas ecclesias”, PL, LVI, 851. Mansi, Conciliorum amplissima collectio, Conil. II 
Constantin., coll. II, IX, Florence-Venis, 1759, 199, Jacques Zeiller, Les origines chrétiennes dans les 
provinces danubiennes de l’empire romain 162, 399-402. 
13 ibid., 401-402. 
14 Филарет Гранић, „Оснивање архиепископије у граду Iustiniana prima 535. године после 
Христа”, 326. Радивоје Љубинковић, „Истраживачки и конзерваторски радови на цркви 
Ваведења у Липљану”, Зборник заштите споменика културе, 1959, 70-73. Владислав Поповић, 
„Епископска седишта у Србији од IX-XI века”, Годишњак града Београда, XXV, Београд, 1978, 
33-38. Марија Јанковић, „Липљанска епископија и Грачаничка митрополија”, ИЧ, XXIX-XXX 
(1982-1983), Beograd, 1983, 31-32. 
15 Миливој Павловић, „Грачаничка повеља”, Гласник СНД, III, Скопље, 1928, 126. 
16 Стојан Новаковић, Законски споменици Српских држава средњег века, „Краљ Стефан 
Душан даје нека села и права хиландарском пиргу”, V, Београд, 1912, 486.  
17 Радивоје Љубинковић, „Истраживачки и конзерваторски радови на цркви Ваведења у 
Липљану”, 71-72. Slobodan Ćurčić, „Two Examples of local Building Workshops in Fourteent – 
Century Serbia”, Зограф, 7, Београд, 1977, 45-51. 
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Милутина. На основу фрагмената фресака, који се датирају у прву половину XIII 
века, ова црква могла је да буде саграђена за Липљанску епископију после 
организовања Српске архиепископије 1220. године18. Разлог за поново подизање 
Грачанице на месту срушене Липљанске (Грачаничке) епископије, а исте на месту 
некадашње Улпијанске епископије, почива на праву Српске архиепископије да 
оснива епископије тамо где је њена црквена јурисдикција заменила ранију, 
византијску. Отуда би се у топономастици за назив Липљан могли тражити корени 
идентификације са Улпијаном, о чему је на почетку било речи19.  

Насељавање словенских племена на територији Балакана неке од античких 
епископија, у свом словенском облику и у оквирима бугарске државне творевине, 
поново заузимају место које им је припадало у крилу цркве. Да су нека стара епископска 
седишта остала у склопу прво бугарске, а затим и Самуилове државе, види се из Прве 
повеље цара Василија II из 1019. године, којом потврђује из прошлости стечена права 
Охридској архиепископији и њој потчињених епископија. Тако на шеснаестом месту 
византијска повеља помиње и Липљанску (Улпијанску) епископију: „Kai. to.n e,pi,skopon 
Lipaini,ou eivj pa/san th/n evnori,an au.tou/ klhrikou.j l V kai. paro,kouj lV ”, тј. имала је право на 
30 привилегованих клирика и 30 парика, у чијем ће саставу остати све до почетка XIII 
века20. У преписци са софијским епископом око 1107. године, Липљанску епископију 
помиње Охридски архиепископ Теофилакт у вези са судским поступком који се водио 
пред синодом Охридске архиепископије против липљанског епископа, мада о том 
случају ништа није познато21. Као град и територија, Липљан се јавља у изворима крајем 
XI века, у вези са честим ратовањима византијске војске у овом крају. Наиме, у другој 
половини XII века, тежиште борбе против Византије помера се у српске земље. Српски 
жупани појављују се крајем XI века са својим четама на византијским границама, 
прелазе их и ремете успостављене односе. Тада је 1093–1094. године српски жупан 
Вукан спалио Липљан, а успутне области опљачкао, наговестивши даљи правац ширења 
српске државе, која ће се постепено ширити према југоистоку, преко линије која 
означава Рас–Звечан и Пећ22. Међутим, у овим подацима нема никаквог помена о 
липљанском епископу или епископији.  

Следећи помен Липљана налазимо у српски изворима у време великог 
жупана Стефана Немање. Српска држава је у раздобљу од 1180. до 1190. године 
проширила своју територију, освојивши области које су лежале у правцу ширења 
Србије. Према југу, то су биле области Патково, Хвосно, Подримље, Кострц, 
Драшковина, Лаб, Липљан, Ситница. Упркос привременим поновним византијским 
освајањима 1190. године, велики део освојених територија остао је у српским рукама. 
Што се тиче области Липљана и самог града, они су остали у српским рукама. То се 
види у Хиландарској повељи Симеона Немање из 1198. године: „h ophnapárnu| àd| 
cp|w|qje gelke K`a| q K|ok`mel|” 23. Међутим, шта се се у то време догађало са 

                                                 
18 Павле Мијовић, „О генези Грачанице”, 137-141.  Миливој Павловић, „Грачаничка повеља”, 126. 
19 Павле Мијовић, „О генези Грачанице”, 138-141. 
20 Божидар Прокић, „Постанак Охридског патријархата”, 252. Стојан Новаковић, „Охридска 
архиепископија у почетку XI века”, Глас СКА, 76, 1908, 51. Јованка Калић, „Црквене прилике 
у српским земљама до стварања архиепископије 1219. године”, Сава Немањић – Свети Сава, 
Београд, 1979, 29. Hb`m Qmác`pnbz, Hqrnph� m` Nuphdqj`r` `puheohqjnoh�, Qnth�, I 1924, 56. 
Владислав Поповић, „Епископска седишта у Србији од IX-XI века”, 35. 
21 Византијски извори за историју народа Југославије, III, Београд, 1966, 305-308. 
22 Византијски извори, III, 386-389. Историја Српског народа, I, Београд, 1981,197-199.  
23 Свети Сава, „Житије светог Симеона”, Сабрана дела, Београд, 1998, 149. Стефан 
Првовенчани, „Живот Симеона”, Сабрана дела, 1988, 72.  Историја Српског народа, I, 258-
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Липљанском епископијом, остаје непознато. Следећи помен Липљана налазимо тек у 
српским житијним изворима из XIV века, и то у Житију краља Милутина, а у вези са 
византијско-српским сукобима у последњим деценијама XIII века. Животописац 
Милутиновог Житија наводи „да се у те дане видела српска земља обузета у великој 
тесноти и умањена, јер држава грчког царства сизаше до места званог Липљан”, да би 
у даљем тексту Житија Липљан, заједно са Призреном, био поменут као гранична 
линија у поновљеном византијском нападу 1283. године24.   

Могло би се претпоставити, на основу неких података из Житија светог 
Симеона Немање од Светога Саве и Стефана Првовенчаног, да је на територији 
српске државе, поред епископа у Расу, деловало крајем XIII века још неколико 
епископа. Житије светог Симеона Немање помиње епископе на сабору у Студеници 
приликом његовог монашења 25. марта 1196. године25 и приликом полагања честице 
часног крста у истом манастиру26. Такође, податке за могућност присутности 
липљанског епископа крајем XII и почетком XIII налазимо у подацима Св. Саве и 
Стефана Првовенчаног из описа преноса моштију св. Симеона Немање 1206. године 
у Студеницу, који указују на присуство црквених великодстојника у напред 
поменутим догађајима27. Иако се у биографијама Светога Саве не помиње број 
епископија српске Цркве и њихове епископске катедре, сматра се да је на територији 
српске државе, пре њеног црквеног организовања, било више епископија и епископа, 
чиме је обезбеђен онај минимум потребан за једну самосталну цркву28. 

Поставља се питање: шта се догодило са Липљанском епископијом почетком 
XIII века, ако се има у виду политичко-црквена ситуација на овим просторима? 
Успостављање Бугарског царства 1185. године и Трновске архиепископије, 
проузроковало је губитак неких епархија Охридске архиепископије које су припојене 
између 1185–1204. године Трновској архиепископији, а које су остале у њеном 
саставу све до смрти цара Калојана 1207. године. Такође, остаје непознато да ли је 
Липљанска епископија претрпела неке потресе у време ратовања 1214–1216. 
године29.  

Осим усамљеног помена епископије Раса и Призрена у писму Димитрија 
Хоматијана, нема никаквих наговештаја да је Липљанска епископија улазила у састав 
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новоформиране Српске архиепископије30. Нема помена липљанске катедре ни у 
препису из XV века који је у науци познат као Хрисовоуль самого светаго Савы и 
брата его прьвов1наго кралÿ Стефан. М1ста епископомь србьсккмь, где су 
представљени према хијерахијском рангу прве епархије српске Цркве 1220. године31. 
Не треба занемарити чињеницу да се у Пљевљанском синодику православља 
(последња четвртина XIV века) као први епископ липљански помиње Мавројан, што, 
на известан начин, указује на његово грчко порекло, а можда и на континуитет 
живота овог епископског седишта у периоду од 1190. до 1220. године32. 

Велики број историчара изнео је различита мишљења када је реч о укупном 
броју епископија које је установио Свети Сава 1220. године. Када је реч о 
Липљанској епископији, мишљења мањег броја научник иду у корист тезе да је она 
била укључена у састав његове црквене организације крајем XII и почетком XIII 33. 
Друга група научника, осим што заступа мишљење да Липљанска епископија није 
ушла у састав првобитне Савине црквене организације, држи да је Липљанска 
епископија  уврштена у састав српске Цркве тек у време краља Милутина, као 
последица ширења политичке, а, самим тим, и духовне власти српске државе и 
Цркве, условљавајући тиме и повећање броја епископских катедри34. 

Први поуздани податак, који нам са сигурношћу указује да је Липљанска 
епископија била једна од епископија српске Цркве 1220. године, потиче из друге 
деценије XIV века и налази се у Повељи краља Милутина из 1314–1316. године, 
издатој новом катедралном храму Пресвете Богородице у Грачаници. То се и 
потврђује у уводном делу Грачаничке повеље: „Ïко хрисовоуле. Створени 
прарвдители и родителми свет1и Богородици градьчаньскои. âпископоупии 
липÿньскои. внихже села и заселиÿ. и паше. л1тиýа и зимиýа. àбр1ть кралевство 
ми. âдно потрено а дроуго погüблено. и вь истини вь дана прародиели и 
родителми” 35, да су Милутинови прародитељи и родитељи (односи се на краља 
Стефана Првовенчаног и архиепископа Саву) издали Повељу катедралном храму 
Липљанске епископије, и даривањем села и засеока, ливада и испаша, основали 
властелинство ове епископије 1220. године36. У тексту Повеље наилази се на још 
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један податак који потврђује досад наведено, а односи се на заштиту територијалних 
права поједини земљишних поседа у то време, као што је било одувек: „H on 
khokÿm~ h on lnp`bá h on rnonk|mhvh j`jn â ahk` h àd| hqjnmh” 37. Иако се у 
цитираној реченици ради о старим поседима које је Липљанска епископија имала 
одискона и да они то јесу остали у време краља Милутина, потврђује се и у самој 
Повељи позивањем на чињеницу да духовна власт над њима припада липљанском 
епископу још из давних времена38. Из ове Повеље могу се донекле установити 
земљишње границе липљанског властелинства и одређене промене које су настале 
услед политичких догађања у периоду Милутинове владавине, а које су се одразиле 
приликом уређења и конституисања нових епископија. Тако, на пример, у 
Грачаничкој повељи занимљив је помен краља Уроша I, манастира Бањске и 
обештећења за неке поседе које је имао саборни храм Липљанске епископије. У 
тексту повеље која гласи: „H bhdá jp`keb|qrbn lh âpe aáxe a`m|qj` ìohq`m` b| 
àr|whmá lh uphqnbìk| h mâ geu üjp`qhu â ` g` rn d`u| gelk~ ýn â rì akhgì vpj|be 
qber{â Ancnpndhve, q| bqálh lecÿlh op`bhl...”39, види се да је манастир Бањска 
неком Повељом краља Уроша I (1286–1292) био посед Липљанске епископије, а који 
је краљ Милутин изузео из властелинства липљанске катедре, а у замену, доделио му 
је шест села на десној обали Ситнице: Суходол, Скуланово, Љапина, Батусе, Добрево 
и Бресје40. Такође, повеља помиње и сукоб са тамошњом властелом, која је угрозила 
и само епархијско властелинство, а што осликава догађаје у време сукоба који је 
избио између браће Драгутина и Милутина 1313. године и слабљење централне 
власти, чије су се последице одразиле и на властелинство Липљанске епархије. У 
време издавања повеље наведена је активност липљанског епископа Игњатија око 
враћања епископији зависних људи које су отели властелини из Сливова41. 

Када је реч о помену липљанских епископа у српским изворима, прве помене 
налазимо крајем XIII века. У пљевљанском Синодику православља поменути су 
липљански епископи у временском размаку који обухвата период од 1220. до 1292. 
године, који су по рангу на деветом месту. Као први епископ липљански, помиње се 
већ поменути Мавројан, за кога се сматра да је седео на епископској катедри 1190–
1220. године42. У фалсификатима за Хрусијски пирг из 1303. и 1304. године, 
забележен је помен епископа Антонија, који се, према хијерархијском рангу, поново 
налази на деветом месту43. У Грачаничкој повељи из 1314–1316. године, помиње се 
епископ Игњатије, а такође и у Повељи архиепископа Никодима за манастир Бањску 
од 1317. године, где се, према хијерархијском рангу, липљански епископ налази на 

                                                 
37 Миливој Павловић, „Грачаничка повеља”, 132. 
38 Марија Јанковић, „Липљанска епископија и Грачаничка митрополија”, 29.  
39 ibid., 128. 
40 ibid., 128. Радослав Грујић, „Епархијска властелинства у средњевековној Србији”, 117—118.  
Радивоје Ивановић, „Земљишни поседи Грачаничког властелинства”, ИЧ, XI, Београд, 1961, 
255-264. 
41 Историја Српског народа, I, 449-461. Марија Јанковић, Епископије и митрополије Српске 
цркве у средњем веку, 40-41. 
42 Bk`dhlhp Lnxhm, „Qepaqj`� ped`jvh� qhmndhj` b medek~ op`bnqk`bh�”, 304. Марија 
Јанковић, „Липљанска епископија и Грачаничка митрополија”, 29. Владимир Мошин, „Уз 
расправу „Област краљ Драгутина после Дежева”, ИЧ, III, 1951-1952, Београд, 1952, 249-250.” 
43 Владимир Мошин, Споменици за средњовековната и поновата историја на Македонија, I, 
Скопје, 1975, 308. Id., „Повеље краља Милутина – дипломатичка анализа”, ИЧ, XVIII, Београд, 
1971, 74-81. Franz Miklosich, Monumenta serbica, 60. Миодраг Ал. Пурковић, Српски епископи и 
митрополити средњег века, 32. 



 237

једанаестом месту44. Такође, зна се поуздано за још једног липљанског епископа по 
имену Теодора. На западном делу јужног зида у ђаконикону Грачанице, налази се 
натпис и гробница са фреском која представља погреб епископа Теодора и натписом 
који гласи: „Bqenqbeýem|h âoÐq|jo| k|oh`m|qjh ¹ndnp|”, и вероватно је да се 
епископ Теодор упокојио у време живописања цркве Грачаничке, па отуда и овакав 
приказ на фресци45. 

 Документована и потврђена у грачаничкој Повељи краља Милутина из 
1314–1316. године, Липљанска епископија (која почетком XV века назив Липљанска 
замењује постепено називом Грачаничка митрополија), како наводи Повеља, постоји 
одискона, иако у средњовековним српским изворима датира с почетка друге деценије 
XIV века. Да је била седиште липљанских епскопа, говори и чињеница да је на месту 
старе цркве коју је срушио краљ Милутин подигнута нова катедрална црква 
Липљанске епископије, којој су додељена и потврђена Повељом сва имања и поседи 
даривани јој од прародитеља и отаца. Подаци из грачаничке Повеље о старој 
катедрали Липљанске епископије на месту где је краљ Милутин сазидао нову 
потврђују претпоставку постојања и непрекидног континуитета првобитне 
рановизантијске катедре са још старијом Улпијанском епископијом. С друге стране, 
историјски вакум који је настао недостатком историјских извора када је реч о 
јурисдикцијској припадности ове епископије првобитној Савиној црквеној 
организацији, у историјској науци није дефинитивно решен, нити је, као Призренска 
епископија, била предмет посебног интересовања. Питање и даље остаје отворено, с 
обзиром на то да је територија Призрена и Липљана остала у сфери још нестабилних 
и нерешених државних граница негде све до XIV века, што би указивало и на 
евентуални тренутни прекид информација о овој епископији.  

 
Закључак 

 
Посебно место у историографији заузима епископска катедра Iustiniana 

Secunda. Основана на месту старе античке Улпијане, историјски извори сведоче о 
континуитету њеног постојања и значају овог црквеног седишта. Мењајући и 
прилагођавајући према датим историјским околностима топономастику свог назива, 
Липљанска епископија, а доцније Грачаничка, заузимаће посебно место  у мрежи  
епископских центара, а све у зависности од црквено-политичких догађања која су 
потресала тадашњу средњовековну Србију. 
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ОДНОС ДРЖАВЕ И ЦРКВЕ У ПЕРИОДУ ОДРЖАВАЊА 

ПРВОГ ВАСЕЉЕНСКОГ САБОРА 
 

Апстракт: Личност цара Константина Великог и историјске прилике које 
су пратиле његову дугогодишњу владавину, проблематика односа империјалне 
политике и религије, положаја и улоге цара у Цркви, непрекидно привлаче пажњу 
научника и доводе до опречних одговора на њих.  

Прецизно утврђивање реалног места једног римског цара на сабрању 
епископâ свих делова васељене, на скупу који је „ врхунски сведок хришћанске 
истине“, пружа могућност да се објективно, а не пристрасно и шаблонски, 
испитају многа питања из домена односа државе и Цркве. Аутор у основним 
цртама описује богословско-политичку атмосферу доба Константина Великог, које 
је обележено суштински новим сусретом носиоцâ власти овог и будућег века, а 
затим, анализом извора, нуди своје одговоре на основно питање које отвара овом 
студијом: који значај за објективну анализу односа државе и Цркве има присуство 
императора Константина на Никејском сабору? 

Кључне речи: Константин Велики, Први васељенски сабор, историја, 
есхатологија, јединство, Црква, држава, Римско царство, епископ. 

 
Увод 

 
 Велики ромејски цар, Константин I, један од највећих владара читаве 

историје света, са правом се може сматрати „најутицајнијим човеком у историји“ 1. 
Преокрет којим он персонификује нови однос Римског царства, политичког ентитета 
који је дочекао Месију, према Цркви, месијанској заједници која странствује у свету, 
заокрет који се исправно назива „константиновским“ 2, као и одлука овог императора 
да изврши својеврсни translatio imperii, премештањем престонице из првог (старог) у 
други (нови) Рим, у цару „истоимени“ град, непосредно и суштински утицали су на 
историју Цркве и читаве васељене3. Личност таквог владара и историјске прилике 

                                                 
1 Овако се о светом цару Православне Цркве изражава ЏОН Џ. НОРИЧ, у својој студији 
Византија. Рани векови, Београд, 2009, 34 (Оригинал, John Julius Norwich, Byzantium. The Early 
Centuries, настао је 1988. године). Аутор додаје да „нема владара у целој историји који више 
заслужује да га зову Великим, нису то чак ни Александар, Алфред, Карло или Катарина …“ 
Исто, 34. 
2 Уп. K. BAUS, Od praopćine do ranokršćanske velecrkve, y H. JEDIN, Velika povijest Crkve, I 
svezak, Zagreb, 20012, 417–460, посебно 433–454: „Konačni preokret za Konstantina Velikog“. 
ФИЛАРЕТ ГРАНИЋ назива доношење Миланског едикта одлуком „од светскоисторијског 
домашаја“, у својој студији из 1925. године „Први васељенски сабор у Никеји 325. године 
после Христа“, прештампаној у Богословље 1 – 2 (1998), 277–286, 282. 
3 Ова два дела истог човека, који су „проистицали из воље и напора да се обнови Царство, које 
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које су пратиле његову дугогодишњу владавину (306–337), проблематика односа 
империјалне политике и религије, положаја и улоге цара у Цркви, као и многа друга 
питања која су покренута у тако значајном периоду историје Римске империје, 
непрекидно привлаче пажњу научника4 и доводе до опречних одговора на њих5.  

У читавом сплету таквих тема, посебно се издваја питање места Цркве у 
постојећим друштвено-политичким структурама римског orbis-a и питање царевог 
места у еклисиологији које је у научним круговима још увек отворено6. Овако 
постављено питање могло би се доста лакше разрешити, уколико би се истраживачка 
критичка испитивања употпунила управо разматрањем положаја царева на 
васељенским саборима. Прецизно утврђивање реалног места једног римског цара на 
сабрању епископâ свих делова васељене, на скупу који је „врхунски сведок 
хришћанске истине“ 7, пружа могућност да се објективно, а не пристрасно и 
шаблонски, испитају и многа друга питања из домена односа државе и Цркве. У 
таквој поставци проблема, природно је да се проучавању места и улоге егземпларног 
цара (светог и равноапостолног Константина, првог хришћанског цара) на сабору 
који је, такође, парадигматичан (Никејски, 325. године, Први васељенски), посвети 
посебна пажња историчара, богослова, каноничара и истраживача других научних 
дисциплина.    

 У третирању овако формулисаног централног питања, најважнији извор биће 
нам сачувана преписка8 која се непосредно или посредно тиче Константина Великог, а 

                                                                                                                            
је било ослабљено и споља и изнутра“, „ капиталним“ назива и Е. АРВЕЛЕР, Политичка 
идеологија Византијског царства, Београд, 1988, 28–29, као и K. BAUS, ц. д., 457, а пре њих P. 
SHERRARD, The Greek East and the Latin West, London, 1959, 3.   
4 „Константинов карактер се чак и данас сматра предметом сатире или хвалоспева“, тврдио је 
Едвард Гибон (Edward Gibbon) у свом класику, делу The Decline and Fall of the Roman Empire. 
Српски превод, Е. ГИБОН, Опадање и пропаст Римског царства, Београд, 1996, 226.  
5 Цар Константин Велики, светац православне Цркве, од половине 19. века отворено се 
карактерише и тако оштрим епитетима, као што је „себичњак у пурпурној одори, који је све 
чинио и на све пристајао ако му је то јачало моћ“ (Ј. БУРКХАРТ, Доба Константина Великог, 
С. Карловци, Н. Сад, 2006, 379), или „самопроглашеним заштитником хришћанске вере“, 
„цезаром који заузима папино место у врховном управљању Црквом“, како се изражавају 
многи римокатолички богослови и историчари, који још увек робују теорији цезаропапизма, 
тој идеји, која је „непрецизна, погубна, искварена реч, анахронизам и сурова формулација“. 
Ове изразе одлучног и научно утемељеног побијања цезаропапизма и њему својствене погрдне 
слике цара Константина, даје Ж. ДАГРОН, Цар и првосвештеник. Студија о византијском 
„ цезаропапизму“ , Београд, 2001, посебно 323–370. Друге противречне оцене Константинове 
личности наводи И. ЖИВКОВИЋ, „Ухваћен у таму рационализма“, у Н. ОЗИМИЋ, 
Војсковођа, цар, светац, Ниш, 20022, 162–183, 162.  
6 Уп. Ж. ДАГРОН, ц. д., 154. Одговор на ово двоструко питање, до кога долази Дагрон, 
изазован и позитивно провокативан, гласи: „У византијској еклисиологији није неразјашњено 
царево, већ управо место патријарха“, 367. Напомињемо да у третирању места цара 
Константина у животу Цркве, Дагрон врло мало простора посвећује теми Никејског 
васељенског сабора.   
7 Уп. Ј. МАЈЕНДОРФ, „Шта је то Васељенски сабор?“, у ИСТИ, Живо предање, Крагујевац, 
2008, 41–55, 51; А. ЈЕВТИЋ, „Васељенски сабори и саборно предање Цркве“, у: ИСТИ, На 
путевима отаца, прва књига, Београд, 1991, 9–61. Р. ПОПОВИЋ, Васељенски сабори. 
Одабрана документа, Београд, 20074, 15–17.     
8 У потпуности прихватамо став да „истинско полазиште сваког разумевања ове владавине 
морају бити Константинова лична писма и укази“, као што тврди Н. БЕЈНЗ, „Август 
најпобожнији“, у: Н. ОЗИМИЋ, ц. д., 65–77, 67. 
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коју нам преносе Јевсевије Памфил, епископ кесаријe Палестинске9, Лактанције10, 
Сократ11, Созомен12, Теодорит Кирски13 и, наравно, тзв. Акта Васељенских сабора14. 
Управо анализом извора и методом компаративног ишчитавања неких њихових 
шаблонизованих15, али и аутентичних тумачења, моћи ћемо да понудимо своје одговоре 
на неколико основних питања која отварамо овом студијом, као што су: који су 
конкретни и кључни разлози због којих је цар Константин Велики сазвао Никејски 
сабор? у чему се састојало „председавање“ царево на сабрању архијереја? како се може 
протумачити стил царевог обраћања актерима Сабора? коју улогу је цар имао у 
догматским споровима на Сабору? који је значај присуства императора у Никеји? како 
се, дакле, може описати улога цара у бурној никејској историји све до његове смрти, на 
Педесетницу16 337. године у Никомидији? Пре тога ћемо, ипак, у основним цртама 
описати богословско-политичку атмосферу доба Константина Великог, које је 
обележено суштински новим сусретом носиоцâ власти овог и будућег века. 

                                                 
9 EUSEBIUS CAESAREANUS, De vita Constantini, PL 8 (О животу [блаженог цара] 
Константина. Наводићемо EUSEBIUS, VC); Historia ecclesiastica (Црквена историја, посебно 
књиге VIII – X. Наводићемо: EUSEBIUS, HE). Напомињемо да се у приступу тумачењу 
Јевсевијевог „политичког богословља“, придржавамо примарних закључака које су изнели Р. 
ПОПОВИЋ, „Епископ Јевсевије Кесаријски о цару Константину Великом“, у ИСТИ, 
Хришћанство у историји. Зборник студија из црквене историје, Београд, 2007, 79-89, Д. 
СТРИНГЕР, „Политичка теологија Јевсевија Памфила, епископа кесаријског“, у Теолошки 
погледи, 1-4 (1996), 133–152, као и Ж. ДАГРОН, ц. д., посебно 151-186, које ћемо и поткрепити 
у овој студији. Поменути аутори, наиме, одбацују модерну хиперкритичност према 
Јевсевијевим списима и посматрају га као објективног историчара Цркве, који је 
богословствовао и смештао историју царства и животопис царев у шири контекст историје 
спасења, којом Бог руководи на добробит Цркве и царства. Никако не можемо сметнути са ума 
ни чињеницу да дело Vita Constantini, иако „представља прави манифест империјалне 
политичке теорије, у формалном погледу припада хагиографском жанру“ (Н. РАДОШЕВИЋ, 
„Константин Велики у византијским царским говорима“, у Зборник радова Византолошког 
института, XXXIII, 1994, 7–19, 7). Принципе богословског ишчитавања агиографске 
литературе (есхатолошко сагледавање свеца о коме се говори) применићемо и на ово дело. 
10 LACTANTIUS, De mortibus persecutorum, PL 7 (О смрти прогонитеља. Наводићемо: 
LACTANTIUS). Новије критичко издање у Sources chrétiennes 39, Paris 1954. 
11 СОКРАТ СХОЛАСТИК, Историја Цркве, PG 67, посебно прва књига. Српски превод издат 
је у Шибенику, 2002. (Наводићемо СОКРАТ, ЦИ) 
12 СОЗОМЕН, Црквена историја. Руски превод Церковная история Эрмия Созомена 
Саламинского, С. Петербург, 1851. IntRes: http://www.krotov.info/acts/05/2/sozomen_00.html 
(04.01.2010). 
13 ТЕОДОРИТ КИРСКИ, Историја Цркве, руски превод Феодорит Кирский, Церковная 
история, Москва 1993. IntRes: http://www.krotov.info/acts/04/feodorit/feod_ind.html (04.02.2010). 
14 Користили смо издање Д1ÅnîÅ vselenskihъ soborovъ, том 1, Санкт Петерсбург, 20086, у 
даљем тексту Д1ÅnîÅ. 
15 Евидентирана је „конфесионална, али и филозофска предрасуда историчара, која је утицала 
на њихове закључке“ по питању царске улоге у црквеним пословима. Овако се изражава Џ. 
МАЈЕНДОРФ, Империјално јединство и хришћанске деобе, Крагујевац, 1997, 27. Врло слично 
резонује савремени српски филозоф, Слободан Жуњић, који говори о потреби да се ревидирају 
„неки уврежени стереотипи европске историографије“, а сам „цезаропапизам“ сматра једним 
таквим стереотипом – „фантомом“. С. ЖУЊИЋ, „Модерна и православно наслеђе“, Источник 
66 (2008), 5–48, 9. 
16 EUSEBIUS, VC IV, 64. Претпостављамо да се изјава: „Константин је умро на Белу недељу, 
22. маја 337. године“ (Џ. НОРИЧ, ц. д., 74), може протумачити као непрецизност преводиоца 
(Whitsunday).    
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Разјашњење постављених питања морало би помоћи објективнијем 
сагледавању увек актуелног тумачења положаја Цркве у свету, која, у непрекидној 
интеракцији са свим политичким структурама свога времена, преиспитује своју 
верност истини послања, управо искрено процењујући свој увек изазовни однос са 
државом.   

 
Христијанизација Римског царства као ново време Цркве:  

цар Константин између историје и есхатологије 
 
Цар Константин Велики је, према сведочанствима његових савременика 

хришћана, виђен као дар који долази Цркви Божјој. Епископ Јевсевије Кесаријски, 
који се данас поједностављено, често са подсмехом, назива царевим биографом, чак, 
„теоретичарем ‘цезаропапизма’“ 17, иако инсистира на чињеници да је сâм Бог 
биограф блаженог василевса, јер је „подвиге његових великих дела уклесао на 
небеским таблицама“ 18, поносно истиче да је Константин „једини од свих господара 
Рима, учинивши себе пријатељем Свецара – Бога, објавио људима задивљујући 
пример благочестивог живота“ 19. Отац црквене историје, надаље, пун есхатолошке 
наде и радости, описује стање након издавања Миланског едикта (313. године) као 
преокрет точка профане историје и као ново време светог тока историје спасења: 

„Увидевши све ово [Константинова дела и старање за поданике и Цркву], 
свако би право рекао да је тада наступио нови и преображени живот, да је уместо 
мрака смртницима изненада засијала предивна светлост. Потребно је, такође, 
признати да је све то било дело Бога, који је свога возљубљеног василевса пројавио 
као противника гомили безбожника“ 20. 

Оваплоћењем Сина Божјег, почиње дефинитивни преображај профаног 
времена (χρόνος) у есхатолошко, Божје време (καιρός)21. То се дешава у време 
Августа (Pax Augusta), јединог началника на земљи, током чије власти неста 
многоначалија људског22. Монархијско устројство Римског царства, као верна слика 
небеске монархије, јесте жељени амбијент за остварење крупних Божјих захвата у 
историји. Поменути процес преображаја времена и личности делимично је успорен 
појавом безбожних прогонитеља23, али се победоносно и незаустављиво васпоставља 

                                                 
17 О томе да је таква тврдња произвољна, Ж. ДАГРОН, ц. д.,, 156. 
18 EUSEBIUS, VC, I, 9.  
19 EUSEBIUS, VC, I, 3. Због тога што је себе сматрао слугом Свецара, Бог га је поставио за 
господара и владара читавог света („imperator ac dominus orbis terrarum“, III, 46) и победиоца, 
„каквог међу царевима никада није било и (…) за каквог се никада није чуло (…), те је овладао 
већим бројем народа од свих претходних царева“. EUSEBIUS, VC, I, 6. 
20 EUSEBIUS, VC, III, 1. 
21 О томе више у З. МАТИЋ, „Библијско и литургијско сећање (анамнеза)“, Саборност – 
Теолошки годишњак, 2 (2008) 73-80. и S. CHILIKOV, „The Orthodox View of the World“, 
Саборност – Теолошки годишњак, 2 (2008) 123-128. 
22 Уп. божићну стихиру на вечерњој служби, Слава и ниње на Господи возвах, Минеј за 25. 
децембар. Историја Римског царства уврштена је у историју спасења, јер је Рим завршна етапа 
напредовања васељене ка есхатону. Последњи дани инаугурисани су Августовим Римом, 
колевком Месије. Мелитон Сардски је инсистирао на чињеници да се хришћанско 
„мудрољубије почело ширити и међу римским народом у време Августа“, као и да је 
„хришћанска философија расла заједно са империјом и има почетак са владавином Августа“, 
EUSEBIUS, НЕ, IV, 26, 7. О Јевсевијевом виђењу историје спасења и месту и улози 
Константиновог царства у њој, види Д. СТРИНГЕР, ц. д. 
23 Ужасне смрти неких од тих прогонитеља пластично описује Лактанције. Њихов суштински 
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у периоду владавине цара Константина. Овако се, укратко, може описати хришћанско 
поимање тока историје од Августа до Константина. Најтежи прогони хришћана, који 
се хронолошки поклапају са Диоклецијановим распарчавањем Царства, у потпуности 
престају са Константином. Тада се обнављају јединство и свеопшти, Римски мир (Pax 
romana), који нису сами себи циљ, већ су предуслови хришћанског мира (Pax 
Christiana), симфонијског дијалога света и Бога24 до есхатолошког испуњења 
стварања и Другог доласка Христовог. Август и његов мир само су пророчка 
припрема света за појаву хришћанског цара.    

Са оваквим виђењем историјских дешавања, могла се повезати 
Константинова државничка идеја очувања јединства, поретка и универзалности 
Римског царства, циљ који је он имао пред собом и пре25 свог обраћења, а који је, 
након победоносног хода и истребљења26 „нових фараона, као Нови Мојсије“, и 
остварио. Суштинска одредница владавине цара, која је, баш „као што је то било у 
старини, собом сјединио власт над целом римском империјом“27, свакако је 
монархија, једноначалије, власт и управа једног човека.  

„Сви делови Римског царства сабрани су у једно, сви народи истока слили су 
се са другом половином државе, тако да се целина украсила једновлашћем, као 
једном главом, па је све почело да живи под монархијском управом. (…) А славни 
василевс – победник, пошто је био први који је свима проповедао монархију Бога, 
једини је царовао над Римљанима, и све живо је држао под својом управом“ 28. 

И тако, сада је и исток био под влашћу Константина и он, угледавши се на 
древни обичај, потчини једној власти, једном скиптру све простране области 
тадашњег царства – од истока до запада и од севера до југа29. 

Константин Велики постаје први ромејски владар који је зажелео да сједини 
поменуту службу одбране империјалног јединства, поретка и универзалности царства 
са службом очувања Цркве – њених онтолошких постулата: јединства, канонског 
поретка (τάξις) и њене католичанске (васељенске, па и универзалне) природе. Зато он, 
предуготовивши месијански мир, може постати предводник икономије спасења свих 
својих поданика, видљиви носилац и гарант јединства царства, али, под одређеним 
условима, и Цркве. Цар Константин може се назвати првим истинским царем, јер је 

                                                                                                                            
грех је у томе што су, као злоћудне звери (bestias malas), „растурали јасле и пашњаке 
божанског стада“, разарали јединство Цркве и њен вечни мир (ecclesiae perpetuam quietem) и 
тиме негативно утицали на есхатолошко одбројавање. LACTANTIUS, 52, 5-20. У наведеном 
српском преводу то је 51. глава, 2-5.   
24 Савремену анализу те вишедимензионалне дијалошке природе хришћанства, која се у историји 
пуним својим видом пројављује Константиновим заокретом, врши А. SCOLA, „Il cristianesimo in 
dialogo con il mondo moderno“, Саборност – Теолошки годишњак, 4 (2010), 41-50.  
25 Убрзо након што га је војска прогласила августом, а што је такође било према директном плану 
„Бога све твари и Владара целога света, који га је лично учинио императором и вођом народа“ 
(EUSEBIUS, VC, I, 24), и после победа над франачким и алеманским варварима, Константин је 
„целу Васељену себи представио (замислио, видео) као велико тело и, видевши да глава тог тела, 
царски град римске земље [сам град Рим, примедба З.М.], трпи ропско тлачење тирана 
[Максенција, примедба З.М.]“ (EUSEBIUS, VC, I, 26), креће у ослобађање града.   
26 „Бог је победио све прогонитеље свог имена, тако да није остао ниједан њихов предак нити 
потомак“, LACTANTIUS, 50, 1. Уп. и 51, 3. 
27 EUSEBIUS, VC, II, 19. 
28 Исто. Сличност овог цитата са поменутом стихиром на Рођење Христово више је него 
очигледна и последица је изражавања исте вере у директне Божје захвате у историји, у Божји 
прст који бира водеће личности историје спасења људског рода.  
29 EUSEBIUS, НЕ, Х, 9. 
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хришћанин, будући да једино Христов следбеник може владати на богоподобан 
начин30.  

У испуњењу таквог задатка, искушења су обострана. Аријанска криза и 
дешавања пре, током и после Првог васељенског сабора, показала су колико је 
захтеван изазов очувања равноправног савеза Цркве и државе, чак и тада када се и 
Црква и христијанизовано царство крећу ка заједничком циљу, ка држави Божјој, и 
прихватају есхатолошко мерење времена. Да ли је цар Константин злоупотребио свој 
положај или не, да ли је његова идеја о обостраном послању легитимна и 
богословски прихватива, да ли се он више „окористио“ новим положајем у Цркви и 
да ли је Црква источног дела Римске империје поклекла и пала под контролу 
државе31, показаће се анализом извора који сведоче о деловању поменутих актера у 
кризним ситуацијама који су подједнако били опасни и за царство и за Цркву.  

  
Цар и Црква пред искушењима раскола 

 
Различите етапе односа цара Константина према Цркви историјски поуздано 

можемо омеђити: 1) победом над Максенцијем у славној бици на Милвијском мосту, 
28. октобра 312. године32, након „чуда теофаније која му је дарована“ 33; 2) издавањем 
Миланског едикта (Милано – Никомидија, 313. године); 3) победом над Ликинијем и 
уједињењем целокупног царства (323. године), историчари су их већ описивали и 
тумачили34.  

Посебно важни елементи првих плодова царевог поступног утврђивања у 
обраћење, које је „као Павле“ доживео35, сагледавају се током кризних ситуација у 

                                                 
30 P. SHERRARD, ц. д., 23. 
31 Закључке у корист државне надмоћи и царске контроле епископа и целе Цркве, износи T. 
VIDAKOVI Ć, „Utjecaj Konstantinova ’obraćenja’ na rast društvenog položaja biskupâ: koja se strana 
više okoristila?“, Kairos 2 (2008) 29–315, 311. У прилогу („Биографске одреднице“) књиге М. 
КАПЛАН, Византија, Београд, 2008, у одредници „Константин Велики“ налазимо став да је 
Никејски сабор „одредио цара као поглавара нове религије“, 316. Вероватно под утицајем 
својих германских историчара – учитеља, сличне позиције, али много  раније, заузима и 
Филарет Гранић (1883–1948), који је између два светска рата о томе доста писао. Уп. примедбу 
2, четврто поглавље ове студије и изабрану литературу. Више негативних, него позитивних 
могућности Константиновског преокрета по Цркву, наводи T. TENŠEK, „’Ekklesia i polis’. 
Politika u ranokršćanskoj misli“, Bogoslovska smotra, 77 (2007), br. 2, 391–417. Слично се 
изражава и Д. АНАСТАСИЈЕВИЋ, Византија и византинци, Београд, 1994: „Константин је 
узео у своје руке и врховно вођство над Црквом, постављајући тиме прве клице за доцнију 
диктатуру римско – византијских царева у црквено – вероисповедној области“, 94. 
32 „Битка код Милвијског моста учинила је Константина апсолутним владарем читаве Европе, 
од Атлантика до Јадрана и од Хадријановог зида до Атласа“. Џ. НОРИЧ, ц. д.,, 41. 
33 EUSEBIUS, VC, I, 32. 
34 Током ових историјских дешавања, посебно се анализирају: Константинова интервенција у 
корист хришћана код Максимина, писмом за које Лактанције каже да је примаоцу „задало страх“ 
(LACTANTIUS, 37, 1);  налог да се Цркви у северној Африци врати имовина (EUSEBIUS, НЕ, Х, 5, 
15–17); финансијска подршка клиру званичне, католичанске Цркве у Картагини (EUSEBIUS, НЕ, 
Х, 6, 1–5). Сличне закључке о цару, који је своја дела чинио „као хришћанин“ и који је „подизао 
цркве и украшавао их скупоценим стварима, док је истовремено уништавао паганске зграде“, 
изводи и СОКРАТ, ЦИ, I, 2–3. Након што је Римско царство ујединио под својом управом, свети 
цар је почео отворено да износи своје хришћанске погледе на свет, законодавство, етику и 
спасење. О томе директно сведочи његова доксолошка молитва Богу који му је „показао светлост 
правог пута у личности Сина“. EUSEBIUS, VC, II, 48–60.   
35 „Константин је био једини василевс са призвањем којим се не може похвалити нико од 
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Цркви повезаних са мелетијанским и донатистичким расколом. Избор епископâ за 
судије у другом поменутом унутарцрквеном спору и посезање за институцијом 
епископских сабора36, постаје цару приоритетни начин изналажења и васпостављања 
јединства Цркве и, следствено томе, читаве империје. Цар се, дакле, укључује у 
разрешење тог „немира“, сазивајући и обезбеђујући црквене саборе политички и 
материјално („превоз државном поштом“), али је од суштинске важности чињеница 
да је увек подстицао Цркву да она сама, силом сопственог ауторитета и на основу 
унутрашњих предањских принципа и духовне снаге, пронађе путеве превазилажења 
тешкоћа. Богословски спорови, дакле, остају у црквеној надлежности.  

На претходне расколе директно се надовезује нова „зараза“, која је захватила 
Египат и горњу Тиваиду, „тако да се Црква свуда разделила, а заједно са тим, слично 
растројеном телу, у болест је упала и сва Либија“ 37. На историјску сцену ступио је 
аријанизам, који није само изазвао раздоре и раскол епископâ него и народа, што 
Јевсевија38, али и самога цара, особито брине. Схизматичка партијашења народа 
оваплоћују демонске силе анархије, васпостављају силу првородног греха, дају 
подлогу политеистичким назорима, „омогућују људима који су далеко од најсветије 
вере“ 39 да се подсмевају хришћанима чак и у позориштима, тако да погубно утичу на 
јединство Цркве, колико и самог царства. 

Након првих размена посланица учесникâ спора, које нам сведоче о томе 
како су се формирале групе присталица Александра Александријског, са једне, и 
презвитера Арија, чији је најважнији приврженик био Јевсевије Никомидијски40, са 
друге стране, као и после међусобно супротстављених сабора епископа, можемо 
пратити и прве реакције цара Константина. Сазнавши за размере проблема, 
Константин Велики се, „са болом у души, сматрајући та дешавања личном 
несрећом“ 41, укључује у решавање великог изазова. То се и очекује од цара који је 
изабрани сасуд Божји, кроз кога се пројављује суд Божје воље о здрављу империје42. 
Црква се налази у ситуацији стихијског надирања јереси, а омиљени лек, регионални 
„свештени сабори владикâ“, који су до тада успевали да „униште васељенског 
непријатеља“ 43, више не дају резултате.  

Царев приступ проблему тумачи се, најчешће, само политички мотивисаним 
механизмом одбране империјалног мира, коме прете побуне и раздори у житници 
царства, у Египту44. Документа која пратимо у нашој анализи не дозвољавају тако 

                                                                                                                            
људи“, EUSEBIUS, VC, I, 24. 
36 Први сабори који су сазвани по наредби императора („стога ми је по вољи да наредим“, 
EUSEBIUS, НЕ, Х, 7) су антидонатистички сабори 313. у Риму (Латерану), 314. у Арлу и 316. у 
Милану. О њима пише Јевсевије, дајући копије царевих посланица у EUSEBIUS, НЕ, Х, 5-6. У 
посланици учесницима сабора у Арлу, Константин „први пут – и отада увек –  епископе назива 
carissimi fratres“, пише K. BAUS, ц. д., y H. JEDIN, ц. д., 449.   
37 EUSEBIUS, VC, II, 62. 
38 EUSEBIUS, VC, II, 61: „Нису само предстојатељи цркава улазили у међусобне распре, него 
се и народ разделио: једни су прилазили једној, а други другој страни“, тако да је „божанска 
наука вредна поштовања, постала предмет најпогрднијих изругивања чак и у незнабожачким 
позориштима“. 
39 EUSEBIUS, НЕ, Х, 5.  
40 В. БОЛОТОВ, Историја Цркве у периоду Васељенских Сабора, Краљево 2006, 23 – 25. 
41 EUSEBIUS, VC, II, 63. 
42 EUSEBIUS, VC, II, 28: „Моје служење је Богу угодно и подесно је за испуњење његове 
воље“, као и у II, 55: „Сада молим Тебе, велики Боже! Буди милостив и благонаклон твојим 
народима на Истоку, и кроз мене, твога служитеља, даруј исцељење свима …“ 
43 EUSEBIUS, VC, II, 66. 
44 В. БОЛОТОВ, ц. д., 25. 
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поједностављено тумачење сложених односа Цркве и царства у том турбулентном 
периоду. Окружна посланица и писмо Александру Солунском које је послао Александар 
Александријски45 сведоче о грчевитом настојању аутора да подвуче сотириолошке 
последице „погубне христоборне јереси“, „ нечастивог учења“ тих „најближих претеча 
антихриста“, „ отпадника и камелеона“. За Цркву се радило о питању опстанка истините 
вере у јединородног Сина Божјег, а тиме и самог опстанка црквене заједнице. Тек 
последично се може говорити о политичкој опасности разједињавања и дељења царства. 
Надаље, период појаве и надирања аријанске јереси поклапа се са јасним пројавама 
Константиновог личног преокрета (црквени раскол је, подсећамо, „лична несрећа“ за 
цара) и утврђене верске политике, која је подржавала католичанску Цркву. Зато се 
реакција цара Константина тицала државно-правних постулата, али и бриге за очување 
јединства православне, тј. његове личне вере46. Овакав став потврђује нам и Созомен. 
Он ће тумачити догађаје који су пратили настанак аријанског спора у својој Историји 
писаној половином V века, наглашавајући држање Константина, „који је био веома 
огорчен, бојећи се да различито схватање догмата, на самом почетку узрастања вере, не 
одврати многе људе од хришћанства“47. Документа нам омогућавају да пратимо 
огромну дозу ентузијазма „којим се Константин борио у циљу да заштити Христову 
веру и његову цркву“48.   

Борба за јединство Цркве и Римског царства по сваку цену може бити 
схваћена као један од разлога који су утицали на благ и помирљив царев став на 
почетку аријанског пожара. У писму Александру и Арију49, цар, наиме, најпре износи 
своје виђење мисије која му је поверена:  

„Константин Победник50, Велики Август, Александру и Арију. 
Помоћник у мојим подухватима и Спаситељ свих – сам Бог, [нека] ми је 

сведок, да су ме два разлога подстицала на извршење свих учињених дела. 
Прво, ја сам силно желео да учења свих народа о божанству доведем до 

јединства, а друго, да телу целе Васељене, које као да је патило од неке тешке 
болести, повратим здравље које је имало. Поставивши тај циљ, (…) знао сам да ће, 
уколико мојим молитвама буде васпостављена сагласност међу свим верницима, и 
ток друштвених питања добити нови правац, сагласно благочестивим намерама свих 
[људи]“ 51.  

 Јасно је да је за цара јединство вере предуслов здравља царства, да је 
јединство Цркве основа целовитости друштвено-политичког уређења, а то двоструко 
и међусобно условљено јединство, које је „прва и најважнија ствар“, сада је 
угрожено. Зато цар, као „саслужитељ“ адресата, њима и објављује „своје право да 

                                                 
45 Д1ÅnîÅ, 15–29. 
46 Уопште се не слажемо са ставом: „Јасно је из Константиновог писма двојици главних 
учесника у спору да га уопште није занимала сама доктрина која је била у питању“, изнетим у 
Џ. НОРИЧ, ц. д., 55, што ћемо накнадно поткрепити. 
47 СОЗОМЕН, Црквена историја, I, 16. 
48 А. АЛФЕЛДИ, „Ухваћен у таму сујеверја“, Н. ОЗИМИЋ, ц. д., 39-47, 43. 
49 EUSEBIUS, VC, II, 64 – 72; Д1ÅnîÅ, 29-32; СОКРАТ, ЦИ, I, 7 (без почетних параграфа).  
50 Свети цар је започињао своја писма, едикте и говоре називајући се Победиоцем, а не 
Непобедивим (Invictus), јер је непобедивим сматрао само Онога чијим је знамењем победе 
(Крстом, signum caeleste dei, LACTANTIUS, 44) и сам побеђивао. Ова чињеница, заједно са 
Константиновим одбијањем да му приносе жртве на пагански начин, потврђује да је управо са 
њим започела христијанизација култа римског владара. То закључује и K. BAUS, Crkva od 
Niceje do Kalcedona, y H. JEDIN, Velika povijest Crkve, II svezak, Zagreb, 1995, 15. 
51 EUSEBIUS, VC, II, 64 – 65. Препричано у СОЗОМЕН, Црквена историја, I, 16.  
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буде посредник у недоумицама и својеврстан покровитељ мира [сукобљених 
страна]“ 52. Неважна философска надмудривања не смеју угрозити црквени мир и 
јединство. Управо император на више места у поменутом писму препирку 
александријских клирика назива „бескорисном, безначајном“, „ беспосличарском“, 
„неважном, ситничарском, ништавном“ и сматра да терет изазивања раскола и 
неслоге око „потпуно непотребних расправа“, не само међу њима већ и међу 
народом, подједнако сносе обојица:  

„Када сам размишљао о почетку и предмету тих спорења, закључио сам да је 
повод њиховог настанка сасвим безначајан и да уопште није вредан толиког 
дебатовања.  

Знам да је овај спор почео на следећи начин: Када си ти, Александре, 
испитивао презвитере шта сваки од њих мисли о неком месту закона [Светог писма], 
боље рећи, када си ставио на разматрање бескорисну [код Сократа: празну] страну 
питања, тада си ти, Арије, несмотрено изнео став о стварима које, првенствено није 
ни требало промишљати, или о којима је, након размишљања, требало ћутати, и на 
тај начин је међу вама дошло до поделе, до прекида општења. И свети народ, 
поделивши се на странке, није више у једномислију са телом целе Цркве“ 53. 

Прва реакција царева редовно се описује као брзоплета и непромишљена, те 
се цар оптужује за кратковидост у односу на претећи проблем и незрелост 
богословске процене („несугласице која се не тиче суштине вере“, савременим 
речником – ‘теологумена’, треба, тврди Константин, да остану „у уму и да се чувају у 
потаји душе“). Треба, ипак, поставити питање да ли је цар уопште био довољно 
обавештен о проблему, јер се помиње могућност да епископи Истока „због неке 
нелагодности нису обавестили цара ни о свој озбиљности, а ни о теолошким 
последицама спора“ 54. Остаје, такође, могућност утицаја проаријанског 
никомидијског епископа на цара, али је познато да је и антиаријанац, епископ Осија 
Кордобски, богословски саветовао Константина, па је могао утицати на редакцију 
писма, тим пре што је шпански владика лично однео посланицу у Александрију55. 
Зато тврдимо да је, једноставно, претенциозно и анахроно очекивати од цара да 
препозна све размере кризе у тренуцима када је, на пример, читавом „Западу 
изгледало да се Исток бави празним размирицама“ 56. Зашто би један катихумен, 
макар то био и ромејски император, морао бити на богословској висини на којој нису 
били ни многи епископи све до краја аријанске кризе, неколико деценија после 
Никејског сабора и након усвајања христолошких формула и израза? Сматрамо да 
ова Посланица свакако пружа довољно доказа да је брига богољубивог василевса за 
мир и јединство Божје Цркве искрена (цар, чак, молећивим тоном позива виновнике 
препирке да се помире и тиме и њему самом врате мирне дане и спокојне ноћи, које 
за сада проводи у сузама и уздасима) и да у време настанка није у еклисијалним 
круговима изазивала двоумљење о томе да ли император има права да се огласи 

                                                 
52 EUSEBIUS, VC, II, 68. 
53 EUSEBIUS, VC, II, 69. 
54 K. BAUS, ц. д.,, y H. JEDIN, Velika povijest Crkve, II svezak, 22. 
55 Цар је „од благочестивих људи који су били у његовој близини, изабрао једнога кога је 
добро познавао, као човека који се одликовао врлином целомудрене вере и претходно се 
прославио исповедништвом, и послао га у Александрију […] уручивши му веома потребну 
грамату упућену виновницима раздора“. EUSEBIUS, VC, II, 63. Сократ идентификује 
благочестивог исповедника вере, појашњавајући да се ради о Осији, „који је био епископ 
Кордобе“, и кога је „цар веома поштовао“, СОКРАТ, ЦИ, I, 7. 
56 А. КАРТАШОВ, Васељенски сабори, Београд, 2009, 22. 
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поводом богословских расправа у Цркви. На крају крајева, морамо признати да је 
цар, врло брзо након писања ове грамате, схватио сву озбиљност проблема. За то се 
побринуо Осија Кордобски, који је поднео цару извештај о „шумском пожару“ 57, који 
је напустио саму Александрију и проширио се. Заиста је у праву Јевсевије 
Кесаријски, када каже: 

„Ствар је отишла толико далеко, да ју је било немогуће зауставити тек 
једном посланицом. Мржња завађених изузетно је нарасла, тако да се поток зла излио 
по свим источним областима. Такво је било дејство зависти и демона, који се 
раздражио због благостања Цркве“ 58. 

 
Цар и Црква „на једном месту“ – Константин Велики на Никејском сабору 

 
 Велики спор, који је „снажно тресао Цркву Божју у Александрији“ 59, као и 

зло мелетијанске схизме, заједно са „старијом, јачом и свирепијом болешћу“ – 
раздором око датума прославе спасоносног празника Пасхе60, веома су узнемиравали 
цара. Само је свемогући Бог могао да исцели то зло, а „једини живи човек“ који би 
могао бити оруђе у рукама Божјим за извршење тог добра свакако је цар Константин. 
Раздори су били „јачи од гласа миротоворца, који се вратио без успеха и цар је 
одлучио да сазове сабор“, тврди Созомен61, а Јевсевије то објашњава на следећи 
начин: 

„Чувши о свему овоме што је речено и схвативши да његово писмо послано у 
Александрију није уродило плодом, он [Константин] је одмах дубоко промислио и 
одлучио да је, због ове ствари, неопходно кренути у нови рат против притајеног 
непријатеља, који је смућивао Цркву“ 62.    

Иницијатива сазивања синода, дакле, припада цару – о томе готово 
једнодушно сведоче сви најранији извори које поседујемо и, као што смо показали, 
не представља новину у царевом поступању ради решавања проблема црквене 
природе. Константин креће у духовни рат, сазивајући епископе читаве империје на 
Васељенски сабор у победоименити град Никеју, у малоазијској провинцији 
Витинији, на источној обали мореуза Хелиоспонта, директно наспрам Цариграда. 
Поново је на провиденцијални начин искоришћен добитак из времена Августа: 
систем царских пошта и путева у потпуности је стављен на располагање епископима 
и њиховој пратњи63. Како су учесници пристизали, тако је расло уверење да се управо 
пред њиховим очима збива један есхатолошки догађај у историји, којим руководи 
Господ, користећи свој нови изабрани сасуд, римског цара. Јевсевије читаво сабрање 
веома различитих сведока Христових, из свих делова света на једном месту, описује 

                                                 
57 Израз користи Џ. НОРИЧ, ц. д., 52. Сматрамо упутним овде подсетити на чињеницу да је 
сазивању Сабора допринело управо уздизање проблематике на виши богословски ниво, којим 
је указано на сотириолошке (онтолошке) последица аријанизма. Да је то предањски 
православни приступ богословљу, уопште, потврђује и И. МИДИЋ, „Проблем смрти у 
хришћанској теологији“, Саборност – Теолошки годишњак, 4 (2010), 51-65.   
58 EUSEBIUS, VC, II, 73. 
59 EUSEBIUS, VC, III, 4. 
60 EUSEBIUS, VC, III, 5.  
61 СОЗОМЕН, Црквена историја, I, 17. 
62 EUSEBIUS, VC, III, 5. 
63 EUSEBIUS, VC, III, 6 говори о томе да је неким владикама „достављено много теглеће 
марве“, а ТЕОДОРИТ КИРСКИ, Историја Цркве, I, 7, прецизира да се ради о „магарцима, 
мазгама и коњима“.  
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подобно у Лукиној слици Педесетнице (Дап. 2,5-11), као да се устројава „молитвени 
дом“, „ венац мира, који представља нама савремени апостолски збор, кога Христу 
Спаситељу приноси јединствени цар Константин, као богодолични дар за победу над 
непријатељима“ 64. Пројављујући и испуњавајући службу првог у новом апостолском 
збору, цар се иконично поистовећује са Христовим учеником. Подобан Петру у 
председавању, Павлу у мисији и „дидаскалији за све пагане и Јевреје“65, а свима 
заједно у правоверности, цар Константин читавим животом и служењем Цркви стиче 
заслуге које ће на крају утицати да га Црква препозна као „равноапостолног“. 
Кључни кораци тог процеса одиграли су се у Никеји, на Сабору. 

 Спектакуларно сабрање епископа целе васељене, које је, са царском свитом и 
државницима, морало да броји преко 2000 људи66, кулминирало је веома свечаним 
дочеком цара 14. јуна 325. године67. То је дан за који Созомен каже: „Када дође 
недељни дан, у коме је требало пресећи несугласице, и самодржац је сишао у двор, 
јер је зажелео да и сам учествује у сабрању епископа“ 68. У прилично мирној 
атмосфери, сабрани епископи чекали су улазак василевса, али се са његовим 
доласком одуговлачило. Улазили су његови најближи пријатељи и тиме подизали 
температуру трепетног ишчекивања цара. На крају, у најблиставијим одеждама, 
поздрављен од архијереја који су устали, ушао је, без своје гарде, цар, „као небески 
анђео Божји“, торжествено украшен златом, драгим камењем и порфиром. Сео је у 
средину сабрања он, чија је „душа била украшена побожношћу и страхом Божјим“, 
владар „који је растом, лепотом и стасом превазилазио све присутне“ 69, тек након 
што су му епископи дали знак да седне70. Уследила је поздравна реч епископа који је 
седео десно од цара71:  

„Најблаговернији господару! 
Нека је благословен Бог који те је изабрао за цара васељене, који је руком 

твојом сатро идолопоклонство и тобом унео мир у срца верних! Уништена је власт 
злих духова; разбијени жртвеници многобожаца; нестаде таме греха; светлост 
божанственог учења озари целу васељену. Прославља се Отац, поштује и Син, 
објављује се Дух Свети – Тројица једносушна: једно Божанство у три Лица или 
Ипостаси свуда се проповеда.  

На овом учењу, господару, утврђена је величанственост твоје побожности. 
Сачувај нам га целим и неповређеним – нека нико од јеретика који су се увукли у 
Цркву не растури јединство тројичног Бога и не извргне нашу веру руглу.  

                                                 
64 EUSEBIUS, VC, III, 7. 
65 Ж. ДАГРОН, ц. д., 167. 
66 До овог броја смо дошли на основу сведочанстава да је на Сабору било између 250 и 318 
епископа (Созомен у својој Црквеној историји помиње „око 320“ присутних, I, 17), које су 
пратили презвитери и ђакони (4-5 клирика уз сваког епископа), „мужеви вични дијалектици“, 
али и неки незнабожачки философи, додајући том збиру и број чланова царске гарде, свите и 
осталог особља.  
67 О различитим датумима који се помињу у историјама, види В. БОЛОТОВ, ц. д., 33. 
68 СОЗОМЕН, Црквена историја, I, 19. 
69 EUSEBIUS, VC, III, 10. 
70 Овом Јевсевијевом извештају не одговара опис који даје Созомен и који кратко вели да је, 
након што је цар сео, „и сабору било наложено да седне“. СОЗОМЕН, Црквена историја, I, 19. 
71 Према Теодориту Кирском, то је учинио Јевстатије Антиохијски (ТЕОДОРИТ КИРСКИ, 
Црквена историја, I, 7), a Созомен тврди да је „Јевсевије Памфилов устао и изнео благодарну 
реч цару, завршивши је химном њему посвећеној“ (СОЗОМЕН, Црквена историја, I, 19). Сам 
Јевсевије, у VC, III, 11, говори о „једном епископу, који је заузимао прво место са десне 
стране“. Текст поздравне речи налазимо у Д1ÅnîÅ, 38–39.  
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Повод нашег сабрања и наших расуђивања је махнити Арије, који, примивши 
презвитерску службу у александријској Цркви, одбаци учења најблаженијих пророка 
и апостола. Он, наиме, јединородног Сина и Логос Очев не признаје једносушним и 
равним Оцу и, као поштовалац твари, прибраја Творца творевини. Заповеди, 
господару, да он, одрекавши се своје заблуде, не устаје против апостолског учења; 
или га, ако остане упоран у свом нечастивом мњењу, изагнај из заједнице 
православне Цркве, да не би више колебао веру слабијих“.         

У овом језгровитом говору, који почиње малом доксологијом цару, истичу се 
суштинске одреднице Константинове владавине са тачке гледишта Цркве – 
уништење многобоштва и наступајући мир за хришћане. Аутор одмах наставља 
напоменом да су тиме испуњени предуслови да „светлост божанске науке озари целу 
васељену“. Након тога, директним догматским изразима даје се својеврстан идејни 
програм сабора – утврђивање праве и истините вере у Свету Тројицу, што је 
представљено као царева вера и, посебно је важно нагласити, као доктринарна 
претпоставка саме његове власти. Одатле, надаље, следује и виђење императорове 
улоге на Сабору: он је тај који треба да помогне Оцима да сачувају предањску веру, 
да је адекватно изложе и спрече раскол. Цар Константин је у привилегованом 
положају управо зато што је он „пријатељ Божји“, који сада штити исправни израз 
вере у истинитог Бога, од кога потиче царева власт на земљи. Ове речи потврђују 
став хришћанских Отаца да цар има одговорност и по питању јединства и, чак, 
историјске пројаве саборности Цркве.     

Након овог подсећања цара на то како га Црква види и шта од њега очекује, 
свештеном Сабору се, тихим тоном и мирним гласом, на латинском језику, обраћа 
сам Константин. Од тог уводног говора, па надаље, извештаји Јевсевија Кесаријског 
одишу тоном дубоке бриге цареве за јединство Цркве72. Константин, наиме, сматра 
да је могућност да види свеопште сабрање служитеља Свецара, највеће благо од свих 
небројених дарова које му је Бог уприличио. Међутим, најважнији задатак који 
епископи имају јесте васпостављање једномислија, живот у једном духу свих 
предстојатеља Цркава и очување свеобухватне симфоније вере, јер то је оно што 
њему, њиховом „саслужитељу“, доноси највећу радост. Зато и каже: „Унутрашњи 
раздор Цркве, наиме, за мене је страшнији и мучнији од сваке борбе и рата, то ме 
боли више од свих спољашњих проблема“ 73.  

 Дискусије у царевом присуству, по својој жестини, нису много заостајале за 
оним расправама које су се водиле током припремних заседања сабора. Наставила се 
филолошка и егзегетска анализа веома познатих спорних места о којима се већ 
годинама дискутовало. Константин постаје важан учесник дебате, који је инсистирао 
на миру и јединству, храбрећи миротворце и убеђујући и тешећи повређене. 
Налазимо сведочанство да, иако је „израстао велики спор, цар је све саслушао у 
својој незлобивости, са пажњом је узимао у разматрање предлоге (…) и тако, мало по 
мало, успео је да примири оне који су се упорно спорили“ 74. Штавише, „приводећи 

                                                 
72 Са таквим виђењем ситуације сагласни су и описи предсаборских консултација (вероватно 
од 20. маја до 14. јуна), које нам преноси СОЗОМЕН, Црквена историја, I, 17, у којима се види 
старање цара за превазилажењем личних размирица, цепањем анонимних писама у којима су 
се епископи међусобно оптуживали и позивањем на праштање и јединство, „на бригу о вери, 
ради које смо се и састали“. Сматрамо да и ови извештаји потврђују наш став о искреној бризи 
цара за хришћанску веру, у коју све више и сам искрено улази.  
73 EUSEBIUS, VC, III, 12. 
74 EUSEBIUS, VC, III, 13. Овиме се побијају паушални ставови о томе да је „царева војничка 
свест имала мало стрпљења за теолошке размирице“, као што читамо у Џ. НОРИЧ, ц. д., 55. 
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све ка једномислију, он је, напослетку, ускладио ставове и мишљења свих о спорним 
питањима“ 75. 

У прилог чињеници да је цар и усмеравао дискусију, иде и веома битан 
податак који нам даје Јевсевије у „Константиновом животу“ , о томе да је цар са 
свим владикама разговарао и „на јелинском језику, који је познавао подједнако 
добро“ 76. Ово ни у ком случају није похвална реч цару као полиглоти. Прелазак са 
службеног језика Царства на већински, јелински, директно се морао тицати 
богословске проблематике која се водила, тј. суштинског питања аријанске кризе, 
сумираног у термину òmoou,sioj. Директне наводе којима се поново недвосмислено 
потврђује управо царево инсистирање на увођењу кључног антиаријанског термина – 
једносуштан, Јевсевије нам даје и у поменутом делу и у својој Окружној посланици 
народу Кесарије. У писму својој пастви, кесаријски епископ говори о Символу вере 
њихове локалне заједнице, који је прочитан „пред нашим царем“, и додаје: 

„Штавише, сам цар је први посведочио да је исповедање сасвим верно, и да и 
он тако мисли, па је касније наложио да сви пристану на то, и да потпишу све 
догмате и да остану сложни у томе, додавши само ову реч ‘ једносуштни’ . И ту реч 
протумачио је он, рекавши да се једносушност не односи на својство тела, да Син 
није произашао од Оца кроз деобу, нити кроз истицање… Таква је философија била у 
нашег мудрог и побожног цара и епископи, због додавања речи ‘ једносуштни’ , 
саставише исповедање вере“ 77. 

Цар, дакле, учествује на заседањима, својим присуством – председавањем79, 
као и дискусијама утиче на очување мира и јединства Цркве, али, делимично 
неочекивано, Константин се упушта и у богословске анализе догматског саборског 
проблема. Љубомудрије светог цара78 није више ни приближно неадекватно тежини 
питања, као што је, можда, било на самом почетку кризе, чему су, свакако, допринели 
и његови православни саветници из епископата79, али и, сигурни смо, његов лични 
напор да боље разуме сложену проблематику догматских, али и практичних питања. 
Визија јединствене Цркве у јединственом царству, наиме, захтевала је и сагласност 
свих епископа и о датуму прославе Пасхе, што је, такође, постигнуто и потписима 
учесника Сабора и потврђено. Зато је Јевсевије и могао закључити да је цар са 
успехом привео крају „те послове“. Користећи множину у свом изразу, кесаријски 
епископ нам је посведочио важну улогу коју је Константин, дакле, имао по свим 
питањима која су била спорна на Сабору. Извојевано јединство свети цар назвао је 
„својом другом победом над непријатељем Цркве“ 80, чиме се још једном потврђује 
важност личног верског убеђења самог цара у никејској победи. У знаку победе, који 
је видео при свом обраћењу, остаје и његова улога у раду Никејског сабора, када је 
цар директно учествовао у одбрани божанства Распетога на знамењу које је 
трасирало пут цара Константина и целе Цркве ка коначној победи. 

 

                                                 
75 EUSEBIUS, VC, III, 13. 
76 Исто. 
77 СОКРАТ, ЦИ, I, 8; ТЕОДОРИТ КИРСКИ, Црквена историја, I, 12; Д1ÅnîÅ, 85-86. 
Занимљиво је да Созомен не даје текст Символа вере, да нико од непосвећених не би прочитао 
те чудесне речи вере Цркве. СОЗОМЕН, Црквена историја, I, 20.     
78 О „философствујућем господару“ и његовом богословском и омилитичком умећу, види 
EUSEBIUS, VC, IV, 29. 
79 Болотов помиње Осију. В. БОЛОТОВ, ц. д., 36. 
80 EUSEBIUS, VC, III, 14. 
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Епилог: победник Константин Август – 
као Богом постављени koino.j evpi,skopojkoino.j evpi,skopojkoino.j evpi,skopojkoino.j evpi,skopoj    

 
 Вековима се већ у историјским и богословским анализама понављају тврдње 

о поклекнућу Цркве пред изазовом „удобног смештања у расцепу богочовечанства“ 81, 
у историјске оквире којима теже да руководе смртници, а који отпочињу своје 
трајање управо са Флавијем Валеријем Константином82. У виду закључка, такве 
ставове верно је артикулисао Филарет Гранић на следећи начин: 

„Црква је морала цару Константину Великом, за подељене јој уступке, 
препустити важна суверена права над Црквом, знатан удео у црквеној управи. Црква 
после компромиса са државом није више имала ону слободу развитка који је имала у 
ранијим временима, када је државна политика била окренута против ње. […] Први 
васељенски сабор у Никеји од 325. године јесте догађај који чини епоху, како у 
општој историји онога времена, тако нарочито у историји односа између Цркве и 
државе. Цар Константин Велики, који још није био хришћанин, него тек катихумен, 
давао је фактично директиву раду првог васељенског сабора. Овим актом цар као 
представник државе добио је супериоритет над Црквом у моменту када је Црква 
унутарње била раздвојена и упућена на помоћ световне власти“ 83.   

Готово све анализе односа Цркве и империје, почев од периода цара 
Константина, заокупљене су погледом на императора као искључиво представника 
државне власти, чији би a priori задатак морао бити потчињавање Цркве царском 
државном суверенитету. Побожност носилаца политичке моћи ретко се узима у 
обзир. 

Неколико посланица које је цар, по завршетку саборских заседања, упутио 
различитим личностима и Црквама представљају веома битан извор потврде многих 
наших до сада изнетих мисли о месту цара у црквеном животу, а првенствено тезе 
коју заступамо, о Константину као искреном и верски подстакнутом сатруднику 
владикâ на путу васпостављања и очувања јединства Цркве Божје. Тако, 
продужавајући своје миротворачке активности, Константин пише саборној 
александријској Цркви, како је он, „научен од Бога, сазвао у Никеју многе епископе“, 
којима се и сам придружио, „као један од њих“, као њихов „друг у служби“, који се 
претходно „ослободио сваке обмане и признао једну, истинску веру“ 84. Величина 
божанске силе очигледно се, тврди цар, пројављује на њему, јер „му сви државни 
послови иду од руке“, па је „најважније имати на уму то, да се све блажене општине 
васељенске цркве држе једне вере, да је искрено чувају и да на један начин славе Бога 
Сведржитеља“ 85. Цар овде, дакле, наступа као искрени сарадник и помоћник 
епископа у служби очувања мира и једномислија, у одбрани тешко стеченог 
јединства католичанске Цркве у вери. Његово „саслуживање“ владикама не завршава 
се на поменутим стварима, нити се приводи крају затварањем Сабора. Управо ће се 
цар, као рука световне силе, старати да спроведе закључке Отаца Цркве, јер опет 

                                                 
81 Овако однос Цркве и света описује Павел Евдокимов. Уп. П. ЕВДОКИМОВ, „Христовој 
Цркви“, у ИСТИ, 'Луда' љубав Божија, манастир Хиландар, 1993, 111–120, 112. 
82 Такав став је широко прихваћен, о чему смо већ напоменули у примедби 29. Додајмо да је 
на истим позицијама и Џон Холанд Смит у својој монографији Константин Велики. J. SMITH, 
Constantine the Great, London 1971, особито 136–150, 237–278.  
83 Ф. ГРАНИЋ, ц. д., 284–286. 
84 СОКРАТ, ЦИ, I, 9. У Посланици Црквама, наглашава да је он владикама, сабраним на једно 
место, „раван друг у служби“.  
85 ТЕОДОРИТ КИРСКИ, Црквена историја, I, 10. 
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пројављује своју веру да је одлука скоро три стотине владика сама Реч Божја, „јер је 
Дух Свети који је присутан у тим мужевима, учинио видљивим вољу Божју“ 86. Ова 
својеврсна мала исповедања вере светог цара потврђују став да се од Константина 
„учврстила подела која цару препушта старање о томе да арбитрира, а не да 
решава“ 87, уз јасну ограду да му је то право, ипак, условљено чистотом његове вере.88 
Арбитрирање у раду сабора, и то тек након више седница тврдих и неуспешних 
расправа учесника, а не издавање директива – тако бисмо описали службу 
председавања и учешћа цара Константина у раду Првог васељенског сабора89.  

Тако се потврђује истина да је „Константин свима био све, али је нарочиту 
пажњу посвећивао Цркви Божјој“ 90. Он, директно од Бога постављени „заједнички 
епископ“, који је сабирао епископе и са њима већао, без прерогатива своје војно-
политичке власти (подсећамо да Константин долази на сабор без своје гарде), јесте 
њихов сарадник, али првенствено у мисији. Јевсевијева реторика, коју бриљантно 
анализира Ж. Дагрон, управо је најјача брана потенцијалном „цезаропапизму“, и то 
не чак ни Константина – „епископа оних изван“, већ Констанција II – „епископа 
епископâ“, који је био цар у периоду када је настало дело „Vita Constantini“91. 
Реторичким изразом „као да“, погодбеним начином изражавања, разводњавањем 
појма епископствовати, синонимима надзирати или надгледати, као и многим 
другим метафорама, царево „епископство“ извлачи се из еклисиолошких 
(догматских) опсега и чврсто држи у социополитичким и историјским оквирима 
империје која се христијанизује. Управо у таквом контексту крштења Царства, самом 
цару поверена је апостолска служба, задатак да он своје лично обраћење и крштење 
прошири на цео свет, да у икономију спасења уведе све народе. Да би све то 
постигао, он мора имати Давидово милосрђе, Соломонову мудрост, али и апостолску 
ортодоксију. У тренуцима када је ова трећа ставка пољуљана, цар дејствује, што се од 
њега и очекује, па сабору својих „саслужитеља“ на све начине омогућује да заједно, 
сабрани на једном месту, све приведу „општој слози“ (h` koinh. pa,ntwn òmo,noia)92, да 
раде и дејствују као најодговорнији актери историје спасења. Зато Јевсевије са 
правом закључује: 

„На тај начин, у потпуности сабрана и уједињена, једино је католичанска 
Црква Божја блистала: нигде више на свету није било ни јеретичких, ни 
схизматичких заједница. А узрочник овог великог и јединственог подвига, био је 
међу свима јединствени, богољубљени василевс“ 93.  

Све до појаве модерних хиперкритичара свега што је византијско и 
„источњачко“, којих, као што смо видели, има и на самом Истоку, у обзир се узимала 

                                                 
86 Уп. K. BAUS, ц. д., y H. JEDIN, Velika povijest Crkve, II svezak, 30. 
87 Уп. Ж. ДАГРОН, ц. д., 350. 
88 Веома је важно, чак потресно сведочанство о томе како је цар дубоко поштовао 
исповеднике вере присутне на сабору, чије је ожиљке и ране целивао, „са потпуном вером да 
ће отуда задобити благослов према показаној љубави“. ТЕОДОРИТ КИРСКИ, Црквена 
историја, I, 11.  
89 Слично се може утврдити и за улогу других царева на осталих шест Васељенских сабора. У 
Цариградском синаксару молитвено се помињу још два Теодосијa, Маркијан, Јустинијан I, 
Константин IV и Ирина, као и Јустинијан II, због Трулског сабора 691/2. године. Уп. Ж. 
ДАГРОН, ц. д., 180–181. 
90 EUSEBIUS, VC, I, 44. 
91 Уп. Ж. ДАГРОН, ц. д., 151–186, 332–378. 
92 EUSEBIUS, VC, I, 44. 
93 EUSEBIUS, VC, III, 66. 
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и мисао великог западног Оца, блаженог Августина, који о Константину говори 
слично Јевсевију, иако му није био „дворски епископ“: 

„Добри Бог је цара Константина, који се није молио демонима, него 
поштовао само истинитог Бога, обдарио толиким земаљским даровима, као што се 
нико не би усудио ни да пожели; допустио му је, чак, да утемељи град, удружен са 
Римским царством, такорећи кћи самог Рима, али без икаквих демонских светилишта 
или статуа. Дуго је владао и као једини Август одржавао и бранио читав римски свет 
(universum orbem Romanum unus Augustus tenuit et defendit)“94.   

 
Закључак: апостол међу царевима у историји, цар међу апостолима у Есхатону 

 
Црква је препознала и благодарно прихватила помоћ апостола међу 

царевима, уснулог као првог хришћанског цара међу апостолима, надајући се да ће 
га, као таквог, равноапостолног цара, препознати и Господ Славе. Прве записе 
таквог, есхатолошког виђења цара Константина и његове мисије, налазимо, наравно, 
код Јевсевија. Он нам, наиме, даје детаљан опис свечане трпезе, коју је цар приредио 
саборским Оцима, а која је уследила након потписивања текста Символа вере и 
других аката, након раздвајања жита од кукоља. У част велике победе католичанског 
православља и своје дводеценијске владавине, сам цар је „[…] уприличио свечану 
гозбу, на којој је празновао заједно са, сада већ измиреним, Божјим служитељима, 
као да су му они [и њихов извојевани мир] долична жртва Богу. Нико од епископа 
није био искључен са ове царске трпезе, тако да је сам догађај речима немогуће 
описати. […] Служитељи Божји су без страха пролазили поред војника [из царевог 
обезбеђења] и долазили до унутрашњих царских одаја. Затим су неки од њих легли∗ 
близу цара, а други су се распоредили по клупама на обема странама палате. Чинило 
се да је то била икона царства Христовог, тако да је све више личило на сан, него на 
јаву“ 95.   

Овај опис цареве гозбе са Оцима Сабора, поново се, крајње поједностављено 
и, чак, брзоплето, тумачи као израз Јевсевијевог усхићења и дивљења цару96. 
Сматрамо да и овај приказ мора бити тумачен у оквирима које смо скицирали у 
првом поглављу ове студије, дакле, у богословском приступу христијанизацији 
царства, као новом, есхатолошком времену Цркве, која под свој хитон прима 
икумену, сву насељену земљу97, чиме се задаци апостолског мисионарења и 
крштавања свих народа (Мт 28,19) приводе крају: „Свеблаги Бог је видео да су сва 
дела Константинова завршена (испуњена, добро постављена)“ 98. Он сада, као 
тринаести апостол, одбројава последње откуцаје есхатолошког сата. Гозба на 
његовом двору то верно иконизује. Почетак никејског сабрања поредио се са 

                                                 
94 АВГУСТИН, De civitate Dei, V, 25. Хрватски превод: AURELIJE AUGUSTIN, O državi 
Božjoj – De civitate Dei, svezak prvi, preveo Tomislav Ladan, Zagreb, 1982.  
∗ У то време се за свечаним трпезама лежало. 
95 EUSEBIUS, VC, III, 15.  
96 Тако Баус тврди да је свечани банкет „увек одушевљењу склоном Јевсевију, измамио 
поређење са величанственошћу небеског царства“. K. BAUS, Crkva od Niceje do Kalcedona, y H. 
JEDIN, Velika povijest Crkve, II svezak, Zagreb, 1995, 29. 
97 И западни и источни крај васељене (Британија и Индија) били су, пред крај Константиновог 
живота, под његовом влашћу, тврди Јевсевије у EUSEBIUS, VC, IV, 50–51. О 
револуционарности католичанске визије Цркве, коју има цар Константин, а која је нетипична 
за његово време, пише А. КАРТАШОВ, ц. д., 29–31.  
98 EUSEBIUS, VC, IV, 52. 



 259

Педесетницом, а његов завршетак са Царством Христовим, које је утемељено на 
апостолима. У блаженом уснућу са њима, у истоименој Цркви, биће и свети цар 
Константин, подражавалац њихове службе у постпентикосталном времену. 

 На самом крају ове кратке анализе релација Римског царства и Цркве у 
периоду Константина Великог, склони смо да, следујући закључцима Викентија 
Фрадинског, тај комплексни однос назовемо, као и он, координисана дијархија, 
„узајамни савез Цркве и државе при њиховој сагласној кооперацији и самосталности 
сваке од њих у свом властитом делокругу“ 99. Цар је свршетком свога живота 
потврдио себе као члана Цркве, као истинског верника, што је током живота, а 
особито улогом на Никејском сабору, већ показивао. Своју апостолску службу, као 
личну мисију и призив да води поверено му Царство ка хришћанском преображају, 
слободно и храбро прихвата, уздижући је у служење јединству Цркве и вере. Надамо 
се да смо доказали да је Црква са правом у цару Константину препознала узорног 
хришћанског владара, „оца православних царева“. Хришћанско предање нам то, 
свакако, потврђује и сведочи устима цара Маркијана, који се на Халкидонском 
сабору обраћа Оцима на следећи начин: „Ми смо желели да, следујући примеру цара 
Константина, присуствујемо Сабору ради утврђивања вере, а не ради испољавања 
ма какве власти. […] Ваша је, пак, дужност да се постарате да, према упутствима 
светих отаца, изложите истинску православну веру“ 100.  

У сталном неопходном преиспитивању односа Цркве и државе, и данас је 
најблиставији пример за оба ентитета оно поступно, споро, али врло прецизно 
заузимање сопствених позиција цара Константина Великог и Цркве, сабране на 
Првом васељенском сабору.    
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Zlatko Mati ć 
 

THE RELATIONSHIP OF STATE AND CHURCH IN THE PERIOD 
OF THE FIRST ECUMENICAL COUNCIL  

 
 Constantine the Great and the historical circumstances that followed his long-

standing rule, the problem of imperial politics and religion, the position and role of the 
emperor in the Church, and many other issues that are raised in that significant period of 
history of the Roman Empire, continuously attract attention of scientists and lead to 
conflicting responses of these issues.  

Accurately determining the real place of a Roman emperor to a gathering of 
bishops from all parts of the world, to a gathering which is “the ultimate witness to 
Christian truth”, gives an opportunity to objectively, but not partially and with no 
stereotype, to examine many issues of Church-state relations. The author outlines the basic 
theological and political atmosphere in the time of Emperor Constantine the Great, which is 
essentially marked with the new meeting of the holder of power of this age and of the future 
age, and then, offers a few answers to basic question raised by this study: what is the 
importance of the presents of the Emperor in Nicea for an objective analysis of the Church-
state relations?  

Key words: Constantine the Great, The First Ecumenical Council, history, 
eschatology, unity, Church, state, Roman Empire, bishop. 
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DER  HEILIGEN  THEODOROS, GRIGORIOS 

UND LEON  VON  SAMOS (4. Jahr.) 
 

Zusammenfassung Aus diesen Identifizierungen und aus der lückenhaften 
kephallenischen Tradition, lässt sich diese Insel , wo erstmals die sterblichen Überreste 
entdeckt wurden, mit Samos identifizieren, trotz der entgegengesetzten Ansicht, die der 
Bollandist Verfasser und Herausgeber des Hagiologions vertritt. Bestimmt gibt es hier 
auch eine Verbindung zwischen Kephallenia und der drei Heiligen, aber in einer zweiten 
Entwicklungsphase. Es ist bekannt, dass in der Kreuzzügen-Ära, besonders nach dem 
vierten Kreuzzug, mehrere sterblichen Überreste und kirchliche Kostbarkeiten aus dem 
orthodoxen Osten zum römisch-katholischen Westen transportiert wurden. Es sieht so aus, 
dass in der ersten Hälfte des 13.Jahrhunderts sogar die sterblichen Überreste von 
Gregorios und Theodoros von Samos transportiert wurden, nachdem der Überrest von 
Leon vielleicht schon von seinem ursprünglichen Ort transportiert worden war. 

 Schlüsselworte: Hl. Theodoros, Grigorios, Leon of Samos – Kephallenia – 
Hagiologie -Hagiologische Tradition  

 
Die erste Quelle, die die Heiligen erwähnt stammt aus ihrem Hagiologion1, das 

von dem Dominikaner Mönchen Petrus Calotius auf Latein geschrieben wurde (Ende 13.-
Anfang 14.Jhs) und im August 17432 auf der Serie „Acta Sanctorum“ der Bollandisten3 
erstmals veröffentlicht wurde. Petros de Natalibus hat sich selbst auch in seinem über die 
christliche Hagiologie geschriebenen Werk mit diesen Heiligen beschäftigt4, das zum ersten 
Mal in Venedig im Jahr 1516 veröffentlicht wurde. Zuletzt werden diese Heiligen auch in 
verschiedenen hagiologischen Schriften erwähnt, besonders der römisch-katholischen 
Kirche: zusätzlich im Jahr 1515 in Köln veröffentlichten Additiones Usuardinae, in 
Witfords (1526) und Fransesco Maurolycus (1568) Martyrologien5 und im Katalog der 
Heiligen von Rhilippus Ferrarius und Petrus Equilinus werden diese Heiligen geradezu 
erwähnt. Darüber hinaus, in den 1749 veröffentlichten Acta Sanctorum, während dieses 
Hagiologion wieder in Fl. Corners(1749)6 und G. Cappelettis(1855)7 Werke in Bezug auf 

                                                 
1 liturgisches Buch mit Lebensbeschreibungen der Heiligen in der orthodoxen Kirche. 
2 Acta Sanctorum Augusti 3. Antwerpen 1743, S. 768-773 
3 Die Bollandisten (franz. Société des Bollandistes) sind eine Arbeitsgruppe, die die 
Lebensgeschichten der Heiligen der römisch-katholischen Kirche in kritischen Ausgaben auf 
handschriftlicher Grundlage zusammenstellt und mit historisch-kritischem Kommentar in dem Werk 
Acta Sanctorum veröffentlicht. 
4 Petrus de Natalibus, Catalogus Sanctorum gestorum eorum ex diversis voluminibus collectus. 
Venetiis 1516, S.309 
5 liturgisches Buch mit Verzeichnis der Märtyrer[innen] u. Heiligen u. ihrer Feste  
6 Fl. Corner, Ecclesiae Venetae at Torcellenae... 11.Venetiis 1749 , S. 327-328 
7 G. Capelletti, Storia della Chiese di Venezia 4. Venezia 1855, S. 140-145 
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die Geschichte der venediger Kirche, aber auch neulich, in einer Studie des Verfassers 1999 
in Bezug auf die samiotische Hagiologie. 

Man muss aber gewisse wesentliche Begebenheiten klarstellen, was auf die 
Einzelheiten ihres Lebens und Koimesis betrifft: 

Die erste große Frage ist der Ort ihrer Koimesis: Auf dem hagiologischen 
veröffentlichten Text, der treu nach dem lateinischen Original im Quellenverzeichnis 
übersetzt wird, wird Samos erwähnt. Der Bollandist, der erstmals den Text kommentiert 
und dessen Kommentare auch im Quellenverzeichnis übersetzt sind, findet es zweifelhaft 
ob diese Insel entweder Samos, Samothraki oder Kephallenia sind, weil zu einem früheren 
Zeitpunkt diese Inseln -  laut der archäischen und hellenistischen Literaturquellen -  
denselben Namen hatten. Als Erstes lehnt der Bollandist  Samothraki ab, und zwischen 
Samos und Kephallenia entscheidet er sich für Kephalenia. Die Identifizierung der 
hagiologischen Samos mit Kephallenia kommt nicht aus dem Text hervor, sondern aus dem 
Bollandisten Ausleger. 

Das Hauptargument für diese Identifizierung bezieht sich nicht auf unsere Quellen 
über Kephallenia als Samos8 sondern auf eine geographische Angabe des Hagiologions 
selbst. Das deutet an, dass jenseits Samus-Tal, nämlich auf der Insel der Koimesis der 
Heiligen, die Insel Thous liegt, wo sich das Compatres-Tal befindet. Obwohl der Bollandist 
Herausgeber des Textes keine Untersuchung vor Ort durchgeführt hat, sondern auf seine 
zur Verfügung stehenden Quellen basiert, identifiziert er die Insel Thous mit der Insel 
Thoae, nämlich Ithaka, und das Compatres-Tal mit der benachbarten in Kephallenia 
Volcompare oder Valle di Compari>Vallis Compatrum>Comparum , nämlich schon wieder 
Ithaka. Darum wird es deutlich, dass sofern diese Identifizierungen abgelehnt werden, auch 
die Identifizierung  Samos’ mit Kephallenia in Zweifel stellt. Wenn es aber wieder 
aufgeklärt wird, dass diese geographischen Angaben zu einer anderen Phase der Verfassung 
des hagiologischen Textes gehören, dann wird nicht nur an die geographische und 
topographische Zuverlässigkeit des Textes gezweifelt, sondern auch an die Lokalisierung 
der Handlung auf Kephallenia, was auch die Ansicht des Bollandisten Auslegers und 
Herausgebers des Hagiologions ist. 

Man könnte sogar Thous mit der archäischen Stadt Teos an der kleinasiatischen 
Küste, gegenüber Samos, oder dem Compatres-Tal mit dem „Livadi ton Kalogiron“ 9 ,oder 
dem  „Patres-Tal“ im nördlichen Patmos identifizieren. Allerdings erweist sich die Lösung 
zu diesem Problem nicht so einfach , und es ist vollkommen klar, dass man vor 
verschiedenen Phasen der Zusammenstellung des hagiologischen Textes steht, die mit dem 
historischen Verlauf und Schicksal der sterblichen Überreste von Sankt Gregorios, 
Theodoros und Leon entsprechen.   

Weder das Datum des Todes der drei Heiligen, noch wann die sterbliche Überreste 
gefunden wurden, noch wohin diese sterbliche Überreste transportiert wurden kommt vom 
Hagiologion hervor. Der Bollandist Herausgeber des Hagiologions  deutet aber hin, dass 
laut Petrus Equilinus die sterblichen Überreste von Gregorios und Theodoros nach Venedig 
transportiert wurden und ins Sankt-Zacharias Kloster hingelegt wurden. Ferrarius ist 
derselben Meinung, dass die sterblichen Überreste nach Venedig transportiert wurden,  
sogar der Überrest von Sankt Leon, der aber einen gewissen Zeitraum auf Samos geblieben 
war. Fr. Maurolycus und Ph. Ferdinardus Ughellus stimmen dazu, während Janningus die 
Geschichte der Gregorios-Überreste mit der von Gregorios Nasiansinos Überreste 

                                                 
8 Acta Sanctorum Januarii 3, S.554, Acta Sanctorum Septembris 8, S.654, Acta Sanctorum 
Septembris 1, S.150 , Peter Soustal – Johannes Koder, Nikopolis und Kephallenia. Wien 1981, S.254 
9 „Mönchfeld“ 
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einbezieht, eine falsche Identifizierung, die vermutlich populär für die Venediger seiner 
Zeit war. Petrus de Natalibus vertritt auch diese Ansicht, die auch später den samiotischen 
Historiker Ep. Stamatiadis (1886) beeinflusst. Laut der letzten Informationsquelle wurden 
die sterblichen Überreste von Gregorios und Theodoros nach Venedig transportiert, 
während der sterbliche Überrest von Leon bis zum Ende des 14. Jahrhunderts auf Samos 
geblieben war10. 

Es sieht so aus, dass die Lösung unseres Problems in der Beförderung der 
sterblichen Überreste liegt. Die drei Heiligen werden heute in Kephallenia als „Haghii 
Fanentes“ verehrt, in einem in der Nähe von Sami liegenden Kloster und zwar als Märtyrer. 
Der erste Bericht auf diese kephallenische Verehrung findet man im Jahr 1264  im Archiven 
des kephallenisch-lateinischen Bischofsamtes  schon wieder in seinem Epitome, das 1677 
geschrieben wurde, wo die Heiligen sogar als „Neophaneis“ genannt werden. In 
Kephallenia findet man sogar ihre Ikonen , die älteste von denen aus dem Jahr 1654 kommt 
während ihr Kloster von mehreren ausländischen Reisenden erwähnt wird. 

In der kephallenischen Volkstradition, die in verschiedenen Werken und 
Aufzeichnungen dargestellt ist, wurden die sterblichen Überreste der drei Heiligen auf einer 
wunderlichen Weise in einer Höhle auf dem Awlochorion-Hügel in Sami-Region entdeckt. 
Und die Heiligen waren Mönche, vielleicht verwandt (Vater und zwei Söhne)11, aber später 
wurden ihre sterblichen Überreste aus Sami gestohlen. Jemand hat sie in einem Schiff 
mitgenommen um sie nach Westen zu transportieren, aber das Schiff ist „an der Pagana-
Küste bei Guiskard“ gesunken. Der Priester Georgios Antzoulatos findet, dass eine 
topographische Identifizierung zwischen dieser Küste und der heutigen Giagana-Küste bei 
Fiskardo in Kephallenia gibt und er glaubt dass wahrscheinlich diese Tradition eine 
historische Basis hat. Deshalb kommt er zu dem Schluss dass „vielleicht diese sterblichen 
Überreste entweder in einer Krypta oder in einer Kapelle des Westens lokalisiert werden 
können“, wo man wahrscheinlich sie entdecken kann. 

Es ist also deutlich wie weiter oben erwähnt, dass die kephallenische 
Volksverehrerungstradition lückenhaft und höchstwahrscheinlich problematisch ist. Sie 
kennt weder die wahre Identität der Heiligen noch ihr persönliches Verhältnis und 
Eigenschaft, und verbindet die Entdeckung ihrer sterblichen Überreste mit einer Höhle – 
wo sie angeblich „versteckt“ waren – während die keine Information über ihren Verbleib 
verfügt . Und natürlich ist es eine Tatsache, dass momentan diese sterblichen Überreste 
nicht mehr auf der Insel sind. Es ist offensichtlich, dass die kephallenische Tradition 
Abstand von dem Hagiologion und seine Angaben nimmt. Was ist also geschehen und wie 
können all diese Informationen und Widersprüche verbindet und intepretiert werden? 

Das Quellenverzeichnis und sein Zusammenhang mit historischen und 
archäologischen Angaben ergibt, dass die Insel ihrer Koimesis Samos und nicht 
Kephallenia ist. Im südostlichen Teil von Samos liegt die archaische Stadt „Samos“, die bis 
zum Anfang der byzantinischen Zeit Hauptstadt der Insel war, das heutige „Pythagorion“ 
nämlich. Das ganze Tal wird häufig in diesen Quellen sowie im Hagiologion als Samos 
erwähnt. Dort, auf einem Hügel wo einst das „Eupalinio Orygma12“ und das Spiliani 
Klostergut lag, und der seit Jahrhunderten mit Sträuchern bewachsen war - vor den 
Waldbränden der Zeit von 1980 bis 2000, die die Vegetation dieser Landschaft zerstörten – 
beginnt man die Heiligen zu spüren. Außerdem befindet sich schon seit der Antike im Fuß 
dieses Hügels das Glyfada Sumpfgebiet, wo einst Schilfe und Sumpfpflanzen sprießen, 

                                                 
10  Petrus de Natalibus, Catalogus S.309 
11 Josef Partz, Kefallonia und Ithaka, geographische Monographie. Athen 1892, S.175 
12 Gestein. 
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bevor die touristische Entwicklung einen großen Teil dieser Vegetation zerstörte. Dort also, 
nach dem  Hagiologion, lag ihr Aufentshaltsort und der Ort ihrer Koimesis, während nicht 
weit entfernt von der Küste, wo die drei Heiligen ausgestiegen waren, die Reste des 
archaischen Tempels von Artemis entdeckt wurden13. 

Auf diesem Ort, wo einst der Sumpf war, neben dem altchristlichen „Panayitza-
Friedhof“, haben die Archäologen die Ruinen eines christlichen Martyriums14 mit drei 
leeren und zestörten Larnakes15 entdeckt, wo wahrscheinlich der Herrgott Michail des 
Hagiologions, ihr erster Hagiologion-Verfasser nachdem er göttlich von Lepra erheilt 
wurde, zu Ehren die sterblichen Überreste der drei Heiligen auf dem Hügel ihrer Koimesis 
begrabte, die er früher nach einer religiösen Vision in den Sträuchern entdeckt hatte. Diese 
Einzelheiten findet man in der aus dem lateinischen Prototyp der Bollandisten-Ausgabe 
hagiologische Übersetzung, die man im Literaturverzeichnis dieser Studie finden kann, 
damit man keine Interpretationmissverständnisse hat, die wahrscheinlich aus dem 
lückenhaften Lateinwissen und Anwendung der lateinischen Sprache verursacht werden 
können. Aber auch das Kloster, das in den hagiologischen Quellen erwähnt wird, und das 
zu Ehre der drei Heiligen nach der Entdeckung ihrer sterblichen Überreste gebaut wurde, 
lässt sich mit dem riesengroßen Gebäude identifizieren, das im 6. Jahrhundert neben der 
altchristlichen Basilika in „Tria Dondia“ von Samos errichtet wurde, die ungefähr 100 
Meter weit entfernt von dem drei Armeeangehörigen-Heiligen Martyrium liegt, und die 
sowohl W. Wrede als auch Konstantinos Tsakos, der neulich dort Ausgrabungen 
durchführte, als eine paläochristliche Mönchsgemeinschaft annehmen. 

Aus diesen Identifizierungen und aus der lückenhaften kephallenischen Tradition, 
lässt sich diese Insel ,wo erstmals die sterblichen Überreste entdeckt wurden, mit Samos 
identifizieren, trotz der entgegengesetzten Ansicht, die der Bollandist Verfasser und 
Herausgeber des Hagiologions vertritt. Bestimmt gibt es hier auch eine Verbindung 
zwischen Kephallenia und der drei Heiligen, aber in einer zweiten Entwicklungsphase. Es 
ist bekannt, dass in der Kreuzzügen-Ära, besonders nach dem vierten Kreuzzug, mehrere 
sterblichen Überreste und kirchliche Kostbarkeiten aus dem orthodoxen Osten zum 
römisch-katholischen Westen transportiert wurden16. Es sieht so aus, dass in der ersten 
Hälfte des 13.Jahrhunderts sogar die sterblichen Überreste von Gregorios und Theodoros 
von Samos transportiert wurden, nachdem der Überrest von Leon vielleicht schon von 
seinem ursprünglichen Ort transportiert worden war17. 

Kephallenia war damals eine der Transportstationen der sterblichen Überreste 
Richtung Westen, wo in vielen Fällen die in einer Überrestensammlung endeten18. 1087 
kam das Schiff, das den sterblichen Überrest von Sankt Nikolaos aus dem lyzischen Myra 
nach Bari transportierte, zum Sami-Hafen an, während 1122 Doge Domenico Micheli den 
sterblichen Überrest von Sankt Donatus von Lefkas nach Venedig über Kephallenia 
beförderte. Diese zwei Fälle, die in den Quellen erwähnt werden, sind konkrete 

                                                 
13 S. Lauffer, Griechenland. Lexikon der historischen Stätten. München 1989, S.599-605. D.Müller, 
Topographischer Bildkommentar zu den Historien Herodots. Griechenland. Tübingen 1987, S.1008-
1009. 
14 Grabkirche eines christlichen Märtyrers, einer christlichen Märtyrerin. 
15 Kleinerer Sarkophag, Urne 
16 J.E. Stadler, Vollständiges Heiligen Lexikon 3 (1869), S.744, Bibliotheka Sanctorum 7 (1966) , 
S.403. 
17 P.Saintyves, En marge de la legende doree. Essai sur la formation de quelques themes 
hagiographiques. Paris 1931, S.494 
18 Acta Sanctorum Aprilis 3, S.610, A.Schneider, „Samos in frühchristlicher und byzantinischer 
Zeit“, Athenische Mitteilungen 54(1929), S.99. 
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Kennzeichen des Bestandes eines „Leichenweges“ vom Osten gen Westen über 
Kephallenia. Über diesen Weg also wurden die sterblichen Überreste der zwei von den drei 
Armeeangehörigen-Heiligen aus Samos transportiert, und vermutlich ereignete sich der 
Schiffbruch, den die kephallenische Tradition erwähnt, an der Gagiana-Bucht an der 
nordöstlichen Küste Kephalenias auf der Schifffahrt von Sami nach Fiskardo, den 
nördlichsten Hafen Kephalenias. 

Wegen des Schiffbruchs blieben die sterblichen Überreste eine Zeitdauer auf 
Kefallonia, zuerst in einer Höhle beschützt, was auch der Grund des Missverständnisses ist, 
warum die Bewohner der Region geglaubt haben, dass die sterblichen Überreste anfänglich 
dort entdeckt wurden. So verbindet sich die Erzählung mit der angeblichen Entdeckung der 
sterblichen Überreste in einer Höhle mit der Geschichte der drei Heiligen, die schon 1264 
als „Neophaneis“ bezeichnet werden – „unbekannt“ nämlich vorher auf Kephallenia – und 
„Fanentes“, „bekannt“ nämlich geworden, während sie früher in der 
Volksverehrungstradition der Insel unbekannt waren. Natürlich hat das Wort „Fanentes“ 
nicht den Sinn, dass sie vorher verborgen waren, sondern erklärt, dass sie bekannt gemacht 
wurden, wahrscheinlich wegen auch irgendeiner Tradition, dass ihre sterblichen Überreste 
Wunder eingewirkt haben,  im Religionsbewusstsein des kephallenischen Volkes, nach dem 
Schiffbruch und dem Ausstieg-Rettung der sterblichen Überreste auf dem Festland. 
Diejenige, die die sterblichen Überreste transportiert hatten, kannten, dass sie Heilige 
waren, deswegen erzählt man auf Kephalenia von den drei Heiligen, obwohl da nur die 
zwei von den drei sterblichen Überreste entdeckt wurden, die aus Samos gestohlen worden 
waren. Aus den entsprechenden Erzählungen, die sie auch auf Samos gehört hatten, wurde 
die kephallenische Volkstradition über die drei Heiligen gestaltet, darum ist sie sowohl 
undeutlich als auch relativ historisch unzutreffend. Dieser Vorgang erklärt unzweifelhaft 
diese Ungenauigkeiten der kephallenischen Tradition und ihren Widerspruch mit dem 
Hagiologion. 

Man soll aber zu diesem Punkt eine Erklärung über den sterblichen Überrest von 
Sankt Leon geben. Allgemein wird die Information der Quellen, dass der sterbliche 
Überrest in einer gewissen Zeit auf Samos geblieben war und 1124 oder im 14.Jahrhundert 
nach Venedig transportiert wurde, in diesem Text akzeptiert. Es ist nur sicher, dass heute 
nur die sterblichen Überreste von Sankt Gregorios und Theodoros in Venedig sind. 
Entweder ist also der sterbliche Überrest von Sankt Leon auf Samos geblieben, oder wurde 
er an irgendeinen anderen Ort transportiert, ohne dass die Quellen, die heute zur Verfügung 
stehen, es erwähnen; oder tatsächlich wurde nach Venedig transportiert; oder wurde 
verloren; oder ist wirklich zufällig in irgendeiner Kirche der Stadt oder der Region. Es wäre 
eben nicht unwahrscheinlich, dass vielleicht die drei sterblichen Überreste anfangs 
zusammen aus Samos transportiert wurden und der sterbliche Überrest von Sankt Leon auf 
dem Weg oder wegen des Schiffsbruchs verloren wurde, so dass man am Ende auf 
Kephalenia nur zwei Leichen retten konnte während die Tradition der „drei“ Heiligen am 
Leben gehalten werden konnte. Wegen des Zustandes der Quellen darf man nur 
Hypothesen aufstellen und die Erfindung einer Lösung zu diesem Problem wäre möglich, 
nur wenn man zukünftig weitere Informationen entdecken könnte, was nur die Wohltat des 
Gottes erlauben dürfte. 

Später, nach ihrem vorläufigen Aufenthalt auf Kephalenia, wurden die sterblichen 
Überreste nach Venedig transportiert, wo die auch heute bewahrt werden, während bis 
heutzutage der dritte Überrest  von Sankt Leon unentdeckt bleibt. Gleichzeitig wurde auf 
Kephallenia eine hagiologische Volkstradition erschaffen, wie oft in solchen Umständen 
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griechenlandsweit geschieht19, die aber keinesfalls als eine zuverlässige historische Quelle 
angenommen werden darf. 

Die Heiligen wurden autonom auf Kephalenia weiter verehrt, während ihre 
Verehrung auf Samos - wegen der historischen Ereignisse und der Volkserlebnisse - 
vergessen wurde. In dieser nebensächlichen und ausgedachten Tradition werden eigentlich 
die Ikonen, die Gottesdienste und die relative Verehrungstradition eingegliedert, die 
ausführlich vom Pfarrer Georgios Antzoulatos beschrieben wird. Hier liegt die Grundlage 
der Behauptungen und der vielfältigen Unklarheiten über die drei Heiligen, die dargelegt 
werden. Natürlich wird die örtliche kephallenische Tradition von mehreren ausländischen 
Reisenden (W. Leake, Otto Stackelberg, Al. Wasberg, Ott. Riemann, G. Biedermann, J. 
Partsch) weitererzählt und wiederholt, aber man soll nicht vergessen, dass die Reisenden 
aufgeschrieben haben, was sie auf Kephalenia gehört hatten, deswegen ist das kein Beweis 
für die Herkunft der Heiligen und das Schicksal ihrer sterblichen Überreste. Außerdem gibt 
es andere Beispiele von Überführungen anderer wunderwirkenden sterblichen Überreste 
von Heiligen, wie die von Sankt Nikolaus,von Myra nach Bari, die vorher erwähnt wurde, 
und in diesem Fall haben wir die Weihung örtlichen Verehrungen, genau wo die sterblichen 
Überreste getragen wurden(das hat auch D.S. Loukatos bewiesen20). 

II. Der zweite Teil dieser Problematik in Hinblick auf die drei Heiligen Gregorios, 
Theodoros und Leon steht in Zusammenhang mit der Verbindung der kephallenischen 
Verehrung der Heiligen zu älteren Verehrungstraditionen Kephallenias. Amilkas Alivisatos 
verbindete früher den Beinamen „Aghioi Fanentes“ mit der Quelleninformation dass man 
früher in dieser Region, ungefähr im 2. n.C. Jahrhundert, den Häretiker Epiphanis 
verehrte21. Die Erwähnung an dieser örtlichen Verehrungstradition findet man in Clementes 
aus Alexandria (150-215 n.C.), und es sieht so aus, dass tatsächlich das Aghioi Fanentes 
Kloster in dieser Region lag, vielleicht im selben Ort, wo einst der Tempel des Häretikers 
Epiphanis war. Der Pfarrer Georgios Antzoulatos zweifelt an diese Identifizierung, obwohl 
es im Prinzip die Mehrheit der christlichen Kirchen auf ehemalige alte Tempel oder 
Heiligtüme errichtet wurden, weil die neue Religion die früheren Verehrungsorte weihen 
wollte und auch deutlich zu machen, dass alle ehemaligen Religionen völlig ersetzt worden 
waren. In diesem Rahmen, die Errichtung einer Kirche der neuen Heiligen, die auf der Insel 
nach dem Schiffbruch erschienen, könnte nirgendwo anders verwirklicht, als im Ort wo 
einst der Tempel des Häretikers Epiphanis stand. Auf dieser Weise hätte sowohl seine 
Erinnerung verloren können, da er in der Tradition der neuen Heiligen aufgenommen 
worden wäre, als auch die neuen Heiligen würden einen festen Hintergrund von Glauben 
und Volksreligionsansichten finden, um sie ihre geistige Dominanz im Ort zu stabilisieren. 

Vielleicht könnte die Herkunft des Namens der Heiligen so erklärt werden: 
Epiphanis- „epiphanis“ (erscheinende) – „fanis“ – „faneis“ (griechischer Plural)22 – 
Fanentes  (Heiligen). Wenn man diese Theorie akzeptiert, bedeutet das natürlich nicht dass 
die Heiligen niemals existierten, wie manche Forscher in der Vergangenheit glaubten, weil 
ihre Existenz und diachronischer Verlauf bereits analysiert wurde. Allerdings zeigt diese 

                                                 
19 Fl.Corner, Ecclesiae Venetae at Torcellanae, S.91, G.Cappelleti, Storia della Chiese di Venezia, 
S.78-79 , M.le Quien, Oriens Christianus… 1. Parisiis 1740, S.929 
20 D.S.Loukatos, „Remininscenses culturelles de la translation des reliques de Saint Nicolas de Myra 
a Bari(1087), a travers les eaux helleniques“, La Chiesa Greca in Italia dal’ VII al XVI secolo. 
Padova 1973, S.1307-1317. 
21 Eug.De Faye, Gnostiques et Gnosticisme. Paris 1925, S.413-419, A.Torhoudt „Epiphane“, 
Dictionnaire d’ histoire et de Geographie Ecclesiastiques 15 (1963), S.611. H.Leisegang, La Gnosis. 
Paris 1927, S.47. 
22 Klingt auf griechisch wie „Heilige“ 
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sprachliche Beziehung dass vielleicht die Epiphanis-Tradition diese Identifizierung mit der 
Verehrungstradition der Heiligen verursachte, und sie, wegen dieser Identifizierung den 
Nachnamen „Fanentes“ nahmen, was zu der späteren Entstehung der relativen 
kephallenischen Tradition zur angeblichen Entdeckung ihrer sterblichen Überreste auf 
Kephallenia führte, damit man ihren Nachnamen rechtfertigen konnte. Man darf nicht 
vergessen, dass wahrscheinlich ihre sterblichen Überreste nach dem Schiffbruch auf 
Kephallenia entdeckt wurden, und dass es relativ wenige Informationen über die Identität 
dieser Heiligen gab, so dass die Kephallenier zustande sein könnten, eine Tradition zu 
erfinden, um die Existenz und die wahrscheinliche Wunderwirkung der sterblichen 
Überreste rechtzufertigen. Außerdem hat man oft in Griechenland entsprechende 
ätiologische Traditionen, aber auch Namen und Beinamen inexistenter oder falsch 
identifizierter Heiligen in dem traditionellen Religionsverhalten mehrerer griechischen 
Regionen. 

Der Beiname also – und nicht die Existenz – der Heiligen scheint unmittelbar mit 
der Epiphanis-Tradition verbunden zu sein und wahrscheinlich wurden die relative 
Traditionen später gestaltet, um diesen Beinamen rechtzufertigen, während die 
Charakterisierung der Heiligen als „Neophaneis“ in 1264 im Archiven der kephallenisch-
lateinischen Bischofsamt treurer den Sinn dieses Sachverhaltes darzustellen scheint. Es ist 
ein weiterer Beweis, der das anfängliche Verhältnis der drei Heiligen nicht mit 
Kephallenias Sami sondern mit der Insel Samos legitimiert und zum vollständigeren und 
korrekteren Wissen der historischen Existenz dieser Heiligen des 4. Jahrhunderts beiträgt, 
deren Verehrung wieder erneut auf Samos angefangen hat, mit der Veranstaltung eines 
Volksfestes und mit der Errichtung und der Weihung einer in ihrer Erinnerung gewidmeten 
Kirche von dem orthodoxen Metropolit23 von Samos und Ikaria, Eusewios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Leiter einer unabhängigen Landeskirche.  
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Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ 
 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΛΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ (4ος αι.) 
 

Στη µελέτη αυτή εξετάζεται η περίπτωση τριών στρατιωτικών και οµολογητών 
αγίων του 4ου αιώνα, των αγίων Θεοδώρου, Γρηγορίου και Λέοντος, οι οποίοι εκοιµήθησαν 
στη Σάµο, όπου υπήρχαν τα λείψανά τους µέχρι την διαρπαγή τους από τους 
Σταυροφόρους της ∆΄ Σταυροφορίας. Εξετάζεται η υπάρχουσα σύγχυση που διαπιστώνεται 
στις πηγές και τη βιβλιογραφία σχετικά µε το αν οι τρεις άγιοι εκοιµήθησαν στη Σάµο ή 
στη Σάµη της Κεφαλληνίας, και διαπιστώνεται ότι συνδέονται στενά µε τη Σάµο, στην δε 
Κεφαλληνία µεταφέρθηκαν αργότερα και για µικρό χρονικό διάστηµα τα λείψανά τους, 
στην πορεία τους προς την Βενετία, όπου τελικά αποθησαυρίστηκαν, γεγονός που 
δηµιούργησε και την µεταγενέστερη τοπική κεφαλληνιακή παράδοση σχετικά µε τους 
αγίους. 

Λέξεις-κλειδιά: Άγιος Θεόδωρος, Άγιος Γρηγόριος, Άγιος Λέων της Σάµου, 
Κεφαλλονία, αγιολογία, αγιολογική παράδοση. 
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ЖИТИЈЕ ПАТРИЈАРХА НИКИФОРА ЦАРИГРАДСКОГ ОД 
ИГЊАТИЈА ЂАКОНА КАО ИЗВОР ЗА БЛИЖЕ ДАТОВАЊЕ 

ВРЕМЕНА НАСТАНКА „КРАТКЕ ИСТОРИЈЕ“
∗∗∗∗ 

 
Апстракт: У Житију патријарха Никифора цариградског од Игњатија 

Ђакона налази се и вест о Никифоровом духовном усавршавању и световним 
студијама у непознатом манастиру на малоазијској обали Босфора, као и вест о 
избору Никифора за патријарха цариградског након смрти патријарха Тарасија, где 
се изричито помињу, уз духовне, и световни списи. Обе вести могу бити од помоћи у 
покушају ближег датовања времена настанка Никифорове „Кратке историје“. 
Хронолошки оквир у којем се датује време настанка „Кратке историје“ протеже се 
у распону од 780. до 828. године. Анализом двеју вести које пружа Игњатије Ђакон у 
Житију патријарха Никифора, предлаже се знатно мањи временски период, између 
787/788. и 806. године, као доба када је „Кратка историја“ могла настати. 

Кључне речи: „ Кратка историја“, патријарх Никифор, Игњатије Ђакон, 
житије, образовање, духовни и световни списи, иконопоштовање, иконоборство, 
Седми васељенски сабор, цар, патријарх. 

 
Као један од најплоднијих писаца прве половине IX века, Игњатије, ђакон и 

скевофилакс Свете Софије у Цариграду (рођен између 785. и 790, умро око 847), 
познат је, између осталих својих списа, и као аутор Житија два угледна цариградска 
патријарха, Тарасија (784–806) и Никифора (806–815), а приписују му се још и 
Житија двојице епископа, наиме, Григорија Декаполита и Георгија Амастридског1. 

Бавећи се историјском анализом „Кратке историје“ патријарха Никифора, 
увидели смо да би се два места у Игњатијевом Житију чувеног цариградског 
патријарха могла показати корисним у покушају ближег датовања његове „Кратке 
историје“, што је питање које ни до данас није добило своје коначно решење. 

                                                 
∗ Ова студија је резултат рада на пројекту „Хришћанска култура на Балкану у средњем веку: 
Византијско царство, Срби и Бугари од IX–XV века“ који подржава Министарство за науку 
Републике Србије (бр. 177015). 
1 S. Efthymiadis, On the Hagiographical Work of Ignatius the Deacon, JÖB 41 (1991), 73-83. За 
детаљнију биографију Игњатија Ђакона са прегледом релевантне литературе видети: T. 
Pratsch, Ignatios the deacon - churchman, scholar and teacher: a Life reconsidered, BMGS 24 (2000), 
82-101; као и: S. Efthymiadis, The Life of the Patriarch Tarasios by Ignatios the Deacon, 
Birmingham 1998, 3-6; 38-46, особито уводно разматрање о специфичним одликама византијске 
хагиографске књижевности IX и X века, као и за податке о животу самог Игњатија Ђакона. За 
историјско-литерарну анализу Игњатијевог књижевног корпуса видети: A. Kazhdan, A History 
of Byzantine Literature (650-850), Athens 1999, 343-366.  
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Све досадашње анализе и покушаји датовања су се с правом базирали на 
критичкој анализи самог текста „Кратке Историје“ 2. У предговору својег критичког 
издања и превода грчког текста „Кратке историје“ на енглески језик, C. Mango дао је 
детаљан преглед различитих предлога решења проблема датовања „Кратке историје“, 
са запажањем на самом почетку да не постоји ниједан одлучан доказ који би коначно 
решио питање када је Никифор написао своје историографско дело. C. Mango 
предлаже неколико фаза у Никифоровом животу као време у којем је „Кратка 
историја“ могла настати. На првом месту, то је време Никифорове службе у 
државном апарату царства, тј. између 780. и 797. године, затим време Никифоровог 
повлачења из престонице на супротну обалу Босфора, односно период између 797. и 
802. године, или, пак, у времену док је Никифор обављао функцију птохотрофоса, 
тј. управника неког од престоничких сиротишта, између 802. и 806. године3. Најмање 
могућности C. Mango оставио је претпоставци да је Никифор написао „Кратку 
историју“ након својег патријарховања, односно после 815. године, а свакако не за 
време „патријаршијског периода“, од 806. до 815. године4. Да је „Кратка историја“ 
највероватније Никифорово „младалачко дело“, C. Mango је овакво мишљење 
засновао и на основу запажања патријарховог позитивног, самим тим, и загонетног 
односа према свом претходнику – монотелити Пиру цариградском (638–641). С тим у 
вези, C. Mango је претпоставио да Никифор, као лаик, и будући слабо упућен у 
детаље из прошлости цариградске Цркве, није био свестан да је Пир заправо био 
јеретик, те је, као готово позитиван лик, нашао своје место у „Краткој историји“, 
насупрот његовој изразито негативној представи на коју наилазимо у „Хроници“ 
Теофана5. 

                                                 
2 Тако је J. B. Bury, A History of the Later Roman Empire II, Amsterdam 1966, 450, note 1, 
претпоставио да је „Кратка Историја“ настала пре 796. године, односно док је Панонија још 
била под влашћу Авара, будући да тако стоји у самој "Историји". Неки су, као W. Ohnsorge, 
Konstantinopel und der Okzident, Darmstadt 1966, 57 – 58. и P. Speck, Kaiser Konstantin VI, 
(Münich 1978) II, 638, note 233, речи о немогућности да жена управља царством Ромеја упућене 
царици Мартини од стране цариградског пука били склони да тумаче као пројекцију из 
Никифоровог доба, тачније, односа народа Константинопоља према царици Ирини, чиме би 
време настанка „Кратке Историје“, како сматра C. Mango, Nikephoros Patriarch of 
Constantinople, Short History, Text, translation and commentary, (Washington D. C. 1990) 8. ваљало 
тражити у времену након 790. године.  
3 Изворни податак о Никифору као птохотрофосу налази се у патријарховом житију од 
Игњатија Ђакона, где се, међутим, звање као такво не помиње, већ се као похвала будућег 
светитеља истиче да је Никифору од стране царева, Никифора и Ставракија, поверено 
управљање над сиротиштем: τοῦ µεγῖστου πτωχεῖου ἐπιτροπεύειν. На основу овог пасуса P. J. 
Alexander, The Patriarch Nicephorus of Constantinople, (Oxford 1958) 63, изнео је претпоставку да 
се заправо ради о полуцрквеној дужности која је, донекле, најавила Никифоров избор за 
патријарха Цариградске цркве. Међутим, у византијским тактиконима IX и X века нема помена 
птохотрофоса, види: N. Oiconomidès, Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles, 
Introduction, texte, traduction et commentaire, Paris 1972. У одредници Ptochotropheion – The 
Oxford Dictionary of Byzantium, III (NewYork – Oxford 1991), 1756 (A. Kazdhan), такође се 
износи недоумица да ли су птохотрофоси били световни или духовни достојанственици. 
4 Mango, Short History, 8-12. У том правцу је размишљао и Alexander, нав. дело,162, радије 
предлажући доба пре 787. године као време настанка "Кратке Историје" обзиром да Никифор у 
својем делу не пружа никакво сазнање о обнови иконопоштовања на Седмом васељенском 
сабору. 
5 Mango, Short History, 11-12; C. Mango,The Breviarium of the Patriarch Nikephoros, Byzance: 
Hommage à A. N. Stratos (Athens 1986) II, 544-545. Однос Никифора према Пиру цариградском 
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Житије патријарха Никифора цариградског од Игњатија Ђакона, уз остала 
три која му се приписују, убраја се у хагиографије високог литерарног домета и, по 
речима једног од проучавалаца, „може се окарактерисати као синтеза састављена 
од реторских, биографских, теолошких и историографских елемената“ 6.   

Управо су ови биографски и историографски елементи које је Игњатије 
Ђакон унео у Никифоров животопис од значаја за наше истраживање времена 
настанка „Кратке историје“, тим пре што је састављач, извесно, био млађи 
савременик и познаник Тарасијевог прејемника на цариградској катедри7. Наиме, 
како је T. Pratch у једном од својих радова показао, може се са прилично сигурности 
претпоставити да је Игњатије своју каријеру у цариградској Цркви започео управо у 
време Никифоровог патријархата, чији је близак сарадник био и који га је произвео у 
чин ђакона, а мање вероватно и у звање скевофилакса8.  

Покајани иконоборац и бивши митрополит Никеје, Игњатије Ђакон, управо 
је и написао Житије патријарха Никифора као израз сопственог преумљења и 
повратка православном иконопоштовању из јереси икономахије. Овај Игњатијев 
мотив да напише похвалу Никифору9, као ономе који је „ све уздигао до праве вере“ , 
нашао је свој израз у епилогу Житија где животописац исповеда свој пораз и пад 
надајући се да ће стећи самилост и заступништво светог патријарха пред Богом10. У 
том смислу, јасно је да опис Никифоровог подвига у борби за православно 
иконопоштовање представља Игњатијев примарни задатак приликом састављања 
Житија.  

Први податак на који бисмо у овом раду указали јесте саопштење Игњатија 
Ђакона о Никифоровом удаљавању из Константинопоља на супротну обалу Босфора 
и опис његовог живота, који се може окарактерисати као монашки, али у оквиру којег 
је, према Игњатијевом мишљењу, било времена и места за световне студије. Наиме, 
осетивши својеврстан мистични призив ка усамљеничком животу, посвећеном само 
Богу, Никифор је напустио метежни престони град, настанивши се на супротној 
обали Босфора, прилично суровој за људски живот. Зато је „ основао манастир 
светих мужева (посвећен) непрестаном славословљењу Свемоћнога. Заједно са њима 

                                                                                                                            
засебно, али и према личностима патријараха описаним у „Краткој Историји“ свакако 
заслужује посебну пажњу и проучавање. 
6 Efthymiadis, Ignatius, 80. 
7 C. Mango, The Correspondence of Ignatios the Deacon. Text, translation, and commentary 
(Washington D. C. 1997) 23, note 92. примећује да у уводу житија Игњатије себе назива „сином“ 
покојног патријарха Никифора, као и да животопис указује на личну упућеност у догађаје који 
су обележили Никифорову абдикацију 815. године.  Игњатијева дискретна али вешто уметнута 
идеја о духовном сродству са светим патријархом, која се нашла у уводу самог житија, има 
неколико наративних нивоа и носи у себи више различитих порука. Разумљиво је да је 
Игњатије као бивши иконоборац, који уосталом и само Никифорово житије делимично пише 
као израз сопственог покајања за следовање иконоборачкој јереси, имао разлога да се преко 
духовног сродства са Никифором поново укључи у заједницу правоверних хришћана. У том 
смислу духовно усиновљење претставља јаку спону са правом вером чији је носилац патријарх 
Никифор свакако био. Такође, духовно сродство Игњатија Ђакона са Никифором 
цариградским сигурно произилази и из чињенице да је Игњатије управо од Никифора примио 
посвећење у чин ђакона и тако постао део клира Цариградске цркве.  
8 Pratsch, нав. дело, 89-94. 
9 Приметна је игра речи коју уводи Игњатије, где је Никифор као победоносац уједно и 
богоносац, онај који је носио Бога у срцу – ὁ θεοφόρος, односно θεοφόρος πατήρ. 
10  Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani opuscula historica, ed. C. de Boor (Leipzig, 1880; 
repr. New York, 1975), 215. 
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је и сам даноноћно постојано пребивао у молитвама и славословљењима и, у пуној 
мери најбољем, умереном подвигу, посветивши се наукама  и читању свештених 
(списа)...“ 11 И одмах, потом, додаје: „Но, будући да сам поменуо (његово изучавање) 
наука (µαθηµάτων), нити је неприлично нити је заиста противно (теми) споменути 
темељитост и савршенство овог мужа у њима. Јер, осим у изучавању Божанских 
Списа, стекао је познавање (µέθεξιν) световног (τὴν θύραθεν) образовања“ 12. 

Наведено место, иако по свему може имати одлике топоса, односно општег 
места карактеристичног за хагиографски литерарни стил, сматрамо да ипак у својој 
основи може садржати језгро историјске истине и да, у том смислу, пружа извесног 
основа за претпоставку да је Никифор, пошто се повукао из Константинопоља, 
одрекавши се световног живота, између осталог, започео и посао на припреми или 
писању својег историографског дела.  

По месту које овај одељак заузима у структури Житија патријарха Никифора, 
одмах после нарације о Никифоровом учешћу на Седмом васељенском сабору, 
закључили бисмо да се повлачење са положаја царског секретара и боравак на 
супротној обали Босфора десио убрзо после одржаног Сабора 787. године, који је 
могао утицати на Никифора да се, одрекавши се световног живота, посвети 
контемплативном животу, подражавајући монашки13.  

Други помен који се може окарактерисати као донекле експлицитнији, 
премда, ипак, као индиректан показатељ, тиче се управо казивања о избору 
Никифора за патријарха цариградског након смрти Тарасија 806. године. Наиме, 
након што је описао неусаглашеност ставова свих оних који су учествовали у избору 
новог патријарха, дакле, свештеника, монаха и чланова сената, од којих је свако 
предлагао својег кандидата, Игњатије Ђакон саопштава да је цар Никифор I, имајући 
на уму Никифорове врлине и његове „духовне и световне списе“, успео да убеди све 
мноштво оних који су учествовали у избору да једнодушно прихвате Никифора за 
новог патријарха: „ Али божанска воља у царев ум представи Никифора као 
делатног првопастира, и (цар) присили све да обрате пажњу на Никифора, 
подсећајући их на његову врлину, славу у духовним и световним списима, кротост и 

                                                 
11 Nicephori, 148. 
12 Nicephori, 149. 
13 Alexander, нав. дело, 61-63, сматра да се Никифор после Седмог васељенског сабора 
задржао у Константинопољу још неко време пре него што је напустио Град и посветио се 
испосничком животу на малоазијској обали Босфора. Он Никифорово напуштање високог 
државног положаја, међутим, доводи у везу са превратом из 797. године, односно ослепљењем 
Константина VI и доласком на власт царице мајке Ирине, односно, Никифорово повлачење из 
света не тумачи као тежњу за монаштвом, будући да се Никифор после неког времена нашао у 
Константинопољу на положају птохотрофоса, већ као могуће присилно изгнанство у које је 
био принуђен да оде као евентуални присталица свргнутог и ослепљеног цара. Међутим, 
оваквом тумачењу, које се углавном темељи на чињеници да се Никифор није замонашио 
након повлачења из Цариграда, може да се супротстави и другачије. Наиме, Игњатије Ђакон 
помиње изричиту жељу будућег патријарха Никифора да се замонаши пре примања 
епископског посвећења 806. године, што, иако личи на топос – опште место, можда осликава 
жељу коју Никифор вероватно није успео да спроведе у дело раније будући да је био присиљен 
да напусти своје испосничко обиталиште и прекине свој аскетски подвиг прихвативши се 
дужности управитеља цариградског сиротишта, а на наговор и притисак цара Никифора I (802 
– 811). У том смислу сматрамо да има основе узети 787/788. годину као могућу одредницу за 
питање времена Никифоровог повлачења из Цариграда и почетка рада на „ Краткој 
Историји“.  
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скромност карактера, и савест према свима чисту и безазлену“ 14. Изричити спомен 
„световних списа“, као дела Никифоровог литерарног опуса, може имати извесну 
изворну вредност у разматрању проблема датирања настанка „Кратке историје“, 
јединог познатог „световног“ дела патријарха Никифора. У прилог изнетом ставу о 
изворној вредности спомена „световних списа“ будућег патријарха, иде и чињеница 
да се у византијској хагиографској књижевности не сусреће помен „световних списа“ 
у оквиру топоса учености, као једном од предзнака светитељства или подвига 
будућег светитеља15. На извесну опрезност упућује нас чињеница да се ради о изразу 
у множини, на основу чега би се могло претпоставити да је Никифор писац више 
„световних“ дела, међу којима се налази и његово историографско дело. С тим у вези, 
треба имати на уму да се Никифору приписује и ауторство „Кратке хронике“, премда 
се она у два преписа појављује као дело анонимног аутора16.  

У светлу наведених детаља поставља се и питање: зашто Игњатије, ако је као 
Никифоров млађи савременик познавао овај његов спис, није изричито поменуо 
„Кратку историју“, односно зашто се определио за уопштенији израз „световно 
дело“? Да ли из разлога да не би, улажењем у детаље који се тичу Никифоровог 
литерарног стваралаштва, пореметио ток и концепт нарације чији је главни циљ да 
прикаже светитељски подвиг патријарха иконофила? 

Ипак, на овом месту указали бисмо на извесне паралеле које се срећу у 
Игњатијевом Житију патријарха Никифора и „Библиотеци“ патријарха Фотија, који 
је прочитао „Кратку историју“ и оставио сажет опис, са посебним освртом на 
литерарни стил и квалитете Никифоровог писања и изражавања. Наиме, у 
„Библиотеци“ се, од целокупне Никифорове литерарне заоставштине, помиње само 
„Кратка историја“ 17, док се у Игњатијевом Житију патријарха Никифора јасно 
помињу „световни списи“. Учени цариградски патријарх Фотије прочитао је „Кратку 
историју“ својег претходника на патријаршијском трону и хвали је превасходно због 
литерарних квалитета – јасноће израза и трезвене красноречивости – које је њен 
аутор унео у своје дело. Фотије сматра да је патријарх Никифор човек који се држи 
класичних узора, будући савршен и вешт у говору. Његова нарација одликује се 
једноставношћу и јасноћом језика, док му је приповедање красноречиво, нити 
расплинуто нити сувише сажето: „ Једноставног је и јасног језика, лишена свега 
сувишног, а по красноречивости и структури приповедања нити је расплинута нити 

                                                 
14 Nicephori, 154. 
15 На овом месту желим да изразим захвалност проф. др Влади Станковићу на указаним 
сугестијама приликом тумачења овог пасуса.  
16 Mango, Short History, 4. Такође, изричит помен духовних списа упоредо са световним: τὸ ἐν 
λόγοις, τοῖς τε πνευµατικοῖς και τοῖς θύραθεν..., иако намеће једну недоумицу у погледу изворне 
вредности овог пасуса будући да су сви познати Никифорови теолошки списи настали или у 
последњим годинама његовог патријарашког служења или након абдикације са трона 
Цариградске цркве (814/815- 828), на овом месту ипак има само литерарну улогу. Наиме, треба 
имати на уму хагиографски карактер Игњатијевог списа и циљ који је Никифорово житије 
имало да досегне, најпре прослављање Никифорове истакнуте личности која је обележила 
други таласа иконоборства, а затим рехабилитацију самог Игњатија Ђакона, покајаног 
иконоборца. У том смислу, сматрамо да су „духовни списи“ будућег патријарха просто морали 
да се помену као саставни део биографије предстојатеља цариградске Цркве, па можда чак и да 
буду наглашени услед познате и за цариградску Цркву непријатне расправе са Римском 
црквом по питању двократног неканонског избора Тарасија па затим и Никифора – световних 
лица – на цариградски патријаршијски трон.  
17 Photius, Bibliothèque, ed. R. Henry, vol. I ("codices" 1-84), Paris, 1959, 99. 
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је пак сувише сажета. Али ако би било потребно (показао би се Никифор) уистину и 
као човек савршен и вешт у говору. Наиме, избегава новачење, и потпуно се држи 
старог обичаја. Он још сједињује и задовољство са лепотом приповедања. И сасвим 
би превазишао историјска дела многих својих претходника, да није био у многоме 
сажет, тако изгубивши потпуну награду“ 18.  

Са своје стране, Игњатије Ђакон, пак, каже: „ Наиме, колико је био вешт у 
граматици и у њеним саставним деловима, разликовању доброг писања од лошег као 
и у владању јелинским језиком, и у тачном усклађивању метричких елемената, 
заиста је познато и онима скромног знања. Коликo је красноречивост и благ говор 
јасно огласио на реторској многозвучној лири, није тешко сагледати. Наиме, уклања 
се од брбљивости бесплодне софистике одбацујући празно наклапање, а кроз јасноћу 
и чистоћу (израза) практиковао је сладак и угодан стил у структури 
(приповедања)“ 19.  

Ако упоредимо ово Игњатијево саопштење из Житија патријарха Никифора 
у оном сегменту које је посвећено његовим световним студијама, видимо да оба 
аутора на врло сличан начин хвале патријархову реторску вештину, његову 
умереност у говору и јасноћу излагања, као и оданост класичним литерарним 
узорима. Једина, пак, разлика јесте у томе што Фотије изричито помиње „Кратку 
историју“, док је Игњатије, следујући хагиографским узорима, у својој нарацији не 
именује, али коју је, пишући Житије највероватније након Никифорове смрти, 
свакако познавао. 

Две вести које се налазе у животопису патријарха Никифора од Игњатија 
Ђакона могу се, дакле, посматрати у одређеној узајамној повезаности. Прво 
саопштење, да се Никифор, настанивши се на малоазијској обали Босфора, између 
осталог, посветио и световним студијама, могло би се узети као индиректан податак 
о времену када се Никифор прихватио посла писања своје „Кратке историје“. С 
обзиром на то да немамо прецизан датум када се Никифор одрекао световне каријере 
и с обзиром на то да је позната његова улога царског секретара – изасланика на 
Седмом васељенском сабору, 787/788. година могла би бити полазна хронолошка 
одредница за датовање настанка „Кратке историје“. С тим у вези стоји и друга вест, 
наиме, да је цар Никифор I, приликом Никифоровог постављења на катедру 
цариградских патријараха 806. године, између осталог, имао у виду и његове 
„духовне и световне списе“ – као добре особине, поред осталих богоугодних врлина 
– које су овог угледног Цариграђанина, бившег царског секретара, а потом, аскету, 
„препоручиле“ пажњи василевса. Овим би се одредила горња временска граница када 
је могла настати Никифорова „Кратка историја“ 20.  

Оцена коју је о „Краткој историји“ изрекао C. Mango, да се заправо ради о 
„младалачком делу“ будућег патријарха21, у светлу вести које нам о Никифоровом 
литерарном стваралаштву пружају Игњатије Ђакон и патријарх Фотије, не изгледа 
нам уверљива. Наиме, на основу анализе изворних података који су садржани у 
„Библиотеци“ и Никифоровом Житију, када је реч о „Краткој историји“, намеће се 
закључак да се ради о делу високог литерарног домета, произашлом испод пера једне 

                                                 
18 Bibliothèque, 99.  
19 Nicephori, 149. 
20 У исте хронолошке оквире, између 787. и 806. године, датовао је настанак Никифорове 
„Кратке Историје“ али, нажалост, без икаквог образложења P. O’Connel, The Ecclesiology of St 
Nicephorus I (758–828) Patriarch of Constantinople, Rome 1972, 54-55. 
21 Mango, Short History, 12. 



 277

од најугледнијих престоничких личности с краја VIII и прве половине IX века, 
односно у времену између 787/788. и 806. године, када је Никифор, иако већ бивши 
царски секретар, ипак заузимао значајно место у високим световним и духовним 
круговима Византијске престонице. 

Дакле, наша претпоставка била би да је „Кратка историја“ патријарха 
Никифора заправо могла настати између 787/788. године, односно Седмог 
васељенског сабора и 806. године, када је цар Никифор узвео Никифора цариградског 
на патријаршијски трон константинопољске Цркве. 
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Dragoljub Marjanovi ć 
  

VITA OF THE PATRIARCH NIKEPHOROS OF CONSTANTINOPLE 
BY IGNATIOS THE DEACON AS A SOURCE FOR THE CLOSER DATING 

OF THE „SHORT HISTORY“ 
 
Ignatios, deacon and skeuophylax of the Great Church of Holy Wisdom is 

renowned as one of the most fruitful writers of the first half of the IX century and among 
other works, as the author of two vitae, namely those of the patriarchs Tarasios and 
Nikephoros. Ignatios’ vita of the patriarch Nikephoros (806 – 815) is listed among 
hagiographies of a higher literary level and is referred to “as a synthesis composed of 
rhetorical, biographical, theological and historical elements”. Precisely these biographical 
and historical elements which Ignatios the Deacon interpolated in to Nikephoros’ vita can 
be helpful in an attempt to date more closely the “Short History”, especially since it is 
almost certain that Ignatios was a younger contemporary of the patriarch Nikephoros, 
referring to him in the prologue of the vita as his “son”, a remark which has more than one 
layer of meaning and message. 

Hitherto, all analysis concerning the date of the “Short History”, were, naturally, 
based on “internal indications” present in the text, suggesting a wide time span from 780 
until 828.  Ignatios the Deacon’s „Life of the patriarch Nikephoros“, however, contains two 
notices that might indicate a narrower time span, between 787. and 806, as the date when 
Nikephoros might have written his „History“.  

Namely, when referring to Nikephoros’ seclusion on the opposite shore of the 
Bosporus, that could have happened as early as in 787., after the Seventh ecumenical 
council, Ignatios states that the future patriarch devoted himself not only to prayer and the 
reading of Scripture, but also to secular studies. It is worth noticing, that hereafter, Ignatios 
gives a very similar description of Nikephoros’ rhetorical style as is present in Photios’ 
„Bibliotheca“  regarding Nikephoros’ narration in „Short History“. The above mentioned 
secular studies of Nikephoros, which he conducted while leading the ascetic life, we are 
inclined to accept as a brief notice regarding the work on the “Short History”, or at least as 
a preparation for the writing of his historical work.  

The second notice, a more explicit one, presented by Ignatios refers to the time 
when Nikephoros was made patriarch by the choice of Emperor Nikephoros I, who, having 
in mind Nikephoros’ „virtues and his crucial contribution in both spiritual and secular 
writings“, proclaimed him patriarch of Constantinople. 

Mention of „secular writings“ seems to be an authentic data, since these are not a 
common part of a topos of erudition which is, in Byzantine hagiography, often attributed to 
a saint as one of his virtues or as a foretoken of his sainthood.  How ever, the reason why 
Ignatios avoided mentioning it directly remains unclear. May be it is due to the literary 
form of his high styled vita of the patriarch Nikephoros, which he did not want to disrupt. 

Due to this information provided by Ignatios the Deacon, especially after 
comparing some of them to the words of Photios in his “Bibliotheca” regarding the “Short 
History”, we would suggest that Nikephoros perhaps started his work on writing the „Short 
History“ in 787, a labor that was completed before he was elected patriarch of 
Constantinople in 806.  

Key words: short history, Patriarch Niciphorus, Deacon Ignatius, biography, 
education, reverence of icons, iconoclasm, The Seventh Ecumenical Council, imperator.
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ТИПИКОН МАНАСТИРА БОГОРОДИЦЕ КОСМОСОТИРЕ 
СЕВАСТОКРАТОРА ИСАКА КОМНИНА (1151/1152): 

СПЕЦИФИЧНОСТИ ТЕКСТА И ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ∗ 
 
Апстракт: Типикон манастира Богородице Космосотире крај Вире у 

Тракији представља један од најинтересантинијих, али и најсложенијих докумената 
ове врсте из читавог византијског миленијума. Ктитор манастира и писац 
Типикона, млађи брат цара Јована II Комнина, севастократор Исак, специфичан 
како по свом изузетном образовању, тако и по снажним амбицијима да освоји 
царску власт од брата, оставио је вредно сведочанство о својим ставовима, 
намерама, односу према родитељима и породици и сопственом положају у време 
зидања задужбине, средином 12. века.  

Кључне речи: Комнини, севастократор Исак, Богородица, Балкан у 12. веку, 
ученост, икос.   

 
Уводне напомене 

 
Севастократор Исак, млађи брат цара Јована II Комнина (1118-1143) и ктитор 

манастира Богородице Космосотире (Спаситељице Света) био је једна од 
најзанимљивијих личности у столетној владавини основне гране династије Комнина. 
Пето по реду дете цара Алексија Комнина и трећи син, након очевог сацара и 
наследника Јована II и старијег брата Андроника, Исак се од првих спомена у 
изворима издвајао својим темпераментом, снажном личношћу и утицајем који је 
имао у владајућем роду1. У разгранатој царској породици Комнина, која је била је 

                                                 
∗ У раду се саопштавају резултати са пројекта "Хришћанска култура на Балкану у средњем 
веку: Византијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века", евиденциони број 177015. 
1 Основни подаци о Исаку могу се пре свега наћи у просопографској студији Константина 
Варзоса, K. Varzos, Ἡ γενεαλογία τῶν Κοµνηνῶν, Thessalonica 1984, no. 36, 238-254 (у даљем 
тексту Varzos, Ἡ γενεαλογία). На основу прецизног списка датума рођења све деце цара 
Алексија Комнина, зна се да је севастократор Исак рођен у недељу, 16. јануара 1093. године, P. 
Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken, 1. Teil: Einleitung und Text, Wien 1975, Chronik 5, 
55. Види и J. Thomas – A. C. Hero (eds.), Byzantine Monastic Foundations Documents: A Complete 
Translation of the Surviving Founders' Typika and Testaments I-V [Dumbarton Oaks Studies 35], 
Washington D. C. 2000 (у даљем тексту Thomas – Hero, Byzantine Monastic Foundations 
Documents) , no. 29, 782-858, где је Исаков типикон преведен на енглески језик (798-849, 
превод Ненси Патерсон Шевченко), уз основне податке о аутору и његовој задужбини (782-
783) и коментаре појединих одредаба типикона. Потребно је нагласити да је преглед Исаковог 
живота у наведеној публикацији изузетно штур и недовољно тачан, а да се текст типикона 
Богородице Космосотире посматра искључиво у поређењу са осталим сличним документима, 
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богата необичним, несталним, амбициозним и помало особеним фигурама, 
севастократор Исак заузимао је посебно место. Основни разлог Исакове 
специфичности лежао је у његовој политичкој амбицији – особини која је уистину 
красила већину чланова рода Комнина рођених у царском пурпуру, али коју је само 
млађи брат цара Јована II Комнина покушао силом да оствари, побунивши се 
отворено против братовљеве власти.2 Ова Исакова одлука одредила је читав његов 
потоњи живот, али у великој мери и судбине двојице његових синова, Јована и 
Андроника, који су, сваки на свој начин, остали заувек обележени очевим 
политичким избором. Упоредо са тим, Исак је био једини од деветоро деце Алексија 
Комнина и Ирине Дука, припадника прве порфирогенитне генерације, који је био 
великим делом свог бића окренут учењу и наукама, не само хваљен као зналац у 
бројним саставима цариградских ретора, већ поносно састављајући и сам различите 
учене трактате, због тога можда и додатно свестан сопствене надмоћи у односу на 
брата цара и осталу браћу и сестре.3 

Један од састава севастократора Исака Комнина јесте и типикон манастира 
Богородице Космосотире,4 текст прожет личним ставовима и осећањима ктитора, 

                                                                                                                            
без детаљније анализе садржаја, језика и стила, или специфичности овог важног документа. 
Слично се може рећи и за рад N. P. Ševčenko, The Tomb of Isaak Komnenos at Pherrai, The Greek 
Orthodox Theological Review 29-2 (1984), 135-140, док C. Mango, Sépultures et épitaphes 
aristocratiques à Byzance, Epigrafia medievale greca e Latina. Ideologia e funzione, eds. G. Cavallo 
– C. Mango, Spoleto 1994, 99-117, разматра пре свега бригу севастократора Исака да себи 
осигурава сигурно место за почивање (103-105). Cf. The Oxford Dictionary of Byzantium II, A. 
Kazhdan et al. (eds.), New York – Oxford 1991, 1146, Komnenos, Isaac the Porphyrogennetos (A. 
Kazhdan). Исак је у литератури називан најчешће другим севастократором Исаком, како би 
се разликовао од стрица Исака, старијег брата Алексија Комнина, који је први понео 
новонастало звучно достојанство севастократора. 
2 Тачна хронологија Исакове побуне против брата још увек није поуздано утврђена. Чини се да 
Исак био приморан да оде у изгнанство изван Царства 1130. године, заједно са својим старијим 
сином Јованом (Исаков млађи син Андроник, пријатељ и супарник цара Манојла Комнина, 
који је био цар између 1183. и 1185. године се у овом контексту у изворима у опште не 
спомиње), и да сњ вратио у Византију између 1136. и 1138. године, свечано се измиривши са 
братом царем Јованом II Комнином, као што то сведочи Теодор Продром својим актуелним, 
политичким песмама, W. Hörandner, Theodoros Prodromos. Historische Gedichte, Wien 1974 (у 
даљем тексту, Hörandner, Prodromos), 390-398 (XL-XLII). Cf. J.-Cl. Cheynet, Pouvoir et 
contestation à Byzance 963-1210, Paris 21996, no. 139/ 105, верује да је до помиње браће дошло 
тек пролећа 1139. године, што је мало вероватно. 
3 E. Kurtz, Unedierte Texte aus der Zeit des Kaiser Johannes Komnenos, BZ 16 (1907) 69-109, о 
Исаку, 101-109; idem, Ein Gedicht des Sebastokrator Isaakios Komnenos, BNJ 5 (1926/1927) 44-46; 
Hörandner, Prodromos, XLII/ 396-398. Cf. P. Magdalino, The empire of Manuel I Komnenos, 
Cambridge 1993 (у даљем тексту, Magdalino, Manuel), 332-334. Нема сумње да је Исак био 
много ученији – и као такав и схватан у Цариграду – у односу на најстарију сестру Ану 
Комнин, која је својим јединственим историјским дело Алексијадом и сама, на другачији 
начин, показала своје образовање, експлицитно га истичући у уводу свог историјског дела, D. 
R. Reinsch – A. Kambylis (eds.), Annae Comnenae Alexias, CFHB 40.1, Berlin and New York 2001. 
4 О самом манастиру севастократора Исака, од кога је сачуван само католикон у Вири у 
Тракији, види пре свега, St. Sinos, Die Klosterkirche der Kosmosoteira in Bera (Vira), München 
1985; idem, Ἡ µονὴ τῆς Κοσµοσώτειρας τῆς Βήρας καὶ ἡ ἱστορία τοῦ οἰκισµοῦ τῆς κατὰ τοὺς 
βυζαντινοὺς καὶ µεταβυζαντινοὺς χρόνους, Θρακική Επετηρίδα 7 (1987-1990), 223-234, иако аутор 
не анализира детаљније историјске околности настанка ово манастира, нити личност и улогу 
ктитора. Фотографије унутрашњости цркве доноси I. Iliadis, The Panagia Kosmosoteira at Pherai 
(Vira): the Natural Lighting of the Katholikon, JÖB 55 (2005) 229-245. Питање да ли се на 
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који је у исто време и његов аутор.5 Исаков Типикон није до сада био анализиран са 
књижевног аспекта, нити постављен у прецизан историјски контекст времена и 
околности у којима је настао, упркос свести о значају овог текста за византијску 
духовну, али и политичку историју 12. века.6 Јединствен по свом садржају и снажном 
личном тону ктитора који прожима читав текст, типикон Богородице Космосотире 
представља вредно сведочанство о византијском образовању 12. века и прожимању 
античке хеленске учености и хришћанске вере у избављење, али у можда још већој 
мери и врело података о необичној личној повести севастократора Исака. Типикон 
Богородице Космосотире потврђује, такође и политички значај комнинских 
задужбина, које су одсликавале хијерахију моћи унутар царског рода, имајући уз 
религијски и јасно изражен идеолошки значај у борби за превласт унутар снажно 
антагонистичког царског рода Комнина.7  

  
Текст 

 
Прожети најчешће личним тоном ктитора, манастирски типикони, а пре 

свега њихови уводни делови, представљају један од најинтимнијих жанрова 
средњовековне литературе. Попут тестамената, сачуваних у много мањем броју, 
оснивачки документи манастира су пружали могућност ктиторима да у њима изразе 
погледе на свет, да се осврну на свој животни пут и недаће које су морали да 
савладају, али и да упуте савремене политичке поруке, алудирајући на догађаје које 
сматрају значајним и на личности из своје околине. Типикони манастира неретко 
откривају ставове ктитора о сопственом положају у свету, а уређење укупног 

                                                                                                                            
представама војника светитеља могу заправо препознати физиономије цара Алексија I 
Комнина и његових рођака и синова поставио је Ch. Bakirtzis, Warrior Saints or portraits of 
members of the family of Alexios I, J. Herrin – M. Mullet – G. Otten-Froux (eds.), Mosaic. Festschrift 
for A. H. S. Megaw, London 2001, 85-87, иако се овим тезама мора приступати са крајњим 
опрезом. Поједине фотографије ових фресака доноси и M. Panayotidi, Donor personality in 12th 
century painting. Some examples, Ch. Angelidi (ed.), Το Βυζάντιο ώριµο για αλλαγές, Athens 2004, 
146-151. 
5 У случају севастократора Исака нема никакве сумње да је он сам и писац, а не само 
наручилац текста, који је представљао оснивачки документ његовог манастира. 
6 Текст Типикона L. Petit, Typikon du monastère de la Kosmosotira près d' Aenos (1152), IRAIK 13 
(1908) 17-77 (у даљем тексту, Petit, Typikon). Ново издање Типикона, урађено по једином за 
сада познатом рукопису, који је претходном издавачу био доступан само у недовољно 
прецизном препису филолога, новинара и радозналца за историју Илије Цицелиса с краја 19. 
столећа, приредио је Јоргос Папазоглу, G. Papazoglou, Τύπικον Ἰσαακίου Ἀλεξίου Κοµνηνοῦ τῆς 
µονῆς Θεοτόκου τῆς Κοσµοσώτειρας, Komotini 1994 (у даљем тексту, Papazoglou, Τύπικον). 
Рукопис на коме се заснивају оба наведена издања потиче из поствизантијског времена, 
прецизније са краја 16. века и сачуван је на острву Кефалонији али се ништа прецизније не 
може рећи о изгубљеним рукописима или о рукописној традицији Типикона током готово 
четири и по столећа. Најважније текстуалне разлике између два издања, односно пропусти и 
грешке у читању у Petit, Typikon, наведене су у Papazoglou, Τύπικον, 27-29. Позни преписи, 
недостатак рукописа из византијског времена и проблематична рукописна традиција овог 
важног документа и занимљивог ученог састава намећу опрезност приликом тумачења 
појединих места из Типикона, о чему ће бити речи у даљем тексту. Места из Исаковог 
Типикона ће се наводити најпре из првог издања Типикона L. Petit-a, а затим и из 
Папазоглуовог издања.  
7 В. Станковић, Комнини у Цариграду (1057-1185). Еволуција једне владарске породице, 
Београд 2006 (у даљем тексту, Станковић, Комнини). 
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манастирског живота, без обзира на често преузимање узора из других сличних 
докумената,8 јасно оцртава вољу оснивача, како у религијском и духовном, тако и у 
световном, идеолошком и политичком смислу. У овом погледу типикон 
севастократора Исака је од посебног значаја – као најугледнији и несумњиво 
најутицајнији „отпадник“ из клана Комнина, који се након више година изнанства 
покајао и свечано помирио са братом царем, Исак је прећутно прихватио улогу вечно 
сумњивог брата (у доба цара Манојла и стрица), некога чија је амбиција покренула 
једину отворену побуну против василевса током столећа владавине основне гране 
породице Комнина.  

Када се ближе анализира сам текст типикона јаснији постаје како сам 
положај некадашњег најближег сарадника цара Јована II – што је Исак био након 
смрти њиховог оца Алексија у ноћи 15. на 16. август 1118. године – и каснијег 
побуњеника против братовљевог првенства унутар породице, тако и општија 
политичка клима унутар византијске елите половином 12. века, која је имала утицај и 
на развој односа између Цариграда и земаља балканског залеђа царства. 

Позни препис рукописа који је дошао до нас оставља дилеме о изворном 
облику текста на више места, почевши од самог „наслова“ у коме постоји нимало 
занемарљива лакуна: након речи Τυπικὸν ἐµοῦ (Типикон мене) и наставка Ἰσαακίου 
καὶ υἱοῦ τοῦ µεγάλου βασιλέως Ἀλεξίου τοῦ Κοµνηνοῦ (Исака и сина великог василевса 
Алексија Комнина), постоји празнина коју је још први издавач допунио речју 
σεβαστοκράτορος (севастократора), поводећи се највишом титулом коју је млађи 
брат цара Јована II Комнина понео. Имајући на уму карактер Исаковог типикона и 
посебно једну врсту незавршености, која прати не само текст овог документа већ и 
читав подухват подизања комплекса манастира Богородице Космосотире, празнина у 
тексту, несумњиво намерно остављена,9 представља важно сведчанство о 
проблематичности положаја ктитора. Док је његово позивање на оца цара, Алексија 
Комнина, сасвим јасно, али, као што ће се видети, подједнако и политички важно, 
чини се да је Исак био у недоумици да ли да наведе титулу, која је за њега, у време 
настанка типикона изгубила сваки значај.10 

Специфичност положаја ктитора Космосотире који је у снажном породичном 
систему Комнина живео у необичној политичкој изолацији, оставило је трага већ на 
самом почетку текста типикона. Иако се не може тачно утврдити да ли је сам Исак 
оклевао да се титулише титулом севастократора, која га је у време царевања његовог 
оца постављала непосредно иза старијег брата Јована, очевог крунисаног сацара, или 
је реч о колебању неког каснијег преписивача, збуњеног постојањем више 
севастократора Исака у комнинском столећу, јединственост политичког положаја 
овог ученог Комнина дошла је до пуног израза већ на самом почетку документа 

                                                 
8 Од 11. века најутицајнији је био Типикон Богородице Евергетиде, манастира у околини 
византијске престонице, који је послужио као узор за уређење огромне већине манастира из 
наредних столећа, па тако и свих осталих задужбина Комнина чији су нам типикони познати, 
али и Хиландара и Студенице. Исаков Типикон за манастир Богородице Космосотире се такође 
ослања на Евергетидско манастирско уређење, као што истиче и сам ктитор, Petit, Typikon= 
Papazoglou, Τύπικον, сарр. 8, 13, види Petit, Typikon, 18-19, Papazoglou, Τύπικον, 27-28.  
9 Petit, Typikon, 19, n. 1 
10 Чврсто придржавање породичних традиција у давању имена деци у разгранатој породици 
Комнина условило је хомонимију бројних њених чланова, па је тако, у време када је Исак 
састављао типикон Космосотире, као севастократор Исак пре свега био познат његов братанац, 
трећи син цара Јована II Комнина и старији брат владајућег цара Манојла Комнина, и сам, 
додуше, потиснут у страну од свог доминантног брата василевса. 
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којим је он настојао да уреди своје животно наслеђе. Имајући на уму време настанка 
текста и положај ктитора, чини се врло могућим да се у наслову типикона 
Космосотире Исак уместо севастократором, како је предложио његов први модерни 
издавач, назвао порфирогенитом, епитетом који је био примеренији како његовој 
тадашњој позицији унутар клана Комнина, тако и посебној бризи да истакне снажну 
повезаност са родитељима, царем Алексијем Комнином и царицом Ирином Дука. 
Рођење у пурпуру – порфирогенитност – стекло је управо у време севастократора 
Исака посебан значај унутар византијске, односно комнинске елите, раздвајајући њен 
највиши слој – непосредне потомке василевса – од бројних других блиских рођака, 
који се нису могли подичити непосредном повезаношћу са царском круном.11 Можда 
је и ктитор Космосотире одабрао епитет порфирогенитни како би потврдио свој 
високи положај, користећи назив који су у време настанка текста од мушких чланова 
рода Комнина с правом могли употребити само сам василевс Манојло и Манојлов 
старији брат Исак.  

Текст типикона манастира Богородице Космосотире поделио је у 119 
поглавља тек његов први издавач L. Petit, иако се у самом рукопису она не среће. Из 
конвенционалних разлога ову поделу по садржини задржао је и Papazoglou, чије 
издање прати и превод на савремени грчки језик, као и коментар уз текст. Прилично 
опширан по обиму, типикон Космосотире у свом највећем делу одише наративним 
карактером, одајући свог ученог аутора, време и околности у којима је текст настао, 
као и намере ктитора. Као и у другим документима који уређују манастирски живот, 
велика пажња је и у типикону Космосотире посвећена начину богослужења, избору 
игумана манастира и бризи ктитора о имовини његове задужбине и њеној 
неотуђивости. Посебно је упадљиво ктиторово отворено повезивање на одредбе 
типикона Богородице Евергетиде, најпознатијег „модела“ манастирског уређења у 
византијском свету од 11. века надаље,12 који је Сава Немањић пренео и у Србију 
приликом састављања Студеничког типикона.13 За разлику од већине других 
типикона овог времена, који је једноставно преузимају одредбе из типикона 
Богородице Евергетиде,14 Исак се потрудио да на литерарни начин уобличи чак и ове, 
по свом садржају крајње формалне делове свог састава.  

Исакова ученост, као и свест о сопственој учености која оснажује укупну 
слику о његовој посебности унутар породице Комнина, значајно је утицала на стил 
типикона, посебно на оним местима када аутор говори о себи. Не одолевши да 
покаже своју реторску вештину чак и у одељцима који имају поптуно практични 
карактер, попут прописа о свакодневном исповедању монаха,15 Исаков учени стил 
долази до пуног израза на оним местима када садржај типикона добија изразито 
личну ноту. Помало научену, тиме делом и извештачену, круту реторику у 
одломцима у којима расправља о уметности и филозофији,16 замењује природнија 

                                                 
11 Види, V. Stanković, La porphyrogénèse à Byzance des Comnènes, ZRVI 45 (2008) 99-108. 
12 P. Gautier, Le typikon de la Théotokos Évergétis, REB 40 (1982) 5-101. Cf. Thomas – Hero, 
Byzantine Monastic Foundations Documents, no. 22, 454-506. 
13 Cf. В. Мошин, Правни списи светога Саве, Сава Немањић – Свети Сава. Историја и 
предање, ур. В. Ђурић, 101-125. 
14 Попут типикона задужбине Исакове мајке, Ирине Дука, Богородице Кехаритомене (P. 
Gautier, Le Typikon de la Théotokos Kécharitôménè, REB 43 (1985) 5-165), или манастира Христа 
Пантократора, задужбине његовог брата цара Јована II, P. Gautier, Le Typikon du Christ 
Pantocrator, REB 32 (1974) 1-145. 
15 Petit, Typikon=Papazoglou, Τύπικον, сарp. 16, 18.. 
16 Petit, Typikon=Papazoglou, Τύπικον, сар. 9 
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нарација када се Исак окреће сопственој прошлости и свему што му је живот донео, 
која упркос згуснутој реторици задржава кристалну јасноћу, представљајући ктитора 
као једног од најбољих стилиста свог доба, с правом цењеног унутар византијске, 
односно цариградске интелектуалне елите.  

Текст типикона Космосотире, настао у исто време када је Исакова старија 
сестра Ана писала своје историјско дело Алексијаду – стилски гледано јединствено 
ремек-дело византијске књижевности – потврђује да је и Исак био барем подједнако 
талентован као и Ана за литерарни израз, успевши да вешто употреби своју ученост 
како би створио снажан и изражајан текст. С обзиром да је типикон Космосотире само 
једним, својим мањим делом био замишљен као текст за намену унутар ктиторовог 
манастира, док је преостали наративни део типикона био јавног карактера, Исакова 
брига да у њему изрази сопствене ставове, али и да то уради на изразито учени начин 
постаје јаснија. Одрећена меланхолија која прати сваки спомен приватне стране 
ктиторовог живота, или његовог сећања на прошле дане, представљала је реторско 
оруђе којим је аутор желео да убеди читаоца у сопствену исправност и истинитост 
ставова које износи. Сличну повезаност између стила и садржаја налазимо и у 
Алексијади Ане Комнин,17 и Исак се посебно потрудио да ниво стила буде знатно виши 
у најличнијим деловима текста, датим у облику исповести аутора, уклапајући вешто 
реторске технике како би истакао сам садржај текста. 

 
Просопографија Типикона Богородице Космосотире 

 
Уређење манастирског живота и, посебно, брига о молитвеном спомињању 

ктитора и његових најближих рођака, најчешће представља један од најважнијих 
практичних делова оваквих докумената. И у овом погледу типикон Богородице 
Космосотире је дубоко специфичан, а избор личности које севастократор Исак 
спомиње у потпуности супротан уобичајеним поступцима ктитора манастира. У 
поређењу са сличним документима из византијског 12. века, упадљив је изостанак 
спомена ктиторове уже породице, пре свега потпуно прећуткивање и самог постојања 
Исакових синова, старијег Јована и млађег Андроника. Уколико би се разлог 
неспомињању старијег Јована оправдано могао тражити у свесној одлуци овог 
ратоборног младог Комнина да заувек напусти Византију и не пристане да помирење са 
царем Јованом II Комнином и његовим наследником Манојлом, дотле је ктиторово 
подједнако снажно „одрицање“ од млађег Андроника теже објашњиво. У време 
састављања типикона, између септембра 1151. и августа 1152. године, Исаков син 
Андроник је још увек био најближи сарадник и најснажнији савезник цара Манојла 
Комнина унутар царског рода – прве несугласице међу њима ће наступити тек током 
1153. године. У време када је Исак писао типикон, Андроник се налазио на положају 
заповедника дунавске границе према Угарској, управо на подручју на коме је василевс 
претходних година својим вишеструким походима учврстио власт Цариграда.  

Постављање Андроника као једне врсте царевог личног изасланика на овим 
територијама потврђује поверење које је Манојло имао у њега, поверење које ће 
почети да слаби тек након Андроникових проблематичних договора са угарским 
краљем 1153. године и Манојловог „личног неуспеха“, када му се пролећа 1153. 
године, након пуне деценије царевања, уместо дуго очекиваног и најављиваног сина 

                                                 
17 P. Magdalino, The Pen of the Aunt: Echoes of the Mid-Twelfth Century in the Alexiad, Anna 
Komnene and Her Times, ed. Th. Gouma-Peterson, New York-London 2000, 15-45; Станковић, 
Комнини у Цариграду, 192-196, 211-222. 
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родила ћерка Марија. Андроникова блискост са Манојлом очигледно је представљала 
препреку за његову истовремену блискост, барем јавну, са оцем Исаком. Насупрот 
свим тенденцијама комнинског задужбинарства, Исаков манастир Богородице 
Космосотире био је у потпуности његов приватни подухват, подједнако удаљен од 
Исакове породице и од политичке стварности средине 12. века. Избор личности које 
Исак наводи у свом типикону довољно јасно указује на његову изолованост унутар 
рода Комнина, али и на ктиторове намере и амбиције. Иако ни на једном месту не 
алудира на своје синове – од којих ће млађи Андроник три деценије касније постати 
василевс, поносно се позивајући на очево наслеђе! – Исак је успео да изрази ставове 
о свом положају унутар рода Комнина начином на који је описао своје родитеље, 
цара Алексија I и царицу Ирину Дука. Уз њих, посебно место у Исаковом типикону 
имају Богородица и Христ, као и клијенти, односно слуге, који су заузели место које 
обично припада ктиторовим рођацима и наследницима. 
 

а. Родитељи ктитора 
 
Алексије Комнин и Ирина Дука заузимају у овом погледу централно место у 

Исаковом типикону, не само као једини представници ктиторове породице који се у 
документу спомињу, већ и због начина на који је то учињено. Алексије и Ирина су не 
само једине политичке личности у Исаковом типикону, већ су они и идеал коме 
ктитор тежи, у настојању да се нераздвојно повеже са родитељима, чиме би и његов 
положај унутар царског рода Комнина постао изузетан – можда издвојен и изолован, 
али идеолошки значајно уздигнут.  

Исаково настојање да се непосредно повеже са родитељима како би и себи и 
својим ставовима обезбедио легитимитет није било усамљено у времену када је 
писао. Управо у годинама када је типикон Космосотире настао, ктиторова старија 
сестра Ана Комнин је састављала Алексијаду на истим идеолошко-породичним 
премисама на којима је Исак засновао оснивачи документ своје задужбине: блискост 
са оцем Алексијем и мајком Ирином, готово истоветност ставова са покојним 
родитељима, чиме је потврђена исправност ауторових ставова, ма колико она била 
оспоравана. И Исак и Ана су имали истог противника – њиховог рођеног брата цара 
Јована II – и обоје су у својим делима покушали да докажу своју исправност у односу 
на покојног брата кроз блиско повезивање са родитељима. И Исак и Ана су на тај 
начин покушали да оспоре право Јовану II, али и његовом наследнику Манојлу, да се 
сматрају јединим наследницима оснивача династије Алексија I и Ирине Дуке и 
једином легитимног царском лозом. Иако је Алексијада немерљиво познатија, 
читанија, више тумачена и цитирана у односу на типикон Космосотире, Исакове 
намере да истакне своју посебну повезаност са родитељима нису биле ништа слабије 
од Аниних, нити невештије изражене. Управо супротно томе, Исакова вештина да у 
документ као што је типикон манастира снажно убаци мотив своје нераскидиве 
повезаности са покојним родитељима представља врхунски израз литерарне вештине. 

Исак спомиње своје родитеље на два места у типикону свог манастира, оба 
пута у вези са службама и молитвама за спас њихових душа.18 У првом случају Исак 
се стара да се и након његове смрти, као што је то већ чињено у време када пише 
типикон, врше свакодневне молитве за спас душа његових триблажених господара, 
божанских царева и родитеља, спомињући и датуме њихових упокојења, Алексија 
15. августа, Ирине 19. фебруара. Пажњу привлачи неуобичајено именовање Ирине 

                                                 
18 Petit, Typikon, сар. 54/ 46; сар. 95/65; Papazoglou, Τύπικον, сар. 54/82-83; сар. 95/128-131. 
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Дука као свете - ἁγία, епитетом који је пратио цареве и царице током живота, не 
означавајући стварно светитељство.19 Исак је већ овим, помало успутним детаљем 
скренуо пажњу на посебну блискост са мајком, покојном царицом, што је додатно 
оснажио у свом следећем спомињању родитеља и, посебно, Ирине Дука. Враћајући се 
још једном на прописивање начина молитви и служби за покојне родитеље, Исак 
описује последње тренутке царице Ирине Дука, још једном алудирајући на царицино 
светитељско понашање, односно на знаке светитељства који су се појавили након 
њене смрти.20 За разлику од смрти оца Алексија, преко које прелази равнодушно и 
потпуно документарно, Исак наводи два елемента Ирининог „чудотворења“: начин 
на који је сама себи склопила очи, не доспустивши било коме другом од окупљених 
чланова породице да то учини; и други, значајнији, да је из гроба Ирине Дуке 
потекло миро, што је, по Исаку, несумњиви знак да је царица заслужила 
блаженство.21 Исаково сведочанство је, иако јединствено, изузетно значајно јер 
потврђује да је крајем прве половине 12. века у Византији оживљено "политичко" 
светитељство карактеристично за 10. век, снажећи оне припаднике владајућег рода 
Комнина који су били најближи новим светитељима. Податак о истицању мира из 
гроба царице Ирине Дука у њеном манастиру Богородице Кехаритомене у Цариграду 
указује на присутност и једну врсту популарности „мироточаца“ и у време Комнина. 
Овим се отварају многа питања како о повезаности ове врсте потврђивања 
светитељства са Солуном и светим Димитријем, тако и о утицају престоничког 
веровања у мироточивост царице Ирине Дука на каснији култ светог Симеона 
Мироточивог, утврђен деловањем светог Саве. 

Севастократор Исак је имао једну јасну предност у односу на остале 
Комнине – током свог изгнанства ван царства он је постао поклоник, обишавши 
Света Места, што је остала снажна, а неиспуњена жеља његовог брата цара Јована II 
и братанца, цара Манојла Комнина. У типикону свог манастира Исак нигде не 
спомиње ову околност, вероватно стога јер је повезана са политичким изгнанством и 
побуном против брата, али истиче своју бригу за двоје покрштених Јевреја, мужа и 
жену, које је сам привео правој вери. Имена које је Исак одабрао за двоје својих 
штићеника – Алексије и Ирина – потврђују још једном његово свесно повезивање са 
родитељима и ослањање на њихово наслеђе, подједнако у политичком и идеолошком, 
као и у духовном погледу.22 

                                                 
19 Petit, Typikon, сар. 54/ 46, 12; Papazoglou, Τύπικον, сар. 54/82, 1014. Исаков избор епитета 
сигурно није био случајан, нити немаран. Иако Ирина Дука није постала светица, царица Ирина – 
Пирошка, жена цара Јована II јесте задобила светитељство недуго након смрти 13. августа 1134. 
године. Царицино светитељство, изузетно неуобичајено за Византију 12. века, имало је снажно 
изражену политичку димензију, подстицано од самог цара Јована II, коме је светитељски ореол 
покојне супруге могао значајно помоћи у борби за првенство унутар своје најуже породице, пре 
свега против Исака и Ане Комнин. Треба истаћи да је царица Ирина – Пирошка преминула и 
почела да се слави као светица у време када је Исак још увек био у изгнанству, успевши да обиђе 
и Света Места, што самом Јовану II није никада успело, cf. Hörandner, Prodromos, VII/ 229-232; P. 
Magdalino, The Byzantine Holy Man in the Twelfth Century, The Byzantine Saint, ed. S. Hackel, 
London 1981, 51-66; Станковић, Комнини у Цариграду, 114-132. 
20 Petit, Typikon, сар. 95/65, 25-31; Papazoglou, Τύπικον, сар. 95/130, 1779-131, 1787. 
21 У овом одломку (Petit, Typikon, сар. 95/65, 30; Papazoglou, Τύπικον, сар. 95/130, 1783) Исак 
спомиње да је Ирина Дука преминула 19. фебруара првог индикта, што одговара годинама 
1123 и 1138. Ниједна ни друга година, међутим не могу бити прихваћене као година смрти 
царице Ирине Дука, и иако је ово питање још увек отворено, чини се да је познији датум 
вероватнији. 
22 Petit, Typikon, сар. 93/64, 40-65, 9; Papazoglou, Τύπικον, сар. 93/128, 1752-1762. Несхватљиво 
је како се у коментару Исаковог типикона истиче како се не наводи име мужа покрштене 
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б. Ктиторови сарадници и клијенти-слуге 
 
Најзанимљивију страну просопографије типикона Богородице Космосотире 

представља чест спомен неколико ктиторових најближих сарадника, Исакових 
клијената који у овом документу на неки начин замењују његову стварну породицу. 
Изолованост севастократора Исака, последица на првом месту његове политичке 
делатности, омогућила је, с друге стране, увид у његово приватно домаћинство, 
његов икос, и сазнање о људима који су га верно служили годинама. За припаднике 
свог најужег домаћинства, ктитор је предвидео посебне привилегије, као што је 
сахрањивање унутар манастирског круга, или чак унутар самог манастира, право које 
обично припада искључиво ктитору и његовој најближој породици.23 

Прво место међу ктиторовим клијентима заузима Лав Кастамонит, кога Исак 
најчешће назива само својим човеком (ὁ ἄνθρωπός µου), истичући његову 
целоживотну верност и чињеницу да су њих двојица заједно остарили.24 Уз Лава 
Кастамонита Исак спомиње и свог секретара Михаила и протовестијара и свештеника 
Константина.25 Они су чинили најужи круг око свог покровитеља и једну врсту 
приватне канцеларије овог царског сина, који је наставио да се бави писањем и 
"наукама" током читавог живота, али је на понешто мање јавни начин задржао и 
значајну улогу у политичком животу царства. Посебно је занимљив случај „Костице“ 
(Κωνστίτζης), кога је севастократор Исак одгојио након смрти „Костициног“ стрица 
или ујака, а свог верног клијента вестијарита Никите Романитоса.26 Сви клијенти 
севастократора Исака имали су своју имовину и несумњиво били и сами утицајни, 
али су након њихове смрти ови поседи, барем један њихов део, прелазили у 
неотуђиви посед манастира Богородице Космосотире. Немогућност ктитора да се 
ослони на сопствену породицу, основицу снаге сваког појединца у Византији 
Комнина, условила је његову потпуну повезаност са клијентима, који су заузели 
место његове деце и најближих рођака. 

  
Историјски контекст и намере аутора 

 
Типикон Богородице Космосотире написан је 6660. године од стварања света 

по цариградском начину рачунања времена и с обзиром да није ближе одређен 

                                                                                                                            
Ирине („Two Jewish converts, Irene and an unnamed husband“), Thomas – Hero (eds.), Byzantine 
Monastic Foundations Documents, 791. 
23 Petit, Typikon, сар. 54/ 46, 33-37; сар. 107/ 69, 14-70; Papazoglou, Τύπικον, сар. 54/82, 1025-83, 
1040; сар. 107/141, 1929-143, 1975, где ктитор истиче бригу и дарове манастиру Богородице 
Космосотире његових људи, секретара Михаила и Лава Кастамонита, дозвољавајући им 
заузврат да буду сахрањени у ексонартексу католикона. 
24 Petit, Typikon=Papazoglou, Τύπικον, сарр. 54, 86, 107. Ово је први помен једног члана породице 
Кастамонита (из града Кастамона у Малој Азији), која ће од краја 12. века постати знатно 
утицајнија, иако се повезаност између Исаковог клијента Лава и каснијих Кастамонита не може 
потврдити, в. V. Katsaros, Ἱωάννης Κασταµονίτης. Συµβολὴ στὴ µελέτη τοῦ βίου, τοῦ ἔργου καὶ τῆς 
ἐποχῆς του, Thessalonica 1988, 135-136. Термин мој човек, али и слични називи за нјаближе 
служитеље, који су неретко и више генерацијама били повезани са покровитељима, врло је 
уобичајен у Византији 11. и 12. века и указује на снажан клијентелски систем који је представљао 
основу друштвене повезаности у царству, Станковић, Комнини у Цариграду, 39-65. 
25 Petit, Typikon, сар. 86/ 61, 37-38; Papazoglou, Τύπικον, сар. 86/118, 1627-1632. 
26 Нарочито Petit, Typikon, сар. 107/ 70, 13-20, Papazoglou, Τύπικον, сар. 107/143, 1968-1975, где 
Исак истиче да би било неправедно према његовом штићенику „Костици“, кога је сам одгајио, 
да му не дозволи да и он буде сахрањен унутар манастира.  
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месецом настанка, мора се датовати у период између 1. септембра 1151. и 31. августа 
1152. године. У време писања типикона Исак је, дакле, био сигурно навршио 58. 
годину, а можда је био и једну годину старији, и уз своју четири и по године старију 
сестру Ану, представљао најстарије припаднике прве порфирогенитне царске лозе 
Комнина. Исакова делатност у годинама након повратка у царство и свечаног 
помирења са братом Јованом II између 1136. и 1138. године готово је у потпуности 
непозната. С једне стране, Исак је био несумњиво један од најмоћнијих људи унутар 
престонице у време када је његов братанац Манојло преузимао престо пролећа 1143. 
године, након изненадне смрти своја два старија брата претходне године, а затим и 
самог василевса Јована II 8. априла 1143. године у далекој Киликији. Управо због 
његовог утицаја, на Исака је било посебно мотрено на почетку Манојлове владавине, 
али подаци Јована Кинама, каснијег Манојловог секретара, о Исаковој неугаслој 
царској амбицији не могу бити у потпуности и некритички прихваћени.27 С друге пак 
стране, Исаков млађи син Андроник је и пре зацарења и током читаве прве деценије 
царевања Манојла, био његов најближи сарадник и највећи подржавалац, повезан са 
четвртим сином цара Јована II Комнина не само узрастом, већ очигледно и сличним 
ставовима. Андроник је снажно подржао Манојла након смрти цара Јована II и био 
несумњиво његов највећи ослонац унутар клана Комнина, чиме се и однос новог 
василевса према Андрониковом оцу Исаку мора посматрати са изразитим опрезом и 
свешћу да се комплексни односи унутар породице Комнина не могу тумачити 
једноставним одређивањем као добри или лоши.28 Уосталом, и Манојлов однос са 
Андроником, који се на посредан начин наставио и након његове смрти 1180. године, 
одише ирационалношћу и необјашњивим поступцима, барем када се мере 
савременим нормама понашања и поступања. 

Због свега тога историјски тренутак у коме је севастократор Исак сазидао 
манастир Богородице Космосотире, односно написао манастирски типикон, јесте од 
посебног значаја. С обзиром да читав типикон одише ужурбаношћу и одаје 
незавршеност читаве грађевине, нема никакве сумње да је Исак релативно кратко 
време пре периода септембар 1151 – август 1152. године започео свој подухват.29  

Врло је значајан ктиторов навод да је он раније већ био припремио место 
свог вечног починка у цариградском манастиру Христа Спаса у Хори, али је тај свој 
наум приписао младалачкој таштини и незнању (сар. 89), не објашњавајући 
детаљније разлоге који су га, очигледно, приморали да напусти своје раније планове 
и да у далекој трачкој провинцији сазида нов манастир (посвећен, међутим 
Богородици а не Христу!), у коме ће спремити и сопствени гроб. Иако се узроци 
овакве одлуке не могу са сигурношћу одредити, чини се да се морају тражити у 
специфичном комнинском хијерахијском породичном систему у коме је антагонизам 
изражаван и кроз манастирске задужбине, које су чланови рода подизали, њима 
потврђујући своје идеолошке и политичке претензије и намере. Другим речима, 

                                                 
27 Као што се то често чини, в. Varzos, Ἡ γενεαλογία τῶν Κοµνηνῶν, 245-246. Треба истаћи да je 
Јован Кинам писао знатно касније и да је био под утицајем познијих догађаја, посебно када је 
севастократору Исаку, али и његовим синовима Јовану и Андронику, приписивао једну врсту 
наследне, готово опсесивне царске амбиције, а у Андрониковом случају слично је чинио 
такође и Никита Хонијат. 
28 Magdalino, Isaak sebastokrator (III), John Axouch, and case of mistaken identity, BMGS 11 
(1987) 207-214; В. Станковић, Манојло Комнин, византијски цар (1143-1180), Београд 2008, 70-
79, 88-130.  
29 Petit, Typikon=Papazoglou, Τύπικον, сарр. 54, 73, 92. Може бити речи само о неколико година 
пре састављања типикона, никако не о дужем временском периоду. 
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севастократору Исаку није могло бити допуштено да се сахрани у престижном 
цариградском манастиру Христа у Хори, задужбини која је била блиско повезана са 
комнинском традицијом на специфичан и помало посредан начин – Исакова обнова 
овог манастира следила је обнову његове бабе по мајци Марије Бугарске, мајке 
царице Ирине Дуке. Овакво схватање постаје јасније када се има на уму да су још од 
времена Ане Даласин, мајке цара Алексија I Комнина, Комнини у подизали богате 
задужбине у престоници, посвећене искључиво Богородици и Христу, које су имале и 
фунерарну сврху, а да је Исаков брат цар Јован II 1136. године завршио 
монументални комплекс Пантократора, који је био замишљен да обједини све 
породичне традиције Комнина и да створи један династички маузолеј за себе и своје 
потомке. Очигледно није било могуће да се један породични апостата – макар био и 
бивши апостата, као што је био случај са Исаком – свечано сахрани у значајном и 
политички исктакнутом манастиру попут Хоре, смештеном, као и све комнинске 
задужбине уосталом, у близини најчувенијег маузолеја византијских царева цркве 
Светих Апостола. 

Оно што, међутим, остаје непознато, јесте конкретан повод који је приморао 
Исака да за себе припреми други гроб далеко од Цариграда, односно шта је то што је 
определило цара Манојла Комнина да свом стрицу не дозволи сахрањивање у Хори. 
Да ли је Исакова делатност након 1143. године постала снажнија и тиме угрожавала 
цара? Да ли је Манојло видео у Исаку једног од предводника старије генерације, 
утицајног међу „људима“ претходног цара, које је уклонио из палате и одузео им 
привилегије? Да ли је реч искључиво о личном питању, питању сумње и сујете, или је 
Манојло овим поступком показивао своју царску моћ унутар и изван царства? Иако 
се на ова и слична питања тешко може у потпуности одговорити, поглед на 
околности и догађаје тог времена може поставити однос Исака и Манојла, као и саму 
Исакову задужбину у јаснији историјски оквир и омогућити боље сагледавање 
комплексних и испреплетаних односа овог времена како у самој Византији, тако и у 
византијској балканској политици и односу према Западу. 

Само време зидања Богородице Космосотире обиловало је бројним бурним 
догађајима, који су означили крај првог периода владавине Манојла Комнина и једну 
врсту прекретнице у царевом односу према Балкану. У време када је Манојло још 
увек учвршћивао своју власт дошло је до Другог крсташког рата 1147. године те је 
млади цар, баш као и његов деда Алексије пола столећа раније, био принуђен да се 
суочи са не сасвим пријатељски настројеном војском западњака. За разлику од Првог 
крсташког рата када су западни крсташи дошли, пре свега, у помоћ византијском 
василевсу, Манојло је сада био суочен са широким антивизантијским савезом и пре 
него што је крсташка војска пристигла близу Царства.30 Опасност од снажних 
Нормана из Јужне Италије је била најизраженија и ови вишегенерацијски 
противници Византије су напали поседе царства у Јонском мору, успевши да освоје 
Керкиру. Дубље у унутрашњости Балкана, српски велики жупан Урош II се укључио 
у савез против Византије, желећи да искористи политичке проблеме који су са свих 
страна окруживали василевса.31 У таквим немирним годинама, са изразито 

                                                 
30 Cf. Magdallino, Manuel, 35-66. 
31 Непосредно завистан од византијског цара, признајући не само његово првенство већ и 
обавезан да као потврду своје потчињености цару шаље помоћне трупе, Урош II је захваљујући 
свом сврставању на страну против цара Манојла постао један од најпознатијим „отпадника и 
непријатеља“ василевса у годинама које ће уследити, заузимајући значајно место у бројним 
реторским похвалним саставима упућеним цару Манојлу Комнину, в. В. Станковић, Срби у 
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нестабилним приликама у европским деловима царства и у балканском залеђу, 
севастократор Исак је започињао зидање свог манастира Богородице Космосотире у 
Тракији. 

Сам Манојло је те 1147. године још увек учвршћивао своју власт, 
покушавајући да обезбеди верност најутицајнијих припадника византијске елите или 
да замени некадашње верне служитеље његовог оца Јована II својим сарадницима. У 
снажном породичном систему владавине Комнина, готово да није било важније 
функције на којој се није налазио неко из разгранатог рода Комнина, породице која је 
за две генерације царевања успела да се ороди са свим важнијим византијским 
фамилијама и тако створи једну затворену аристократску елиту у чијим ће рукама 
власт остати до коначног пада царства. Уз бројне световне функције које су Комнини 
заузимали у администрацији царства, у ово време је Охридски архиепископ био Јован 
Комнин, син првог севастократора Исака и стриц цара Манојла, утицајан и учен 
прелат са снажним везама у престоници и у круговима византијских учењака.32 Иако 
се о делатности Јована Комнина као охридског архиепископа под чијом је духовном 
влашћу био широк простор балканског залеђа, па тако и земље којима је управљао 
српски велики жупан Урош II, не зна много, не може бити сумње да је он имао 
значајну улогу у политици царства према Балкану и Византији потчињеним 
локалним владарима.33 Какав је био однос охридског архиепископа Јована према 
свом младом братанцу цару Манојлу, може се само нагађати, али је индикативно да у 
византијским савременим изворима који детаљно описују Манојлове балканске 
кампање 1149. и 1150. године нема спомена архиепископа Јована, нити наговештаја 
да је он на било који начин био повезан за акцијама Цариграда на Балкану.  

У настојањима да учврсти своју власт и додатно угрожен од западних 
крсташа, Манојло Комнин је управо 1147. године сменио патријарха Козму Атика 
крајем фебруара те године, да би тек након десет месеци, на самом крају децембра 
1147. поставио новог престоничког архијереја, Николу Музалона.34 Био је то већ 
трећи јерарх на цариградском трону од Манојловог освајања власти уласком у 
Цариград раног лета лета 1143. године, чиме је Манојло јасно најавио своју тежњу да 
у потпуности доминира цариградском црквом и византијским духовним животом. 
Сазвавши синод у царској палати Влахерна, цар Манојло је као основни разлог за 

                                                                                                                            
поезији Теодора Продрома и Анонима („Продрома“) Манганског, ЗРВИ 43 2006 437-450. 
32 Јован Комнин, чије је световно име било Адријан, постао је охридски архиепископ у 
последњим годинама царевања Јована II Комнина, између 1139. и 1142. године, Nicephori 
Basilacae Orationes et Epistolae, ed. A. Garzya, Leipzig 1984, no. 2/ 26-48; Станковић, Комнини у 
Цариграду, 173-175. Адријан, у монаштву Јован Комнин, није био рођени стриц цара Манојла, 
већ је припадао породичној грани старијег брата цара Алексија I Комнина, првог 
севастократора Исака, која је у доба царевања Јована II изгубила првенство унутар рода 
Комнина. Адријан – Јован је велики део живота, све до хиротоније за охридског архиепископа 
што га је повезивало непосредно са василевсом, био у сенци свог старијег брата Јована, који је 
наследио очеву палату у Цариграду, гајећи још увек амбиције да се надмеће са царском лозом 
Комнина која је преузимала првенство у царству. 
33 Уп. Ј. Калић, Српска држава и Охридска архиепископија у 12. веку, ЗРВИ 44 (2007) 197-208. 
В. И. Стевовић, Историјски извор и историја уметности: Богородичина црква у Топлици, 
Зограф 35 (2011) (у штампи). Захваљујем се аутору што ми је пружио прилику да прочитам 
овај важан текст и пре његовог објављивања. 
34 Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, vol. I, Les actes des patriarches, Fasc. II 
et III, Les regestes de 715 à 1206, ed. V. Grumel (Deuxième édition revue et corrigée par J. 
Darrouzès), Paris 21989, 480-490. 
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смену патријарха Козме Атика навео његову наклоност богумилима и њиховом 
предводнику монаху Нифону, који је био осуђен као јеретик још 1143. године. У 
званичном акту са овог необичног синода, наводи се да је Манојло својом умешном и 
врхунском духовном мудрошћу навео смењеног патријарха Козму Атика да сам 
призна како верује да је осуђени богумил Нифон заправо прововеран и тиме је 
практично сам себе осудио.35 На сабору у Цариграду 26. фебруара 1147. године био је 
присутан и митрополит Трајанопоља Никифор, под чијом се непосредном духовном 
влашћу налатио манастир Богородице Космосотире, а митрополит имао важну улогу 
у животу манастира, с обзиром да је био задужен за хијеротонију игумана Исакове 
задужбине. Никифор се тиме прикључио осуди бившег патријарха и сврстао међу 
најближе сараднике цара Манојла Комнина, а чини се да је у време састављања 
типикона Космосотире Никифор и даље био митрополит Трајанопоља, те да је он био 
архијереј који је посветио првог игумана Исаковог манастира.36  

С обзиром на оскудност и карактер извора не може се поуздано ништа 
одређеније рећи о односима у четвороуглу цар Манојло Комнин, митрополит 
Трајанопоља, охридски архиепископ Јован Комнин и севастократор Исак, ктитор 
Космосотире, и о њиховим појединачним или заједничким политичким активностима 
унутар царства и односу према византијском балканском залеђу. Имајући на уму 
начин функционисања комнинског система, испреплетаност приватних и јавних 
политичких односа, тешко је замислити да бурни догађаји из година између 1147. и 
1150. нису утицали на односе између Манојла, Исака и охридског архиепископа 
Јована и на њихове поступке. Након проласка војске Другог крсташког рата и 
Манојловог победоносног ратовања на Балкану у јесен 1149. и пролеће 1150. године 
– његових првих похода на византијски запад – којим је оснажио своју власт над 
српским великим жупаном Урошом II, василевс Манојло је коначно успео да у 
потпуности учврсти своју власт унутар породице Комнина и у царству, како у 
политичком тако и у духовном смислу. Након ових година Манојло Комнин се 
издвојио као неприкосновени предводник читавог рода Комнина, потиснувши и 
стрица Исака, ктитора Космосотире и свог старијег брата Исака, који обојица нестају 
из византијских извора управо у годинама које су уследиле. Уз самог василевса 
остаће годинама након 1150. једино његов брат од стрица Андроник, син Исака 
ктитора Космосотире, кога отац у типикону свог манастира, као што је споменуто, 
ниједном спомиње.  

Жеља цара Манојла Комнина да уништи било какав отпор унутар сопственог 
рода приморала је Андроника да изабере савезништво са братом од стрица испред 
верности сопственом оцу, чија ја заоставштина политичких неуспеха тешко 
оптерећивала и његове потомке. Тек три деценије касније, након Манојлове смрти и 
у време када је он постао господар царства, Андроник се поклонио сенима свог оца у 
манастиру Богородице Космосотире,37 тиме доказујући да борба унутар рода 
Комнина није била завршена победом Манојла и поразом његовог оца, иако је и 
самом Исаку ситуација унутар широке царске породице могла деловати тако у време 
када је састављао типикон Богородице Космосотире. 
 
 

                                                 
35 G. RHALLES – M. POTLES, Σύνταγµα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων 5, Athens 1855, 307-311; 
Magdalino, Manuel, 277-278; Papazoglou, Τύπικον, 38-39, n. 70. 
36 Papazoglou, Τύπικον, 38-39. 
37 Nicetae Choniatae Historia, ed. I. A. van Dieten, Berlin – New York 1975, 280, 30-39. 
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Vlada Stanković 
 
THE TYPIKON OF THE MOTHER OF GOD KOSMOSOTEIRA 

BY SEBASTOKRATOROS ISAAKIOS (1151/1152): 
HISTORICAL CONTEXT AND THE KTETOR'S INTENTIONS 

 
The ktetor of the Monastery of the Mother of God Kosmosoteira (World-Saviour),  

Sebastokrator Isaakios, third son and fifth child of the emperor Alexios I Komnenos, was 
one of the most interesting personalities within the ramified imperial family of the 
Komnenoi. As unsuccessful rebel against his brother the emperor John II, Isaakios was 
stigmatized for the rest of his life, and treated as a potential threat to the established 
hierarchy of the Komnenian family, together with his offspring, his sons John and 
Andronikos, the future emperor (1183-1185). As a consequence of his status of the „eternal 
suspect“ in the imperial family he was not allowed to carry through his plans about the 
burial in the Constantinopolitan monastery of Christ in Chora, which he had renovated, 
becoming its second ktetor. Instead, he was forced to provide another resting place for 
himself and the closest circle of his associates, far from the capital, and in a place without 
any political and ideological significance, deep in Thracian province. There, or in 
Constantinople, Isaakios composed the Typikon for his monastery, which is preserved only 
in the late 16th century manuscript, from which both the edition princeps of L. Petit and G. 
Papazoglou's edition from 1994 spring. Late manuscript tradition presents many problems 
in reading or understanding the text, starting from the very „title“ of the document: 
although L. Petit's conjecture that the lacuna in the „title“ should be filled with the ktetor's 
title sebastokrator, having in mind the historical circumstances, the time of the Typikon's 
composition, and his insistence on the connection with his parents, it seems more plausible 
that the missing word was actually porphyrogennetos, frequently used in similar occasions.   

The founding document – the Typikon – of his monastery in Vira in Thrace, 
represents in many aspects a peculiar literary composition, both as a first-hand evidence of 
the literary prowess of its author, Isaakios himself, and as regards its political and 
ideological message, hidden mostly in the rare, but significant mentions of the ktetor's 
parents. Very much like his older sister Anna Komnene – who was writing her Alexiad 
exactly at the when Isaakios composed his Typikon (September 1, 1151- August 31, 1152) 
– Sebastokrator Isaakios tried to connect himself inseparably with their parents, Alexios I 
and Eirene Doukaina, in an attempt to underscore his political rectitude in spite the failed 
coup he had organized against his brother John II, and the formal acceptance of the latter's 
predominance which enabled their reconciliation. Not only were Alexios I and Eirene 
Doukaina the only relatives Isaakios mentioned, although relatives were usually met in 
abundance in similar documents, but the ktetor's description of his mother's last moments, 
and the signs of sanctity that occurred on her grave after her death provided for the exalted 
position of Eirene Doukaina who was transformed in Isaakios' personal mediator with the 
Mother of God, to Whom she had also dedicated a monastery in Constantinople. Eirene 
Doukaina's sainthood, to which Isaakios hinted, not ascertained in any other Byzantine text, 
could have served as a political leverage of the ktetor against the holiness of his sister-in-
law Eirene-Piroshka, John II's wife. Eirene-Piroshka's political sanctity, although 
apparently unusual for the 12th century Byzantium, played an important role in the final 
victory of John II over his opponents, his closest relatives, sister Anna and brother Isaakios, 
the ktetor of Kosmosoteira.  

Кључне речи: Comnens, Sebastokrator Isaac, Theotokos, The Balkan peninsula, 
education, oikos.  
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ДРЕВНИ СРПСКИ СТАРЦИ 

 
Апстракт: Рад се бави почецима српског старчества. Посебна пажња је 

посвећена угледним српским духовницима, који живе крајем XII и током XIII века. 
Најпознатији су свакако Старац из Уњемира, Симеон, Петар Коришки, Иларион и 
Доментијан. 

Кључне речи: старац, духовни отац, монаштво, манастир. 
 
Духовна институција старчества у новије време заокупља пажњу како шире 

јавности тако и богослова и историчара цркве. Пажња је углавном усмерена према 
руском старчеству. Тако и српска Енциклопедија православља феномен старчества 
везује за оптинске старце, уз објашњење „да сама установа старчества није 
специфично руска, већ је присутна од самог настанка пустињског монаштва и израз 
је тежње за окупљањем око старијих ревнитеља вере, ради поука и савета, а и због 
тога што је послушност услов успешног духовног живота.“1 

Овој појави и њеним карактеристикама посебну пажњу је посветио руски 
научник С. И. Смирнов, чија књига Духовни отац у древној Источној цркви 
представља изузетан допринос познавању ове проблематике.2 

Израз старац овај аутор идентификује са појмом духовни отац. У древној 
Цркви то је руководитељ у подвижништву који егзистира независно од настојатеља, 
заједничког руководитеља братства. Наравно, постојали су и примери, не ретки, да 
игуман има и функцију старца односно духовног оца. Забележено је код раних светих 
отаца и низ других термина који могу бити синоними појму старац: духовни старац, 
ава, настојатељ, наставник, учитељ, руководитељ и др.3 Термини који су у вези са 
овим су: духовни син, духовна кћер и духовно чедо. Између духовног оца и чеда 
постоји природни савез, како мисли св. Василије Велики, али и својеврсни мистични 
савез, како сматрају св. Јефрем Сирин и св. Теодор Студит. Смирнов закључује да је 
институт духовног оца, у периоду од IV до почетка IX века представљао истовремено 
и институт манастирског старчества, а што значи да је старчество првобитна форма 
института духовног оца.4   

Своју пуну организацију старчество добија у општежитељним манастирима. 
У мањим монашким заједницама улогу старца врши игуман, док се у  манастирима 
где има велики број монаха јавља посебна институција старца. 

                                                 
1 Енциклопедија православља, књига друга, уредник Димитрије М. Калезић, Београд, 2002, 
1372. 
2 С. И. Смирнов, Духовный  отец в древней  восточной  церкви, Москва, 2003.  Прво издање 
ове књиге појавило се 1906. године. 
3 Исто, 15.  
4 Исто, 23. 
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Што се тиче српског старчества, њему, колико нам је познато, није посвећена 
нарочита пажња у нашој науци. Нарочито је велика непознаница појава старчества 
код Срба. Оно свакако припада  периоду пре Светога Саве, о чему сведочи појава 
угледних монаха у његово време, као и пре тога. О томе сведоче древни култови 
попут Светог Прохора Пчињског и других пустиножитеља. Потврда постојања свести 
о старчеству Светог Прохора налази се и у чињеници да се његов манастир назива 
Свети Отац или једноставно само Старац.5  

Ова институција ће нарочито постати развијена са аутокефалношћу Српске 
цркве и након Савиног озбиљног организовања српског монаштва на Светој Гори и у 
Србији. Старчество је нарочито везано за манастир Хиландар, а у Србији за 
испоснице око Пећи и Дечана, као и за неке друге крајеве (око Раса, Призрена и сл.). 
Историја Српске цркве је незамислива без историје старчества, без обзира што овој 
појави наша наука није посветила довољно пажње. 

Најпознатији хиландарски старци су свакако познати књижевници 
Доментијан и Теодосије, који се у хиландарским актима помиње као „старац поп кир 
Теодосије“.  Међу старцима XIV века познати су и: Арсеније, Јоасаф, Теодул, 
Амфилохије и други. Институционализација улоге  старца у Хиландару није везана за 
Савино време, нити је налазимо у Хиландарском типику.6 Јавља се свакако са растом 
броја монаха, а најбоље се сагледава кроз краљевске повеље и акте братских сабора. 
Братски сабор Хиландара имао је следећу структуру: игуман, уз њега манастирска 
управа, манастирски старци и остали део братства.7  Мећу старцима су и духовник 
манастира или башта, као и старци келија и пиргова. Башта, дакле,  одговара 
институцији духовног оца. Баште срећемо у Карејској ћелији или у пирговима као 
што је, на пример, пирг Светог Василија на мору, где се налазио чувени старац 
Арсеније, који је био и игуман Манастира Хиландара.8 Старац Арсеније је био 
духовни отац монаху Исаији, који ће такође постати угледни старац. Исаија се 
замонашио у Манастиру Светог Јоакима у Сарандапору, а након тога одлази у 
Хиландар, где „нађе некога великог старца просветљене душе због његових многих 
добродетељи, по имену Арсеније.“9 Колики је био углед старца Арсенија, говори и то 
да се он у житију назива светим. Култови ове двојице стараца, Арсенија и Исаије, 
сматрају се прекинутим култовима.10  У такве култове се убраја и култ Старца 
Макарија из Старчеве Горице. У дечанским пустињама подвизавали су се, такође у 
XIV веку, познати старци Јефрем, Авраам и Спиридон, који је са својим 
послушником Јаковом провео 30 година у пустињи.11  За Хиландар и Коришку гору 
везана је делатност чувеног старца Григорија. 

                                                 
5 Василије Марковић, Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији, Београд, 
2002, 60. 
6 У Студеничком типику говори се о старцима који учествују у избору игумана. Види: Свети 
Сава, Сабрани списи, Београд, 1986, 92. 
7 Види: Владимир Мошин, Акти братских саборао адрфатима из XIV-XV века,Богословље, 
год. XIV, 1939, 232. 
8 О овим и другим хиландарским старцима види: Владимир  Мошин и Миодраг Ал. Пурковић, 
Хиландарски игумани средњега века, приредила и допунила Мирјана Живојиновић, Београд, 
1999. 
9 Непознати Светогорац, Житије старца Исаије, у: Шест писаца XIV века, приредио 
Димитрије Богдановић, Београд, 1986, 93. 
10 Леонтије Павловић, Култови лица код Срба и Македонаца, Смедерево, 1965, 239. 
11 Марко Пећки, Житије светог патријарха Јефрема, у: Шест писаца XIV века, 166. 
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Посебну пажњу овде посвећујемо првим српским старцима, онима који су 
претходили Светоме Сави или су припадали Савином времену. Најпознатији међу 
њима су: Старац Симеон, Старац Јоаким, Старац из Уњемира, Старац Петар 
Коришки, Старац Иларион и Старац Доментијан.  

Познато је већ да је монаштво у Србији постојало и пре Светога Саве, а и на 
самој Светој Гори било је Срба монаха пре него што је на њено тло ступио најмлађи 
Немањин син. Међу њима је било и угледних стараца, које можемо препознати у 
једном исказу Стефана Првовенчаног, који се односи на Немањино сазивање сабора 
против јеретика. Међу позванима су, уз епископа, игумане, монахе и свештенике, и 
старци: „А овај пречасни свети мој господин, ни мало не задоцнев, одмах призва 
свога архијереја, по имену Јефтимија, и чрнце с игуманима својима, и часне јереје, и 
старце и велможе своје, од малога до великога...“12 Евидентно је да је међу монасима 
и игуманима било и угледних стараца, без чијег присуства се не може замислити 
један овако значајан сабор. И Доментијан, када говори о заслугама Стефана Немање, 
наглашава да су се старци уподобљавали његовој вери и одбрани те вере: „Божјом 
помоћу окрмљиван и ограђен часним крстом, сабра изгубљену земљу отачаства 
свога, и кнезове своје умудри премудрошћу вишњега добротвора, и старце своје 
научи да му буду подобни, узашиљући благодарење и хвалу добротвору своме 
Христу, и истреби успомену злославних јеретика по своме отачаству, и насади сваку 
добру веру да су сви славили Свету Тројицу нераздељну, Оца и Сина и Светога Духа, 
и сада и уве, и на векове векова, амин.“13  У случају и једног и другог цитата треба 
показати извесну опрезност и допустити могућност да су старци, који се овде 
помињу, у ствари угледни лаици који имају значајно животно искуство, углед и неку 
врсту власти односно утицаја.14 У такве старце спадају и старци жупљани који се 
помињу у једној хрисовуљу краља Стефана Дечанског.15 Континуитет имена и 
компетенција досежу до још древнијих времена, о чему сведочи и Константин 
Порфирогенит, који помиње старце жупане.16 

Свест о старчеству Првовенчани показује када свог брата Саву назива авом, 
што је синоним за старца.17 У Стефаново време  живе и подвизавају се угледни 
монаси и старци. Један од ретких коме знамо име је Старац Симеон. То је онај 
старац које преписивао рукопис у науци познат као Вуканово јеванђеље, а које је, 
према мишљењу професора Ђорђа Трифуновића, првобитно било намењено 
Срефану.18 У запису уз препис Симеон себе назива монахом и старцем: „Пошто су се 
многи прихватили књиге и повести да чине о истинитим стварима, догоди се и мени 
вазда грешном и малодушном и горем од свих и недостојним назвати се овим 
именом, монаха Симеона, да ти изнесем све по реду што учини Владика свих молбом 
и мољењем од мене грешнога, Симеона старца, када сам био у свету.“19 

 

                                                 
12 Стефан Првовенчани, Сабрани списи, Београд, 1988, 70. 
13 Доментијан, Житије Светог Симеона,Београд, 1988, 253. 
14 О значењу речи старац види: Slovnik jazyka staroslovenskeho, 38, Praha, 1985, 160. 
15 Синиша Мишић, Хрисовуља краља Стефана Уроша III Хиландару о спору око међа 
Крушевске метохије, Стари српски архив, књ. 3, 2004, 3-17. 
16 Византиски извори за историју народа Југославије, том II, Посебна издања, књ. CCCXXIII, 
Византолошки институт, књ. 7, Београд, 1959, 15. 
17 Стефан Првовенчани, наведено дело, 79. 
18 Ђорђе Трифуновић, Са светогорских извора, Београд, 2004, 73. 
19 Превод Ђорђа Трифуновића у књизи Са светогорских извора, стр. 85. 
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Живот овог старца подсећа на искушења које је имао и Петар Коришки. И он 
је приморан да остави родбину своју, по речи Господњој: Сваки који остави матер и 
браћу и остало и за мном пође стоструко ће примити живот вечни (слично Матеј, 
19,29). И он, као и Петар Коришки, предмет је подсмеха: „И кад сам све смислио, 
удостојих се да стран будем за свога родитеља и браћу, примајући ружење и прекор и 
уз све то клеветање од злих људи, а од непријатеља нападе и навале више од свих.“ 

Претпоставља се да је Симеон припадао општежитељном Манастиру 
Архангела Михаила, а да се након тога повукао  у једну од оближњих пећина. У 
преписивању јеванђелистара  имао је неколико помоћника, који могу бити његови 
ученици, и као монаси и као писари. Сам Симеон је имао свог учетеља, можда 
старца, код којег се учио књизи око 1170. године. Ђорђе Трифуновић сматра да 
његово „писарско образовање проистиче из српске писмености пре великог жупана 
Стефана Немање. Старац Симеон није усамљен преписивач јеванђеља. Са њим је 
радило још, вероватно, седам писара. Пећки круг писара, очигледно, морао је имати 
дубоке корене у писмености која се неговала у рашким крајевима. Област Расе, са 
значајним средиштем око Петрове цркве и истурена према Византији и Бугарској, 
била је погодна средина за прихватање византијске цивилизације и словенске 
писмености.“20 

Старац Симеон је сведок владавине српских жупана Стефана Немање и 
његових синова Вукана и Стефана. Са доста основе се може претпоставити да је 
учествовао на Немањином сабору против јеретика као један од чрнаца, јереја или 
стараца. 

За почетак 13. века везана је и делатност светогорског Старца Јоакима, за 
кога се претпоставља да је био духовни отац студеничком игуману Спиридону.21 
Један други извор, Савино писмо овом монаху, показује да је Сава његов учитељ, а 
познато је да није уобичајено да неко има два духовна оца. Иако нам није познат 
читав текст писма које је старац Јоаким послао из Свете Горе студеничком игуману, 
може се претпоставити да је Јоаким помогао Спиридону у састављању једног 
зборника од руских изворних и преведених дела. Уз дозу великог опреза, нудимо и 
могућност да је старац Јоаким могао бити један од оних српских монаха који је 
отишао на Свету Гору пре Светога Саве и који је добро познавао руско књижевно и 
рукописно наслеђе. Наравно,не отпада могућност да је реч, ипак, о руском 
светогорском монаху. 

Времену старца Симеона и Јоакима припада и Старац из Уњемира, коме 
наша наука није посветила нарочиту пажњу вероватно и из разлога што о њему 
имамо врло мало података. Све што замо о њему налази се у Теодосијевом Житију 
светога Петра Коришког. Више села Уњемира, у којем је рођен Петар Коришки, 
постојала је манастирска црква Светог апостола Петра. Ту је живео неки старац који 
је замонашио Петра по изласку из очева дома. Неко време је Петар живео у колиби 
поред манастира, имајући свакако за духовног руководитеља поменутог старца. 
Познато је да је и пре замонашења овај познати подвижник живео монашки. Сасвим 
је вероватно да је и у то време његов духовни отац био овај старац. Такође је сасвим 
извесно да се Петар учио светим књигама управо овде. Ругање родитеља и околине је 
допринело да он буде још више уз свог старца, у оближњем манастиру: „А он као 
дете безлобно не одговараше и насмешив се ништа не рече, него још више на учење 

                                                 
20 Ђорђе Трифуновић, Ка почецима српске писмености, Београд, 2001, 82. 
21 Ђорђе Трифуновић, Стара српска књижевност, треће проширено издање, Београд, 2009, 
312. 
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приону, и чешће у цркви постећи него код куће пребиваше.“22 Црква поменута у 
Теодосијевом житију је црква Светог Петра, која се налази на узвишењу Петровица 
изнад села. Ако се прихвати хронологија живота светог Петра Коришког, по којој је 
он умро крајем 12. или на самом почетку 13. века, онда време у коме је живео Старац 
из Уњемира, као и старину саме цркве, треба померити дубоко у 12. век. 

У значајне српске старце убрајамо и Петра Коришког, који је углавном 
живео као анахорета, али је пред крај живота имао своје ученике. Старцем га у 
неколико наврата назива и Теодосије Хиландарац, свакако не због Петрових година, 
већ због духовног угледа. Новопридошле монахе Петар је учио испосничком 
живљењу, али је и даље остао сам у својој пећини. Тако је и преподобни Макарије 
Велики имао ученике који су живели у засебним келијама. Дешавало се и да старац  
живи са својим учеником а да не зна његово име.23 Ево шта Теодосије каже о односу 
старца Петра  и његових ученика: „Неки богољубиви иноци сазнадоше за њега те 
дођоше и замолише га да их прими, како би се од њега испосничком научили 
живљењу. А он, предвиђајући свој скори ка Богу одлазак, не хтеде им одрећи. Прими 
их и одреди им да се настане у пештерама испод друге стене, прекопута његове.“24 
Поред тога учио их је ономе у чему је нарочито био искусан – да се бесовских напада 
не плаше. Иноци су у њему видели старца који је у Коришкој пустињи као анђео 
поживео. Из овог примера видимо да старчество није везано само за општежитељне 
манастире, већ и за келиотски начин живота, те можемо рећи да је Петар у позним 
годинама свог живота био старац-келиот.  

Међу ученицима Светога Саве, уз Доментијана, Арсенија и Спиридона,  
један од најпознатијих је Старац Иларион. Доментијан га у житијима назива само 
поп Иларије, док код Теодосије уз његово име иду атрибути старац и ава.25 

Доментијан га не назива старцем, јер обојица припадају ученицима Светога Саве, 
иако је Доментијан био нешто млађи од Илариона и живео је најмање петнаестак 
година после Илариона.26 Оба Савина биографа говоре о мисији оца Илариона у 
Србији. Наиме, Стефан Првовенчани је молио Саву да поново дође у Србију, јер је 
миро Светог Симеона престало да точи. Сава тада шаље свог ученика, написавши 
писмо Стефану и молебну посланицу Светоме Симеону. Веома је занимљив однос 
овог старца према Стефану, у коме не препознајемо само Стефанове врлине, већ у 
Илариону и особине истинског светогорског старца: „Дошавши заједно до часнога и 
светога манастира у коме је гроб преподобнога, Стефан се одлучи да са игуманом и 
са свима иноцима целу ноћ стоји у цркви. Зачуди се старац пустињак свеноћноме и 
недреманоме стојању, сузама и умиљењу самодршца световњака, а стидео се у 
савести и осуђивао себе, сматрајући себе јадним и погинулим: - Ја у пустињи, рече, 
постећи не стекох толико умиљење колико овај у свету ратујући!“ 27 Теодосије на 

                                                 
22 Житије светог Петра Коришког, у: Теодосије, Житија, Београд, 1988, 267. 
23 С. И. Смирнов, наведено дело, 26. 
24 Исто, 283. 
25 Име овог монаха познато је у две варијанте: Иларион и Иларије. Сматрамо да је прво име 
аутентично, док је друго понарођено. О овом питању види: Владимир Мошин, Повеља Светог 
Саве манастиру Светог Николе у Врањини, Споменица поводом осамстотегодишњице рођења 
1175-1975, Београд, 1977. 
26 Зетски епископ Неофит који је наследио Илариона могао је постати епископ око 1250. 
године. Види: Марија Јанковић, Епископије и митрополије Српске цркве у средњем веку, 
Београд, 1985, 134. 
27 Житије Светога Саве, у: Теодосије, Житија, 191. 
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неколико места помиње овог Савиног ученика и назива га: часни и преподобни 
старац Иларије монах, ава Иларије јеромонах, старац пустињак, старац ава 
Иларије јеромонах и старац ава Иларион. Иако се изрази старац и ава могу сматрати 
синонимима, њихова истоврмена употреба уз име оца Илариона није никакав 
плеоназам, већ израз Теодосијеве жеље да што верније представни духовни углед 
Савиног ученика. 

Сам Свети Сава ће оца Илариона поставити за првог зетског епископа. Има 
мишљења да је истовремено био и администратор Хумске епархије.28 Он је и ктитор 
Манастира Светог Николе на острву Врањини и организатор монашког живота у 
Епархији и самом манастиру. На његовој гробној плочи у Манастиру Врањина није 
сачувана година упокојења. Ако је већ почетком 13. века био јеромонах и угледни 
старац, то значи да је  старији од свог хиландарског сабрата Доментијана, који је, за 
разлику од Илариона, дочекао у животу седму деценију 13. века. Међу Савиним 
ученицима је било и оних који су могли бити старији од Светога Саве, а то су, 
вероватно, они монаси или властелини који су пошли са њим на Свету Гору или они 
српски монаси које је он већ затекао тамо. 

Један из последње генерације Савиних ученика је Доментијан. С правом га 
можемо назвати старцем иако се у изворима он нигде тако не назива. Чак и евидентне 
чињенице о његовом старчеству засењене су његовим примарним представљањем 
као књижевника. У једној општој тенденцији српске науке о књижевности 
запоставља се исконски призив наших писаца и из тог призива израсла монашка 
философија односно поглед на свет. Зато се може поставити питање: да ли се 
Доментијан нашао у светогорским испосницама и пирговима зато што је књижевник 
или зато што је био старац и духовник? Не запостављајући наравно значај његовог 
књижевног дела и чињеницу да су оба житија настала ван Хиландара, склони смо да 
тврдимо да је „богоумни Доментијан“ кренуо у Карејску испосницу призван зовом 
Псалтира и потребом манастира Хиландара да у њој буду најугледнији монаси овога 
братства. Ако је и имао привилегију писања, она је проистекла из његовог духовног 
подвига, који се заснивао и на поштовању једног и другог типика, Хиландарског и 
Карејског. Из тих разлога га налазимо и у Пиргу Преображења Спасова, где ће се, у 
записима његовог ученика Теодора Граматика уз Шестоднев Јована Егзарха, на 
најлепши могући начин препознати црте Доментијана као духовног оца односно 
старца. 

У првом запису имамо неколико драгоцених информација. У исти духовни 
ранг Теодор Граматик ставља, називајући их преподобним оцима, светогорског прота 
Арсенија, хиландарског игумана Јевстатија и јеромонаха Доментијана.29  Поред тога 
уз Доментијаново има стоји да је тада био „духовник свега братства Хиландарске 
лавре“. Дакле, био је старац и то најугледнији међу старцима његова времена.  То је, 
истовремено, доказ да се већ у 13. веку, међу Хиландарцима јавља институција 
старца, као духовник читавог братства,  уз институцију игумана. 

У другом запису, већ на почетку, понављају се неки подаци. Доментијан се 
опет назива преподобни, али сада и богоумни. Каже се да је хиландарски духовник, 
потенцира се да је богољубац и књигољубац. Он је и чедољубац, јер љуби духовно 
чедо своје, Теодора Граматика, спашавајући га прогона и гнева светогорског прота. А 

                                                 
28 Владимир Мошин, Повеља Светог Саве манастиру Светог Николе у Врањини, 112. 
29 Ово преподобног оца уз Доментијаново име превучено је црвеним мастилом. Ђорђе 
Трифуновић сматра да је то могао урадити сам Доментијан, „јер је сматрао да је то прејака 
ознака за њега“. Види: Ђорђе Трифуновић, Са светогорских извора, 93. 
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овај, исказујући љубав према свом старцу, чак  14 пута  у делу овог записа користи 
израз отац мој. То је апсолутни одраз љубави сина према оцу, одраз оне познате 
мистичне везе између духовника и духовног чеда:  

„А ја, спан, кад сам дошао на Свету Гору и једну годину провео, пронађе ме 
овај христољубиви отац мој (подвлачења, Д.Б.) и разуме од мене да свете књиге знам 
преписивати и у Господу се договорисмо како то да буде, ако Господ хоће. 

У те дане подиже се гоњење спана од прота и од Светогораца. И изгнаше 
многе са Свете Горе и мене заједно са њима. И изиђох у Солунски град и тамо 
проведох пола године. А отац мој блажени, непрестано горећи Духом Светим, не 
напусти жељу срца својега и дошавши, изведе ме из Солунског града и својом 
богоразумношћу уведе ме опет у Свету Гору. 

И име Господње призвавши, у Господу почесмо ове књиге. И када сам их 
исписао до половине, завидљивац ђаво уложи у срце неком мом противнику. Пошто 
сам био оклеветан код прота, многе посланике послаше оцу моме за мене. И, 
ваистину, добри отац и чедољубац не хтеде ме пустити самог да не будем озлобљен 
ни казне да не примим, као и остали. И када је дошао празник Успења свете  
Богородице, отац мој, узевши ме, оде у сабор светих отаца. И нађосмо прота веома 
гневна и жестоко наоштрена оним непријатељима мојим. Кад је упитао оца мојега за 
мене, прот много растужи оца мојега због мене. И господ Бог бејаше са оцем мојим и 
не даде проту да га до краја озлоби. Док сам стајао и гледао на лице тужно оца 
мојега, с великом жалошћу уздрхтах – да ми се, оци и браћо, верујте ми, чинило као 
да сам на Другом доласку и да чекам којом ћу казном осуђен бити. Но, милосрђем 
Божијим и молитвама оца мојега, сачува ме Бог од свих казни које је прот изрекао 
мени. Ипак, коначно ми би пресуђено да ме опет протерају са Свете Горе. И ту ме не 
остави отац мој, већ ме отправи у метох хиландарски. Господом вођен и молитвама 
оца мојега храњен, заврших и другу половину. И отац мој својега благослова не 
лиши ме и сав мој труд испуни. А оца мојега Бог да не лиши своје милости овде и у 
бесконачне векове. Амин, амин, амин.“30 

Из овог драгоценог записа сазнајемо, у ствари, да је Доментијан био башта 
хиландарски. Овај Савин ученик заузима ону позицију у манастирском братству, 
одмах иза игумана, какву ће заузимати и познати духовници након њега, међу којима 
су неки поменути на почетку овога рада. Имајући за старца Саву, он је деценијама 
стицао велико духовно искуство, уз онога који није био само први српски 
архиепископ, већ и духовни отац многим монасима. Овде се том димензијом Савине 
личности нисмо посебно бавили. Да напоменемо само да њега авом  назива и брат 
Стефан у Житију Светог Симеона. Сам Доментијан, пишући Савино житије,  пред 
собом има непрестано лик, не само српског архиепископа, већ и великог подвижника 
и старца. 

Овим се не исцрпљује листа древних српских стараца. Такву улогу су имали 
свакако и јеромонах Методије, први игуман хиландарски, затим Спиридон, 
студенички игуман након Светога Саве и многи непознати монаси. На жалост, о 
већини немамо довољно података. И они о којима смо у овом раду говорили 
представљени су само делимично. Сабрани на једном месту и посматрани у 
хронолошком низу, они пружају импресивну слику великих духовних достигнућа 
српског монаштва у  12. и у13. веку. Реч је о великим ревнитељима вере, који су 
остали узор српском монаштву до данашњих дана. И данашњи српски старци, својим 
подвигом и ревнитељством, чувају успомену на угледне правоверне српске старце. 

                                                 
30 Превод Ђорђа Трифуновић у књизи Са светогорских извора, 107. 



 302

Извори 
 
Свети Сава, Сабрани списи, Београд, 1986. 
Стефан Првовенчани, Сабрани списи, Београд, 1988. 
Доментијан, Житије Светог Саве и Светог Симеона, Београд, 1988. 
Теодосије, Житија, Београд, 1988. 
Шест писаца XIV века, приредио Димитрије Богдановић, Београд, 1986. 
 
Литература 
 
Византиски извори за историју народа Југославије, том II, Посебна издања, 

књ. CCCXXIII, Византолошки институт, књ. 7, Београд, 1959. 
Енциклопедија православља, књига друга, уредник Димитрије М. Калезић, 

Београд, 2002. 
Јанковић, Марија,  Епископије и митрополије Српске цркве у средњем веку, 

Београд, 1985. 
Марковић, Василије, Православно монаштво и манастири у средњевековној 

Србији, Београд, 2002. 
Мишић, Синиша, Хрисовуља краља Стефана Уроша III Хиландару о спору 

око међа Крушевске метохије, Стари српски архив, књ. 3, 2004. 
Мошин, Владимир,  Акти братских саборао адрфатима из XIV-XV 

века,Богословље, год. XIV, 1939. 
Мошин, Владимир, Повеља Светог Саве манастиру Светог Николе у 

Врањини, Споменица поводом осамстотегодишњице рођења 1175-1975, Београд, 
1977. 

Мошин, Владимир и Миодраг Ал. Пурковић, Хиландарски игумани средњега 
века, приредила и допунила Мирјана Живојиновић, Београд, 1999. 

Павловић, Леонтије, Култови лица код Срба и Македонаца, Смедерево, 1965. 
Смирнов, С. И., Духовный  отец в древней  восточной  церкви, Москва, 2003. 
Трифуновић, Ђорђе, Ка почецима српске писмености, Београд, 2001. 
Трифуновић, Ђорђе,  Са светогорских извора, Београд, 2004. 
Трифуновић, Ђорђе, Стара српска књижевност, треће проширено издање, 

Београд, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 303

Dragiša Bojović 
 

THE OLD SERBIAN ASCETICS (STARETS) 
  
The essay deals with the beginnings of specifically Orthodox spiritual institution 

of Starets- an elder ascetic that serves as spiritual leader for younger monks. Special 
attention is dedicated to those who lived at the end of the 12th and during the 13th century. 
The most important are Starets from Unjemir, Simeon, Peter of Korisha, Ilarion and 
Domentian. Viewed chronologically, they present an impressive picture of the great 
achievements of the Serbian monasticism of the aforementioned period. They became 
exemplary ascetics for the Serbian monks until the present day. 

Key words: Starets, spiritual father, monasticism, monastery.  
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ПРОТOПОП ДВОРСКИ И ЕГЗАРХ У СРПСКОЈ 

СРЕДЊОВЕКОВНОЈ ЦРКВИ 
 
Апстракт: Рад се бави питањем сличности достојанства протопопа 

дворског и егзарха у средњовековној српској Цркви. Посебну специфичност 
представљају протопопови дворски који се у српским изворима помињу једино у 
Жичкој повељи, на самом почетку самосталности српске Цркве. На основу овог 
извора, могуће је реконструисати њихов положај, статус и дужности. Посебно 
треба истаћи да су у српској Цркви, од самог оснивања, постојале као одвојене 
службе протопопа дворског и протопопа намесника епископа у већим местима. У 
каснијим изворима помињу се егзарси са готово истим дужностима које су 
обављали протопопови дворски. О начину прикупљања епископских прихода има 
мало података, па је расветљавање овог дела посла протопопова и егзарха од 
значаја и за изучавање црквених пореза. Душанов законик регулише положај егзарха 
као епископских изасланика и прописује да морају бити калуђери.  

Кључне речи: протопоп, егзарх, пропопоп дворски, Жичка повеља, 
средњовековна Србија. 

 
Протопопови спадају у достојанственике у православној Цркви, били су 

постављени из редова презвитера и имали су посебна задужења. Достојанственика је 
у православној Цркви било више степена, они су управљали црквеном имовином, 
били задужени за чување списа и реликвија и имали значајну улогу у богослужењу. У 
српској Цркви средњег века, поред протопопова, постојали су: синђел, протосинђел, 
економ, еклесијарх и још нека достојанства. Тешко је извести директну аналогију 
српских протопопова са само једним достојанством у првобитној Цркви. Постоје 
мишљења да они воде порекло од хорепископа или периодевта, а директна аналогија 
изводи се са протопрезвитерима, протојерејима и егзарсима који се појављују у 
византијској Цркви. У српским изворима, нарочито у оним у којима се осећа грчки 
утицај, протопопови се углавном доводе у везу са достојанством егзарха. Ипак, праву 
аналогију није ни потребно успостављати, српска Црква као самостална имала је 
своје специфичности1. 

Подаци о првим српским протопоповима налазе се у Житијима Св. Саве од 
Доментијана и Теодосија. Доментијан наводи да је Сава Немањић, као први српски 
ахпиепископ, поставио за протопопове своје ученике. О постављењу првих 
протопопова постоје конкретнији подаци у изворима, па се са већом сигурношћу 
може рећи да су протопопови постављени на Сабору у Жичи на Спасовдан 1220. 
године. Говорећи о овом Сабору, Доментијан време именовања протопопова смешта 

                                                 
1 Никодим Милаш,  Достојанства у православној цркви по црквено-правним изворима до XIV 
века, Шибеник 2008, 56-75, 105-113;  Лексикон српског средњег века, Београд 1995, протопопа 
(Р. Милошевић), 597-598. 
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после постављења епископа и освећења цркве у Жичи: „Након овога опет изабра од 
својих ученика богоразумне мужеве и постави их као протопопове; и њих опет посла 
на све стране свога отачаства да испуњавају недостатке“ 2. Говорећи о истом догађају, 
Теодосије у Житију Св. Саве користи израз егзарх, а не протопоп. Узроке коришћења 
термина егзарх код Теодосија треба тражити у чињеници да је његово Житије писано 
крајем XIII века (1290–1292. године) и да је као писац под већим грчким утицајем. 
Ипак, не може се утврдити да ли се већ крајем XIII века у Србији разликују 
достојанства протопопа и егзарха. По свему судећи, разлика у изразу коришћеном у 
два житија није од великог значаја, јер је контекст у коме се помиње протопоп или 
егзарх исти3.  

У Византији је дворски протопоп (palatii protopapas) службовао уз царски 
двор и уз патријарха. Дворски протопопови су у византијској Цркви представљали 
значајне црквене достојанственике, не само уз патријарха, већ и уз епископе или 
митрополите. О великим празницима, ако је патријарх био спречен, службу је 
обављао протопоп дворски, а када је литургију обављао патријарх, он је имао први 
глас4. Постојање протопопа на српском краљевском или царском двору није 
потврђено у изворима. Слично као и у Византији, и српски протопопови дворски 
били су обавезни на архиепископском или патријаршијском двору. Ипак, 
достојанство протопопа дворског и његова служба не може се везати само за њихово 
присуство на дворовима црквених поглавара, већ представља једну ширу и 
комплекснију институцију у српској Цркви средњег века.  

На простору насељеном Србима, пре формирања српске Цркве, 
протопопови, а вероватно и дворски, деловали су у оквиру Охридске архиепископије. 
Познато је да се почетком ХI века под јурисдикцијом ове аутокефалне 
архиепископије помињу епископска седишта: Рас, Ниш, Браничево, Београд, Тримон 
(Срем), Призрен, Липљан, у још неке на чијој су теритирији живели и Срби5. У 
једном писму и синилиону архиепископа Димитрија Хоматина, за прилепског 
протопопа наводе се и неке дужности протопопова6. Овај протопоп није дворски, већ 
један од оних који су деловали као епископски намесници у већим местима. Ипак, 
архиепископ напомиње да је у ранијем периоду долазило до злоупотреба у 
прикупљању епископских прихода и да су сакупљачи неправедно увећавали данак 
свештенству7.   

Треба нагластити да је у српској Цркви у средњем веку постојала разлика 
између протопопова у ужем смислу и протопопова дворских. Сам назив – дворски – 
говори о томе да су службовали при епископском двору, за разлику од протопопова 
намесника у већим местима. У прилог томе да су, од самог почетка српске Цркве, 
постојале разлике међу протопоповима, говори и чињеница да један од првих српских 

                                                 
2 Доментијан, Житије Св.Саве, прир. Љ. Јухус-Георгиевски, Београд 2001, 242-245. 
3 Теодосије, Живот Светог Саве, Стара српска књижевност I, прир. Д. Павловић,  Нови Сад 
1966, 194. 
4 Никодим Милаш, Достојанства, 62-64. 
5 Стојан Новаковић, Охридска архиепископија у почетку Х I века, Хрисовуље цара Василија  II од 
1019. и 1200. године, Изабрана дела II, Списи из историјске географије, Београд 2003, 63-102; 
6 Александар Поповић, Представа о Jужним Словенима у писмима охридског архиепископа 
Димитрија Хоматина, Ниш и Византија VII (2008), 340. 
7 Demetrii Chomateni Рanemata diafora, rec. G. Prinzing, Berolini 2002, 430-433; Радослав Грујић, 
Скопска митрополија, Скопље 1935, 46-48; Радомир Милошевић, Друштвени положај 
православног свештенства у средњовековној Србији, Београд 1984, 11-13. 
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законских  споменика, Жичка повеља, помиње дворске и друге протопопове8. Душанов 
законик прописује да се протопопови постављају у трговима и градовима да сузбијају 
утицај латинске јереси9. По свему судећи, протопопови су и раније постављани у већим 
местима, као епископски изасланици и намесници. Такви протопопови постојали су 
током средњег века и у каснијем периоду, а понекад се називају само протама. Они нису 
монаси, већ изабрани представници миријског свештенства, утицајни и у свом 
окружењу, а често су обављали и административне послове. По свему судећи, ове две 
групе достојанственика постојале су одвојено и независно од оснивања самосталне 
српске Цркве. Ипак, они су, као епископски најближи помоћници и црквени 
службеници, били упућени једни на друге и сарађивали. 

Ако се уско сагледа једини податак о дворским протопоповима у Жичкој 
повељи, уз сазнање да је Жича седиште архиепископије, могао би се извести 
непотпун закључак да су они били искључиво помоћници српских архиепископа.  
Ипак, они нису били само помоћници у богослужбеним пословима, као већ описани 
дворски протопрезвитери на византијском царском или патријарховом двору. Већ је 
Р. Грујић указао на то да су српски протопопови дворски били поставњени уз све 
епископије10. Ово није специфичност само српске Цркве, већ је напоменуто да су и у 
Византији и у Охридској архиепископији, уз епископе и митриполите, постављани 
дворски протопопови.  

О протопоповима српске Цркве има веома мало изворних података, о 
дворским још мање, а они су често контрадикторни по питању јесу ли они монаси 
или световњаци. Канонско право наглашава да је ово достојанство презвитерског 
чина, али он се може добити и из монаштва11. По свему судећи, дворски протопопови  
били су искључиво монаси. Они се помињу као Савини ученици, а и Душанов 
законик предвиђа да се за егзархе постављају калуђери12. Са друге стране, у изворима 
се помињу протопопови као власници већих земљишних поседа са зависним људима 
на њима, али они имају друга задужења, тј. нису дворски протопопови.  

Одредбе о дворским протопоповима налазе се у две верзије Жичке повеље: у 
старијој Повељи из времена Стефана Првовенчаног (на северном зиду манастира) и у 
млађој верзији (на јужном зиду)13. Иако је ово једини помен дворских протопопова, са 
већом сигурношћу се може претпоставити да су они деловали током дужег периода 
српске средњовековне државе, али и да је њихова служба претрпела неке измене. 

                                                 
8 Значајнија издања Жичке повеље: Franc Miclosich, Monumenta Serbica, spectantia historiam 
Serbiae, Bosnae, Ragusii, Београд  2006, 11-16;  Стојан Новаковић, Законски споменици српских 
држава средњег века, Београд 1912571-575, Александар Соловјев, Одабрани споменици 
српског права од XII до краја XVI века, Београд 1926, 17-23; Егон Фекете, Учешће Светог Саве 
у изради жичке повеље, Зборник Матице Српске за филологију и лингвистику 2 (1959), 76-87; 
Душан Синдак, Једна или две Жичке повеље, Историјски часопис 14-15 (1963-1965), 309-315;  
Бранислав Живковић, Жича – цртежи фресака, Београд 1985,  38-39; Љиљана Дурковић-
Јакшић, О Жичкој повељи, Наша прошлост 3 (1988), 49-57; Стефан Првовенчани, Сабрана дела, 
прир. Љ. Јухас-Георгијевска, Београд 1999, 112-119. Постојање треће Жичке повеље, исписане 
на зиду храма у основи спољњег лука, потвдио је Г.Суботић, Трећа Жичка повеља, Зограф 31 
(2006-2007), 51-58, али у овој верзији нема законских одреди већ се само наводе нови поседи 
дати манастиру.  
9 Стојан Новаковић, Законик Стефана Душана цара  српског 1349. и 1354. године, Београд 
2004, 12, 153-154. 
10 Радослав Грујић, Средњевековно српско парохијско свештенство, Скопље 1923, 45. 
11 Никодим Милаш, Православно црквено право, Београд 1926, 272-277. 
12 Теодосије, Живот Св.Саве, 194; Доментијан, Житије Св.Саве, 242-245; Стојан Новаковић, 
Законик Стефана Душана, 35, 169-170.  
13  Бранислав Живковић, Жича – цртежи фресака, 38-39.  
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У старијој верзији Жичке повеље наводи се: „И над овим што се прилаже 
овој цркви да нема протопоп дворски никакву власт, него што долази или од попова 
или од влаха или земљана и поповска бир која долази од попова, половина да се 
узима за ову цркву“. У млађој верзији Повеље, овај члан о протопоповима дворским  
има исти смисао са мањим изменама: „И у овим жупама које приложисмо цркви 
Спаса нашега, да немају протопопови дворски никакву власт а оно што долази од 
попова или од влаха или земаљских људи, што је поповски бир, што се узима на 
људе, да се све то узима за ову цркву. А у жупама које су дошле под друге 
епископије да узима протопоп дворски половину бира поповског, а оно што је 
врховина поповска да од тога не узима протопоп делове него све то епископ да 
узме“ 14. 

У Жичкој повељи протопоп дворски појављује се као изасланик 
архиепископа, у том периоду Саве Немањића, али треба нагласити да је он уједно био 
епископ епархије, са седиштем у Жичи. У овом извору протопопови дворски помињу 
се у множини, тако да се може закључити да их је било више. У српској 
историографији нема пуно тумачења ове одредбе Жичке повеље, а нарочито се не 
истиче разлика између протопопова уопште и протопопова дворских15. 

 Најпре треба уочити да се веома слична одредба наводи у две варијанте. На 
северном зиду, према Повељи Стефана Првовенчаког из 1220. године, наводи се да 
протопоп дворски „нема никакву власт (област)“ над поседима датим жичком 
манастиру. Јужни натпис допуњује овај тиме што појашњава да се то ограничење 
односи на првобитно дате поседе. Овај део члана скоро се понавља у оба натписа, 
главна разлика јесте у томе што у првој верзији половина прихода припада 
манастиру, а у другој „све то узима се за цркву“. Млађи натпис на јужном зиду 
(највероватније из 1224. године) садржи и текст који се односи на нове придодате 
поседе манастиру16. Дакле, жичко властелинство није обухватало само територије 
под јурисдикцијом жичког епископа, већ и области под дугим епископима. Приходи 
жичког епископа уступљени су манастиру, док је питање регулисаља права других 
епископа било сложеније и Повељом се тачно одређује који део прихода припада 
манастиру, а који епископима. Поседи жичког властелинства не представљају једну 
повезану целину, већ су груписани у неколико међусобно удаљених скупина 
насеља17.  

Најпре треба  дати основне напомене о поповском биру и врховини који се 
помињу у Жичкој повељи. Попови су плаћали врховину свом епископу на име 
признавања њихове духовне власти. Жичка повеља епископима гарантује овај 
приход. Епископу је припадао и бир који су давали сви зависни људи. Ову дажбину 
су вероватно прикупљали попови и предавали је протопоповима. Жичком епархијом 
руководио је архиепископ, па су са простора Жичке епархије, по праву, њему требали 
да припадну врховина и други црквени порези. У првобитној верзији Повеље 
врховина се не помиње као приход уступљен манастиру, па се може закључити да је 
она и даље остала приход (архи)епископа. У млађој верзији Повеље врховина се даје 

                                                 
14 Према преводу Љ. Јухас-Георгијевске, у: Стефан Првовенчани, Сабрана дела,114-117. 
15 Душан Синдак, Једна или две Жичке повеље, 309-315; Радомир Милошевић, Друштвени 
положај, 6-7; ТеодорТарановски, Историја српског права у немањићкој држави, Београд  
2002, 103-104.  
16 Душан Синдак, Једна или две Жичке повеље, 313-314. 
17 Гавро Шкриванић, Жичко епархијско властелинство, Историјски часопис 4 (1952-1953), 
147-168. 
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Жичи, али само са поседа манастирског властелинства. Тако је архиепископу, ипак, 
остало да убире врховину и бир са оних делова своје епархије који нису били у 
оквиру манастирског властелинства. Жичко властелинство имало је поседе и изван 
ове епархије. Повеља гарантује приходе од врховине другим епископима. Са тих 
поседа, манастиру је припадала само половина поповског бира18. 

Тумачење одредбе о поповском биру у Жичкој повељи у историографији 
изазвало је велику забуну. Наиме, старија историографија, не знајући да натписи на 
зидовима храма припадају двема повељама, доноси различите закључке о поповском 
биру. Још већа грешка направљена је у самом читању и стављању интерпункције у 
издањима повеље19. У већини издања и тумачењима Повеље реч земљана повезивана 
је за поповски бир, што је погрешно. Због ових грешака, и неки веома знаменити 
аутори закључили су да је бир узиман од земље20. На основу текста млађег натписа, 
који садржи сличну одредбу, једноставним упоређивањем, могуће је закључити да су 
земљани (замљана) из старијег натписа аналогни са земаљски људи у млађој верзији. 
Уз то, у млађем натпису изричито се наглашава да се бир „ узимље на људех“.  То 
јасно указује да бир није земљарина, већ да је наплаћиван од људи и да спада у групу 
пореза главарина. Дакле, из података у Жичкој повељи, може се закључити да су бир 
плаћали сви зависни људи, наплаћивао га је епископ преко својих протопопова 
дворских21. 

На примеру жичког властелинства, протопопови дворски у служби Жичког 
(архи)епископа прикупљали су ове дажбине и у корист манастира. А протопопови 
дворски у служби других епископа сакупљали су само део дажбина на жичком 
властелинству, док су на осталим деловима своје епархије имали сва права22.   

                                                 
18 Стефан Првовенчани, Сабрана дела, 114-117; Радислав Грујић, Парохијско свештенство, 
61, 68; Душан Синдик, Једна или две Жичке повеље, 313-314; Душанка Динић-Кнежевић, 
Прилог проучавању свештенства у средњовековној Србији, Годишњак Филозофског факултета 
у Новом саду Х I/1 (1968), 56-57; Радомир Милошевић, Друштвени положај, 6-8; Лексикон 
српског средњег века,  врховина, 107-108 (Д. Динић-Кнежевић); Теодор Тарановски, Историја 
српског права, 103-104; 
19 У оригиналу је у тексту повеље и натписа стојало: „iiiiý ~ý ~ý ~ý ~totototo    dohodidohodidohodidohodi    iliiliiliili    ototototý ý ý ý popovpopovpopovpopový ý ý ý iliiliiliili    ototototý ý ý ý 
vlahovvlahovvlahovvlahový ý ý ý iliiliiliili    zemlzemlzemlzemlýýýýnananana    popovskapopovskapopovskapopovska    birbirbirbir…………“ У издањима је зарез стављен само  после речи vlahovvlahovvlahovvlahový ý ý ý (а 
не после свих набројаних термина) и на тај начин је израз zemlzemlzemlzemlýýýýnananana стављен у погрешан контекс 
и придружен поповском биру. Израз    zemlzemlzemlzemlýýýýnananana је генитив од земљани, у значењу земљорадника, 
зависних сељака и треба га надовезати на „од попова или влаха“, а никако повезати са 
„поповска бир“.  Иако нема изричите потврде, бир су вероватно прикупљали попови па се зато 
у Жичкој повељи наводи као „поповска бир“. 
20 Због нетачног читања, старији аутори, најпре Тарановски, доносили су закључке да је бир 
двојаки, да су један део плаћали попови епископу од земље а да је други део наплаћивао 
господар земље. Синдак иако је установио да је Жички натпис састављен од две повеље остао 
је при ставу да је бир наплаћиван од земље и то у корист господара земље. Грујић није доносио 
закључке о томе да ли је бир узиман од људи или од земље, али је такође погрешно закључио 
да бир припада дворском протопопу, а касније окружним протопоповима. Радислав Грујић, 
Парохијско свештенство, 62; Душан Синдик, Једна или две Жичке повеље, 313-314; Теодор 
Тарановски, Историја српског права, 103-104; Нажалост, ни каснији истраживачи нису 
исправили ову погрешку, већ само преносе ставове предходника. 
21 Стојан Новаковић, Законски споменици, 571-575; Душанка Динић-Кнежевић, Прилог 
проучавању свештенства, 56-57. 
22 Стефан Првовенчани, Сабрана дела, 114-117; Радислав Грујић, Парохијско свештенство, 
61, 68; Душан Синдак, Једна или две Жичке повеље, 313-314; Душанка Динић-Кнежевић, 
Прилог проучавању свештенства 56-57; Радомир Милошевић, Друштвени положај, 5-9;  
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Мишљења да су протопопови задржавали део прихода које су сакупљали су 
без основа. Они су монаси, службеници епископског двора, и црква их издржава. 
Нема ни изворних пидатака, а ни основе за њихово учешће у деоби прикупљених 
пореза, а нарочито да су половину задржавали за себе23. 

Дакле, основна дужност протопопова дворских јесте прикупљање 
епископских прихода од попова (и посредно од верника). У српским изворима се не 
помињу никакве друге држности дворских протопопова, док се у византијским 
помињу већ наведене обавезе у богослужењу24. 

Кад се у српским законским изворима за неку област каже да је „слободна од 
протопопова“, то значи да је део или цео износ црквених дажбина (бир и врховина, 
црквени доходак) не припадају епископу, већ су уступљени неком другом кориснику, 
углавном манастирима. То не значи, увек, да су попови и верници били ослобођени 
плаћана ових намета, већ да су и даље плаћали новом кориснику, с тим што су 
епископима углавном надокнађени губици на неки други начин25. На бањском 
властелинству постојале су неке специфичности у погледу организовања 
протопоповске службе: „Протопопа да поставља игуман свога црквенога човека“ 26. 
Наведени члан Повеље може се тумачити једино тако да ранији епископски приходи, 
које је прикупљао протопоп, припадају манастиру. С обзиром на то да игуман уређује 
само манастирски живот и никако нема право да постављање чинова у Цркви, може 
се закључити да протопоп на бањском властелинству није имао функцију 
епископског намесника. Он је, свакако, био монах и само прикупљач пореза27. На 
бањском властелинству је, у време издавања Повеље 1316. године, „област духовну“ 
имао епископ рашки и он је постављао попове и ђаконе. Нешто касније, 
реорганизацијом епископија, Бањска постаје седиште нове епископије28. Због 
ефикаснијег сакупљања ових пореза, игуману је дато право да сам организује 
сакупљање.  

Протопопова дворских било је бар онолико колико и епикопа. Постављао их 
је архиепископ и вероватно су били њему и подређени. У каснијем периоду српске 
средњовековне државе, нема података о протопоповима дворским. Може се 
претпоставити да је, после формирања Српске патријаршије, постојао неки вид 
дворског протопопа као патријархов помоћник, са првенствено богослужбеним 
дужностима. Ширењем српске државе, повећавао се број епископија, Црква је добила 
веће приходе, а пред протопопове дворске постављени су нови изазови. Може се 
претпоставити да прикупљање дажбина није било ефикасно и да је чак долазило до 
злоупотреба које се помињу у писму Димитрија Хометијана, али и у Душановом 
законику. Институција протопопова дворских морала се развијати упоредо са 

                                                                                                                            
Теодор Тарановски, Историја српског права, 103-104; Лексикон српског средњег века, бир, 47-
48 (М. Јанковић), врховина, 107-108 (Д. Динић-Кнежевић). 
23 Радислав Грујић, Парохијско свештенство, 45-46; Теодор Тарановски, Историја српског 
права, 103-104. 
24 Радислав Грујић, Парохијско свештенство, 46-47; Лексикон српског средњег века, 
протопопа (Р.Милошевић), 597-598. 
25 Стојан Новаковић, Законски споменици, 572-573, 615-616, 644, 652. 
26 Љубомир Ковачевић, Светостефанска хрисовуља, Споменик Српске краљевске академије 
IV (1890), 9.   
27 Љубомир Ковачевић, Светостефанска хрисовуља, 9; Гавро Шкриванић, Властелинство 
Св.Стефана у Бањској, Историјски часопис 6 (1956), 177-198. 
28 Марија Јанковић, Епископије и митрополије српске цркве у средњем веку, Београд 1985, 44-
46.  
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развојем српске Цркве и државе, па је дошло до промена у организацији ове 
службе29. 

У српским изворима помиње се и егзарх, а ово достојанство могло би се 
довести у везу са протопоповима дворским. Служба егзарха у православној Цркви 
установљена је тек у XI или XII веку, при епископском двору, због тога се изводи 
аналогија са перидевтима који су деловали до тог перида. Егзарх, у преводу са грчког 
– изасланик, обављао је шире дужности него периодевт. Егзархова посета некој 
области имала је исти карактер као посета епископа30. Ипак, у канонским 
споменицима нема података о томе да су они имали за задатак прикупљање пореза од 
свештеника и верника у корист епископа. Канонски зборник из XIV века, Синтагмат 
Матије Властара, који је био у употреби и у српским земљама, наводи (цитирајући 
57. правило Лаодикиског сабора) да се периодевти (опходники) у том периоду  
називају и егзарсима31. 

У Душановом законику каже се: „Егзарси световњаци да не буду, да их не шаљу 
митрополити по поповима, ни да воде митрополитске коње по поповима, него да шаљу  
митрополити два калуђера по поповима, да духовно упућују и да црквени доходак 
узимају од попова, какав је од баштине“32. На основи цитираног члана Душановог 
законика, митрополитима се налаже да шаљу по два своја калуђера, како би се избегле 
злоупотребе приликом сакупљања пореза. Може се закључити да су до доношења 
Законика  постављани световњаци за егзархе. У оригиналу стоји: „Егзарси козмици да 
нису“. Користи се грчка реч козмик, што значи световњак, лаик, несвештеник. Не треба 
закључити да су егзарси пре тога били миријски свештеници, попови, већ управо лаици. 
Ипак, у изворима нема конкретних помена световњака егзарха33. 

Већ је речено да се у неким српским изворима користи израз егзарх у истом 
контексту као и протопоп, на пример у Теодосијевом Житију Св. Саве34. У неким 
перидима развоја српске Цркве, извесне разлике између егзарха и протопопова ипак 
постоје. Тако Повеља краља Стефана Дечанског манастиру Св. Николе Мрачког у 
Орехову из 1330. године разликује ова два достојанства и наводи „да им (поповима) 
не пакости Велика црква ни протопопа ни егзарси нити друге власти“ 35. Треба 
нагласити да се у овом члану Повеље протопоп наводи у једнини, а егзарси у 
множини. Да ли је у том периоду епископ већ слао по двојицу својих изасланика да 
прикупљају дажбине? Протопоп је, по свему судећи, био епископски намесник у 
већем месту (који би на неки начин такође могао да „пакости“ поповима), док се 
егзарси у овој Повељи појављују у истом контексту као у Законику.  

У Повељи краља Милутина манастиру Св. Ђорђа код Скопља помиње се и 
намет егзарштина (или егзархато). „Поповљанима места тих да не метоха ниједан 

                                                 
29 Стојан Новаковић, Законик 169-170; Радислав Грујић, Парохијско свештенство, 46; 
Радомир Милошевић, Друштвени положај, 11-14;   
30 Александар Соловјев, Владимир Мошин, Грчке повеље српских владара, Београд 1936, 43; 
Никодим Милаш, Достојанства, 55, 123; Лексикон српског средњег века, егзарх, 178 
(Р.Милошевић). 
31 Стојан Новаковић,  Матије  Властара Синтагмат, Београд 1907, 300. 
32 Према преводу Николе Радојчића, Законик цара Стефана Душана 1349. и 1354, Београд 
1960, 99. 
33 Стојан Новаковић, Законик 169-170; Радислав Грујић, Парохијско свештенство, 48; Т. 
Тарановски, Историја српског права, 92-101. 
34 Теодосије, Житвот Св. Саве, 194 
35 Синиша Мишић, Повеља краља Стефана Уроша III (Дечанског) манастиру светог Николе 
Мрачког У Орехову 1330, Стари српски архив I (2002), 58, 60.   
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епископ, ни да им запрештенија поставља, ни да узима доходак, сем архиепископу 
помен. А егзарштину да узима црква Св. Ђорђа“ 36. Егзарштина је, свакако, дажбина 
коју су сакупљали егзарси. Коришћење овог грчког  израза свакако је под утицајем 
раније издатих повеља византијских царева овом манастиру, што је у Повељи и 
наглашено37. Иако нема поузданих података коју врсту дажбина је обухватала 
егзарштина, вероватно је слична биру38. 

До половине XIV века, по свему судећи, дошло је до извесних промена у 
организацији протопопско-егзаршке службе. Како Законик регулише, протопопови 
су били намесници епископа у већим местима и старали су се о правилном вршењу 
службе и сузбијању јереси, а егзарси су сакупљали намете за епископе и 
митрополите39. У том случају, функција егзарха у XIV веку могла би се изједначити 
са функцијом протопопа дворског каква је наведена у Жичкој повељи.  

Може се претпоставити да је служба протопопова дворских, онако како је 
успоставио Св. Сава по оснивању српске Цркве, функционисала до периода док су се 
одржале првобитне епископије. Од времена краља Милутина и реорганизације 
епископија, долази и до промене у организацији прикупљања епископских пореза. 
Почетком XIV века, дошло је до експанзије световног – лаичког чиновништва у 
српској Цркви (упоредо са Милутиновом реформом у државној и локалној управи), 
па су тако и на функције егзарха постављени лаици. Пошто они нису могли да врше и 
надгледају ваљаност рада попова, њихова функција потпуно је одвојена од 
протопоповске. У овом периоду долази до преображаја институције протопопа 
дворског у егзарха. Сакупљање врховине, бира или других доходака било је од 
великог значаја за епископе, па су они настојали да што лакше обезбеде овај приход. 
По свему судећи, световњаци егзарси били су ефикаснији, али и грубљи и чинили 
злоупотребе које се помињу у Душановом законику40. 

Очигледно да покушај увођења лаика у црквене послове није донео ваљане 
резултате. У доба краља Стефана Дечанског и на почетку Душанове владавине, 
монаси односе превагу над световним чиновништвом у српској Цркви. У периоду 
врхунца српског монаштва, свакако је било довољно образованих и способних 
монаха да би били први епископски изасланици и сарадници. Именовањем монаха за 
егзархе, надограђено је првобитно формирано језгро, оличено у протопоповима 
дворским које је успоставио Св. Сава. Тако су службу протопопова дворских најпре 
обављали монаси, затим су, у доба краља Милутина, постављани световњаци за 
егзархе, а Душановим закоником, монасима се враћа право прикупљања епископских 
прихода, чиме се наставља континуитет са институцијом протопопова дворских.  
Теза да су дворски протопопови нестали из српске Цркве у периоду владавине 
Стефана Дечанског или Душана, коју такође износи Р. Грујић, може се прихватити 
само са резервом. Пре би се могло говорити о трансформацији коју је доживела ова 

                                                 
36 Стојан Новаковић, Законски споменици, 615-616. 
37 Радислав Грујић, Властелинство манастира св Ђорђа код Скопља, Гласник Скопског 
научног друштва 1(1925), 65; Радомир Милошевић, Друштвени положај, 13; Лексикон српског 
средњег века, егзарштина 176-179 (Р. Радић); Теодор Тарановски, Историја српског права, 
105-107. 
38 У XVIII веку се у Београдско–карловачкој митрополији помиње ексархија или ексарштина 
као дажбина коју су попови сакупљали од верника по дому. Радислав Грујић, Парохијско 
свештенство, 71-72.  
39 Стојан Новаковић, Законик, 12, 169-170. 
40 Радислав Грујић, Парохијско свештенство, 48; Марија Јанковић, Епископије и 
митрополије, 35-60 Тодор Тарановски, Историја српског права, 92-101. 
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институција, насталој као развојни ток и сазревање хијерархије у српској Цркви. 
Чињеница је да дворске протопопове не помиње Душанов законик нити споменици 
XIV века. Они, пак, спомињу егзархе са сличним или истим задужењима. Прелазак 
надлежности из једно у друго достојанство и промена назива, већ је позната у ранијој 
историји Цркве (од хорепископа, периодевта, егзарха и протопопова)41. 

Овакво уређење о постављењу монаха за егзархе и њихова потпуна 
одвојеност од протопопова, задржала се у српској Цркви и у периоду турске власти. 
Тако у XVIII веку београдски митрополит Мојсије Петровић одбија да протопопови 
намесници сакупљају порезе, већ каже да ће остати при старом обичају – да шаље 
егзархе (придворне калуђере)42. Прикупљање црквених дажбина од попова и верника, 
од формирања српске Цркве организовано је као посебна служба и, као таква, 
одржала се током дужег периода. 
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Marija Koprivica 
 

PALACE PROTOPRIEST AND EXARCH IN MEDIEVAL SERBIAN CHURCH 
 
The title of palace protopriest within Serbian church has existed since it was first 

established. First protopriests were appointed by St Sava from among his disciples. The 
only data on the position and duties of palace protopriests can be found in the Žiča Charter. 
The basic duty of a palace protopriest is to collect Episcopal revenue and tolls such as 
“vrhovina” and “bir”. Since the rule of king Milutin and Episcopal reorganisation, changes 
were also made in the organisation of collecting church taxes. At the beginning of 14th 
Century, the number of laymen working in Serbian church expanded and consequently they 
were also appointed to the function of exarches. Since they were not able to perform and 
supervise the work of priests, their function was completely separated from the one of the 
protopriest. In this period, palace protopriest institution was converted into exarch. Dušan’s 
Code states that monks should be appointed as exarches and gather church taxes. In this 
way, a continuity related to palace protopriests determined by Žiča Charter was established. 

Key words: protopriest, exarch, palace protopriest, Žiča Charter, medieval Serbia. 
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Филозофски факултет, Ниш - Србија 

 
О ЈОШ НЕКИМ ЗНАЧЕЊИМА РЕЧИ КМЕТ У 
СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРПСКОЈ ДРЖАВИ 

 
Апстракт: У овом раду пружен је увид у скроман број помена вишезначне 

речи кмет из српских средњовековних извора. Пажња је углавном усмерена на 
настојање да се одгонетне природа њиховог социјалног положаја и могућих 
посебних задужења у земљама Немањића и њихових наследника. У том смислу, 
посебно се задржало на сакупљању духовног бира и могућег места кметова у тоm 
процесу. 

Kључне речи: кмет, комунално право, протођер, дефтер, поп, духовни бир, 
крина, протопоп. 

 
Још је Ђуро Даничић на самим почецима обликовања српске критичке 

историографије сабрао велики број помена средњовековних кметова1. Са овим 
вредним напором започиње већи број покушаја да се филолошком методом 
одгонетне значење ове речи. Број помена у старим врелима није им ишао у сусрет2. У 
новије време, истраживачи су проширили изворну основу, настојећи да збир тих 
вести доведу у везу са сазнањима већ oдавно сазреле српске медиевистике. Тако је 
настао низ краћих осврта где је, између осталог, указано на потребу регионалног 
сагледавања овог проблема. Захваљујући њима, постало је јасно да су, на западу 
српских средњовековних земаља и у хрватским крајевима, речју кмет углавном 
означавани зависни људи. Решење проблема отежава и то што је у дугом временском 
распону ова реч можда мењала значење. У најранијим изворима са простора Босне 
тако су означени недовољно јасни припадници виших слојева становништва. У 
Повељи бана Матеја Нинослава Дубровчанима стоји наредба: „moi kýmeti i moi 
lõdie i moi vladalýci da vi qõbe i da vi hrane òdý zla“. Општој неусаглашености 
доприноси и то што на простору Зете, сада већ при измаку средњег века, у 
приближно исто време, реч кмет обележава како старешине села, тако и људе 
подложне цетињском манастиру3. Посебно разматрање дажбина које су падале на 
људе приложене овој установи вољом Ивана Црнојевића, открива да су и они 
плаћали соће, по чему се нису нимало разликовали од већине земљорадника по 
српским земљама4. Јавиле су се и назнаке да су кметови имали улогу у судским и 

                                                 
1 Рјечник из књижевних старина српских. Дио први, Београд 1863, 450-451 (Ђ. Даничић). 
2 преглед у A. Веселиновић, Владарско и комунално у градовима Деспотовине, Социјална 
структура српских градских насеља (XII-XVIII век), Смедерево-Београд 1992, 131-132, а 
посебно у нап. 28 и 29. 
3 Исто, 131-132. Цитирано по: Кмет, Лексикон српског средњег века (=Лексикон), Београд 
1999, 298-299 (Р. Михаљчић); Исти, Једно писмо клира Охридске архиепископије, Прошлост и 
народно сећање, Београд 1995, 69. 
4 М. Благојевић, М. Благојевић, Соће-основни порез средњовековне Србије. Једна перпера или 
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мировним телима сачињеним од једнаког броја представника две стране не само на 
граници Дубровника, већ и дубоко у унутрашњости. Године 1454. као kmetñe i rabi i 
poslu{nici деспота Ђурђа Бранковића утесали су међу хиландарске поседе5. С тим у 
вези, није на одмет упутити на најновију литературу која расветљава начине како су 
се у та времена решавали спорови око међа6. Чини се да ни овај траг не води ка 
решењу, осим што, можда, открива откуда нововековно значење ове речи у смислу да 
су већ у XV в. овим појмом понекад означавани угледни чланови сеоских заједница. 

Након овог краћег прегледа, проучавани израз и даље није могуће са 
сигурношћу сврстати ни на једну страну. У суштини, основно питање у свим 
претходним разматрањима било је којем од два основна друштвена слоја су 
припадали кметови на просторима са претежном немањићком традицијом и 
преовладавајућим социјално-економским друштвеним моделима. Да ли су били део 
најмногобројнијих подложника са доњих друштвених лествица, или су и они добили 
неку скромну улогу у државној управи, чиме би и они постали макар и скромни, 
носиоци власти, па чак и лично слободни владареви поданици? Тако се може 
прочитати став: „[...] у изворима заиста нисмо пронашли помен кмета у значењу 
зависног сељака“ 7. 

Тежња ка историчности, јако присутна међу последњом генерацијом 
истраживача који су се бавили овим проблемом, делимично је задовољена налазима у 
богатом дубровачком архиву. Ради се о пет помена кмета у Новом Брду и 
Сребреници између 1428. и 1440. г.8 Коментар ових места није, наравно, могао да 
заобиђе чињеницу да су били присутни у најзначајнијим рударским и, уопште, 
градским насељама државе српских деспота. Посебно је уочено да је један домаћи 
човек у западнијем граду наведен као „брат кмета“. Тиме је постало очигледно да се 
ради о некаквом звању. Сазнање о протогерима (протођерима), отклонило је 
могућност да се, у случају кмета, мислило на сеоске старешине. У крајњој мери и уз 
велики опрез, закључено је да се „[...] ради о неким старешинама квартова или делова 
подграђа већих градова“ 9. Са овако постављеним стварима, кметови би требало да 
буду на дну управљачке лествице у развијеним урбаним средиштима, с тим да су на 
челу стајале војводе, а затим би ишао кнез, па Веће пургара. Ту би спадали и 
цариници са великим надлежностима у економским питањима, која су се понекада 
протезала и на извесна судска и управна овлашћења10. Тиме би се показало да је 
прилично сложена структура комуналног уређења била још слојевитија, него што се 
до тада сматрало. 

                                                                                                                            
кабао жита, Глас CCCXC САНУ, Одељење историјских наука, књ. 11, Београд 2001, 19-20. 
5 A. Веселиновић, Владарско и комунално у градовима Деспотовине, 133; Кмет, Лексикон, 298 
(Р. Михаљчић). 
6 М. Благојевић, Спорови око средњовековних међа, Зборник Матице српске за историју 71-72 
(2006), 7-28, посебно стр. 24-25, где је посебно размотрен разграничење из 1454. г. и где је 
исказано: „Представници државе све чешће су морали да се ослањају на подршку сеоске 
самоуправе, односно „кметове“ или „познате мужеве“. 
7 A. Веселиновић, Владарско и комунално у градовима Деспотовине, 132. У један мах на ту 
страну се приклонило и у: Р. Михаљчић,  Једно писмо клира Охридске архиепископије, 69. 
Касније као да се се од тога одустало. в. Властела, Лексикон, 88 (Исти). 
8 Накнакдно ове одлуке објављене у целости у: Дубровачко мало веће о Србији (1415-1460), 
Београд 1997, 207, 303, 309, 318, 443 (А. Веселиновић).  
9 A. Веселиновић, Владарско и комунално у градовима Деспотовине, 131-132. уп. Кмет, Лексикон, 
299 (Р. Михаљчић), као и: Д. Ковачевић-Којић, Средњовјековна Сребреница XIV–XV вијек, САНУ, 
Посебна издања књ. DCLXVIII, Одељење историјских наука књ. 29, Београд 2010, 211. 
10 О томе опширно в. A. Веселиновић, Владарско и комунално у градовима Деспотовине, 125-137. 
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До данас је сачувана још по нека усамљена вест о кметовима. У жупи 
Морава, не тако далеко од Новог Брда, постојало је село Кметовци. У њему је 
дубровачки ситни трговац Михаило Лукаревић пронашао купце за своју робу11. Нема 
недоумица откуда овај занимљив назив, али тиме и даље није несумњиво потврђено 
да су његови становници на тај начин означавали свој социјални положај, можда 
донекле различит од положаја у којем су били њихови суседи. Поређење овог типа,  
лако се налази у називу садашњег општинског места Мерошине, западно од Ниша, а 
што је одавно повезано са општераспрострањеним меропсима12. Ово, ипак, изгледа 
мало могуће. Пре ће бити да је село Кметовци припадало типу насеља која су своја 
имена стицала сходно карактеристичним занимањима њихових житеља, попут 
Уљари, Штитари, Тулари, Придворица, Ђерекари и многа слична. Њихови 
становници су се једино по посебним задужењима према феудалним господарима 
разликовали од масе зависних земљорадника, из чијих редова су и одређивани за 
посебна занимања, неопходна државним властима или феудалном господару. На 
другој страни, били су поштеђени знатног дела основних обавеза које су се тицале 
земљорадничких послова. Посебно је погодан за поређење случај села 
Протопопинце, забележен у Попису Области Бранковића из 1455. г.13 

Дакле, и даље се одржава поставка да су кметови били носиоци посебног 
„звања“, како је то малопре исказано. Међутим, њихово стално борављење у сеоским 
насељима колеба помисао да су били искључиво најнижи градски управници. Да се 
радило о општој појави, говоре и рани турски дефтери. Посебно је занимљив 
најстарији Попис Области Бранковић, пошто он појединачно бележи и четворицу 
кметова. Најпре у селу Пасјан у жупи Тополници, од 95 пописаних кућа, срећемо три 
домаћинста на чијем челу су кметови. Брајан и Радица су само тако означени, без 
ближих објашњења. Исто се може рећи и за Радка, с тим да је испод посебно уписан 
и Никола, његов син. С обзиром на величину овог насеља, није необично да су у 
њему живели кожухар и ковач, затим двојица ближе неодређених мајстора, али и 
поп, те личност коју су издавачи обележили као протобор14. Овде се треба задржати, 
пошто се у овом извору исти назив среће укупно 48 пута, што показује њихову 
велику заступљеност у општој популацији. Бројнији су једино попови који достижу 
бројку 28815. Још важније је то што се такво читање не поклапа ни са једним 
средњовековним занимањем или достојанством. Основним увидом у снимке овог 
пописа искрсла је могућност и другачијег читања, по којем би, у ствари, било 
записано „протојер“, а што се лако може изједначити са протођер. Обично се узима 
да су се иза ове речи „криле“ сеоске старешине и њихови угледнији житељи16. Ни у 

                                                 
11 М. Динић, За историју рударства у Србији и Босни II, Из српске историје средњег века, 
Београд 2003, 594. 
12 Законик Стефана Душана цара српског 1349 и 1354. Београд 1898, 169 (С. Новаковић). У 
ужем смислу том речју је обележавана и властеоска резерва. в. Мерошина, Лексикон, 397-398 
(М. Благојевић). 
13 Oblast Brankovića. Opširni katastarski popis iz 1455. godine 1, Sarajevo 1972, 261 (H. 
Hadžibegić – E. Handžić –E. Kovačević). Скренута је пажња на истоимено село поред 
Димитровграда. в. Isto, 261 nap. 243. 
14 Oblast Brankovića, 183-184. 
15 Насеља и становништво области Бранковића 1455 године, Београд 2001, 444 (М. Мацура). 
Приређивач овог издања је податке о кметовима и протоборима приказао збирно у табели где 
су приказана посебна занимања. 
16 Захваљујемо на труду проф. Еми Миљковић која се заложила у ишчитавању ове речи. За 
протођере в. М. Филиповић, Протођер, Лесковачки зборник 7 (1967), 79-84, посебно 88, где је 
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селу Бесино (Бесиње), од 86 домова, кмет Добромир није ближе описан, осим 
самосталног податка, наведеног одмах у наставку – да је имао сина Влкашина. Прво 
место припало је попу Радославу, следе његова двојица синова, те тројица житеља 
који су такође означени као попови синови. У овом селу живео је још један поп, и то 
одвојено од његовог сина, такође мештана Бесиња17. Ни приступ за који се одлучио 
дефтердар не открива много о овој четворици кметова. Код свештеника, ознака поп 
претходи личном имену. Када су у питању готова сва остала посебна појашњења у 
вези са занимањем (познавање заната или посебна задужења...), социјалним (Влах, 
сиромах...), или географским (Босна, Загорје...), па и етничким пореклом (Бугарин, 
Србин, Јерменин...), стање је обрнуто18. Стога је тешко закључити нешто више о 
кметовима из ове занимљиве, али исувише узане изворне грађе. 

Да би се све ове супротности решиле, најбоље је поћи од оних места у којима 
се барем мало описују задужења кметова. Праћењем ове танке нити, могуће је 
повезати, на први поглед, разнородне вести. Ту је, најпре, од раније познат садржај 
Душанове Повеље Хиландару: „A vsakÿi patríarhý domù Spasova da ùzima velikoi 
crýkve patríarhíè svä{tù ù hilanýdarskoi metohiè, otý popový vrýhovinù i na 
kýmetehý krinù“ 19. Управо је ово место навело Р. Михаљчића да напише да је то 
„[...] једини пример у коме се кмет помиње у смислу зависног сељака“ 20. Да би горња 
одредба добила пун значај, треба указати и на најопшириније место које говори о 
задужењима кметова. Сачувано је у једном писму чији почетак гласи: „Òt kliri vi 
ohritski kmetòm / starimý i mladimý ú selo @elþ / zovo i Korýni{orý. Posla / 
[s]mo popa k(i)r Hris(to)dúla da vi b(og)ý / nastav(a)ti. Podaite mú kano / niký ðo e 
dohodòký arhie / p(i)skúpú, i podaite mú l× aspri ðo/sút za cr(ý)kve“ 21. У наставку се 
творци писма распитују за случај „крстоперства“, ваљда облика лажног заклињања 
или сведочења, очекујући одговор по закону. Важно је то што се челници Охридске 
архиепископије код примаоца писма занимају и за бракове који су склопљени у 
претходне четири године у наведеним селима. При крају писма непосредно се 
обраћају извесном Матеју који је означен као старешина села. Наложено му је да 
исправи „ту работу“. Треба истаћи да су се оба споменута села, по свему судећи, 
налазила североисточно од Водена. Такође, важна је и старина писма, претежно 
палеографском методом смештена у XV в.22 

У првом, од два посебно наведена документа, кметови се везују за крину и 
наведени су одмах иза попова које прати реч врховина. У писму послатом из Охрида 

                                                                                                                            
указано на старину речи кмет у смислу сеоског старешине у српским јужним крајевима. С. 
Ћирковић, Сеоска општина код Срба у средњем веку, Работници, војници, духовници, Београд 
1997, 347; Z. Đoković, Stanovništvo istočne Makedonije u prvoj polovini XIV veka, Зборник радова 
Византолошког института 40 (2003), 121; Г. Томовић, Два старосрпска натписа из косаничке 
Раче, Miscellanea XXVII (2006), 116, са ранијом литературом. 
17 Oblast Brankovića, 345-346. 
18 У селу Кунишевце уписан је Богдан, син кнеза. в. Oblast Brankovića, 272. 
19 Ст. Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, Београд 1912, 431. уп. Д. 
Динић-Кнежевић, Прилог проучавању свештенства у средњовековној Србији, Годишњак 
Филозофског факултета у Новом Саду 11-1 (1968), 57, 58; Кмет, Лексикон, 299 (Р. 
Михаљчић). За тумачење првог појма в. Свећа, Лексикон, 652-653 (Ђ. Бубало). 
20 Р. Михаљчић, Једно писмо клира Охридске архиепископије, 69. нап. 8. 
21 Исто, 67. Коса црта означава промену реда. уп. Д. Динић-Кнежевић, Прилог проучавању 
свештенства, 56 нап. 36. 
22 Р. Михаљчић, Једно писмо клира Охридске архиепископије, 66-72. 
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изричито се наводи каноник, додатно означен и као доходак архиепископа. При томе, 
кметови су, у оба случаја, означени као становници села, чиме се заправо понавља 
већ више пута посведочено стање да су били присутни и у насељима тог типа. У 
каснијем од два врела, кметови, очигледно добро заступљени међу осталим сељанима 
и различитог узраста, задужени су и за питања брака, што је прилично занимљиво. Не 
треба посебно истицати да је та област приватног живота била под искључивом 
надлежношћу Цркве. Све ово упућује на некакву блискост кметова са овом 
установом, а посебно на њихово учешће у току убирања духовног бира. Давања 
Цркви стога треба посебно размотрити, иако су она најмање оптерећивала сеоска 
домаћинства.  

У начелу би се могло рећи да је на једно земљорадничко домаћинство у 
држави Немањића падао терет од мерице (лукна) жита или два динара, што је 
захватало највећи део дажбине, као и 30 повесма лана и, уз то, још две јагњеће 
кожице23. У Византији су, на први поглед, важила друга правила, па се, по Синтагми 
Матије Властаре, од каноника за село од 30 домова очекивала се једна златна 
номизма, тј. 12 сребрењака, уз шта су ишла још два додатна таква новца, затим један 
ован, шест кабла јечма, шест мерица вина, шест кабла брашна и 30 кокоши24. Са 
друге стране, свештенство унутар једне епископије њеном поглавару дуговало је 
врховину, по чему се разликовало од своје пастве25. 

Све ово, наравно, није довољно за спајање духовног бира са кметовима, 
пошто се у вези са овим давањима, као што је речено, спомиње и крина, која је, 
заправо, општа запреминска мера. Као терет од савремених 410 литара, падала је на 
становнике читавог села као „крина проводна“ на име владаревог позоба, да би 
средином XV в. прерасла у сталну дажбину26. Ту је од највеће помоћи одређивање 
вредности тзв. „манастирског“ лукна, а које је три пута мање од обичног и већег 
лукна, такође присутног у Србији27. Ово је недавно остварено изузетним 
истраживањем М. Благојевића, који је установио да је прва и мања мера имала 
запремину од 13,66 литара и тежину од 10,33 кг пшенице. Гледано по 30 кућа, могло 
се сакупити исто толико пута већа количина, што износи 409,8 литара или 309,9 
килограма. Бројка од 30 домаћинстава није узета насумично, већ се циљано равњало 
са већ цитираном одредбом Синтагме, којом се одређивао каноник у Визанитији. У 
наставку, исти истраживач усмерио је пажњу на „[...] део ‘поповине’ од 6 каблова 
јечма и 6 каблова брашна, укупно 12 каблова, највероватније ‘царских’. Сада се већ 
може израчунати да је 12 каблова, заправо,  204,96 литара, а то је половина крине. 
Према томе, епископу је на име ‘поповине’ припадало, од сакупљених житарица, 
тачно 50 %, док је друга половина остајала свештеницима“ 28. 

Овај модел има своју потврду у стварним приликама на једном српском 
великом властелинству са сачуваним детаљним пописима његових становника. 
Повеље Стефана III Уроша и његовог сина упућују да је на једног попа у оквирима 
Дечанске метохије у просеку долазило 65,8, односно 66,2 куће зависних 

                                                 
23 Д. Динић-Кнежевић, Прилог проучавању свештенства, 27-56, посебно 56-58; М. Благојевић, 
Соће-основни порез средњовековне Србије, 8-9, 12, 34-35. 
24 Д. Динић-Кнежевић, Прилог проучавању свештенства, 56; М. Благојевић, Соће-основни 
порез средњовековне Србије, 42. 
25 Врховина, Лексикон, 107-108 (Д. Динић-Кнежевић). 
26 М. Благојевић, Соће-основни порез средњовековне Србије, 14, 34. 
27 Види табелу на крају овог прилога преузету из: исто, 35. 
28 Исто, 34, 35 и цитат са стр. 42. 
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земљорадника29. Ове вредности лако се могу поделити са бројком тридесет, а 
добијену вредност прати занемарљив остатак. Мале парохије су, изгледа, постале 
обележје српског црквеног уређења, што можда управо и није случајно, јер се од 30 
кућа, могла скупити половина, а од 60, једна цела крина. Ово уопште није било мало, 
а законодавац је можда процењивао да је та допуна, поред прихода од баштинских и 
осталих поседа, те ослобађања од плаћања соћа, сасвим довољна за издржавање 
једног поповског дома. Сада је јасно зашто се бир и крина у то време понекад наводе 
као синоними30. Свештеник је, од своје парохије од отприлике 60 домова, могао 
углавном сакупити и даље проследити толико данка да је то обично било једнако 
вредности једне крине. Такође, постаје неоспорно да су у византијској и српској 
средини важила иста правила, само су их законодавци исказали на различите начине. 

Тиме је коначно решено једно опште питање које се тиче више посебних 
тема српске медиевистике и византологије, али и указано и на могуће решење питања 
социјалног и економског положаја кметова. Крина је била исувише велика количина 
житарица за једно домаћинство само на име духовних дажбина, па одредба из 
Душанове повеље Хиландару која повезује попове са врховином и кметове са крином 
сведочи да су последњи морали на други начин да буду повезани са толиким 
давањима31. Природно је да се помисли да су их они сабирали, а за шта има додатних 
доказа. 

М. Благојевић скренуо је пажњу на одредбу из Треће дечанске хрисовуље. 
На том властелинству предвиђано је да поповски син који не наследи очево занимање 
bere crýkvi birý krine po `ùpä, с тим да су оне, потом, поименице и набројане. 
Оцењено је да се тиме ови свештенички синови нису много удаљили од категорије 
зависног становништва32. Поповска деца, додуше, овде нису изричито означена као 
кметови, али то је, можда, и последица оштећења овог дела рукописа33. Треба још 
једном подсетити на то да је Патријашија са Хиландарске метохије очекивала otý 
popový vrýhovinù i na kýmetehý krinù34

.
 Иако није до краја извесно да је сваки 

поповски син, по правилу, означаван речју кмет, јасно је да нису постојале суштинске 
препреке да у поједим случајевима буде управо тако. 

Иначе, мера у Дечанима прописана је услед општих државних мера које су 
спречавале повећање броја свештеника, на штету смањења броја зависног 
становништва, а посебно меропаха, који су и највише били економски 
искоришћавани35. Изгледа да су поповским домаћинствима ипак учињени и неки 

                                                 
29 М. Копривица, Наследност поповске службе у средњовековној Србији, Црквене студије 7 
(2010), 368-369. 
30 Бир, Лексикон, 48-49 (Д. Динић-Кнежевић). 
31 Стога је неодрживо становиште: „Да је бир у ово време био дажбина, која се убирала само 
од кметова и то у кринама [...]“. в. Д. Динић-Кнежевић, Прилог проучавању свештенства, 57. 
Такође: „[...] истиче се нов податак о износу бира – житни бир прикупљан је у величине крине 
по жупи [...]“. в. Бир, Лексикон, 48 (Д. Динић-Кнежевић). 
32 М. Благојевић, Соће-основни порез средњовековне Србије, 42. уп. Д. Динић-Кнежевић, 
Прилог проучавању свештенства, 57. 
33 Текст иде: Š…¹ ne izù~ii a òn da è m Š…¹, након чега иде оштећене чиме је изгубљено 
неких десетак, не много више, слова. в. М. С. Милојевић, Дечанске хрисовуље, Гласник 
Српског ученог друштва. Друго одељење. Књига XII, Београд 1880, 134; Дечанске хрисовуље, 
Нови Сад 1976, 273 (П. Ивић-М. Грковић). 
34 в. нап. 21 овог рада. 
35 О социјалном положају свештенства в. Свештенство, Лексикон, 655-657 (Р. Милошевић); 
Поп, Лексикон, 553-554 (Р. Поповић - Д. Динић-Кнежевић - Р. Михаљчић), а сада и М. 
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уступци јер су њихови синови, који нису уведени у поповско звање, усмерени да 
помажу у сакупљању црквених дажбина. С обзиром на њихово порекло, односно 
очево познавање парохије, такав одабир је природан, пошто су тај задатак могли лако 
да остваре. То је можда била нека врста олакшице државе према свештенству које је 
било растрзано између рада на својој баштини, понекада праћеним и додатним 
парцелама за које су сносили све обавезе, као и друго зависно становништво, као и 
свештеничког позива који је, свакако, био захтеван јер је ритам живота, у складу са 
црквеним календаром, било тешко испратити.  

Иако се то нигде не наводи у изворима, поповски синови који су били 
уведени у звање кмета можда су били ослобођени редовних намета, али само онолико 
колико је феудални господар процењивао тежину и вредност њиховог доприноса 
приликом сакупљања бира. Чини се да то није било много, пошто је основни извор 
кметових примања несумњиво потицао са личних поседа које су обрађивали са 
својом породицом. Отуда дубровачки, а посебно турски извори, приказују кметове 
као људе који знатно не одударају од своје средине по угледу и богатству36. Са друге 
стране, не може се не приметити да ова врела, која су, нажалост, једина која 
појединачно наводе кметова имена, никако не упућују на њихову непосредну 
повезаност са свештенством. Изузетак можда представља једино тајанствено 
гомилање људи блиских Цркви у селима Пасјане и Бесино, што, само по себи, ипак 
није много необично. Са друге стране, турски државни органи задовољили су се 
једноставном ознаком „кмет“, не улазећи дубље у њихово порекло, што не значи да 
они нису заиста били у сродству са неким од тамошњих свештеника. 

У доба настанка тренутно разматраних записа, прошло је пуно времена од 
доношења одредби које посредно приказују кметове као особе повезане са поповима 
и умешаним у ток сакупљања духовног бира. Могуће да је у међувремену наступила 
још нека промена у њиховом положају. Осим тога, узима се да је поповски позив у 
XV в. постао потпуно затворен и наследан, чиме је завршен процес који се дâ пратити 
још од почетка XIV в. Можда се у том правцу развило и кметовско звање. Имајући 
извориште у поповским породицама, након сто и више лета кметови су се свели на 
малу, посебну категорију људи који су и даље по наслеђу помагали било црквеном 
клиру, било другим представницима власти, а, при томе, нису неизоставно морали да 
имају блиске сроднике међу свештенством37. У вези са речју кмет, увек треба имати 
на уму да је она старија од управо објашњеног ужег значања. Стога је сматран сасвим 
прикладним да се њиме и обележе и сви угледнији житељи села. Отуда је ваљда било 
могуће да каткад кметићи буду уврштени и међу ниже управнике. Године 1399. из 
Дубровника је послато писмо требињским и конавоским vlastelem÷ i kmetikèm÷38 У 
Повељи Ајаз-паше, херцеговачког санџак-бега из 1481–1482. г., стоји: „voinikomý i 
knezovomý i katunaromý i kmetovi}emý i svake vrste lõdemý, vlahomý i srblemý 
svemi malimi i golemim, koliko ih godi u zemli hercegovi poda ruku na{u“ 39. 

                                                                                                                            
Копривица, Наследност поповске службе, 363-373, са старијом литературом. 
36 На шареноликост свештеничког слоја указано већ у: Д. Динић-Кнежевић, Прилог 
проучавању свештенства, 51-56. 
37 Године 1434. у Сребреници среће се извесни Радослав „кметић“. в. Дубровачко мало веће о 
Србији, 303. За тумачење овог места можда би вредела разматрања изнета у: Р. Михаљчић, 
Презимена изведена од титула у: Владарске титуле обласних господара, Београд 2001, 264-284. 
38 Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I, Београд-Сремски Карловци 1929, 476. 
39 Б. Ђурђев, О војнуцима са освртом на развој турског феудализма и на питање босанског 
агалука, Гласник Земаљског музеја у Сарајеву, Нова Серија, свеска 2 (1947), 82. О осталим 



 324

Када се говори о сакупљању црквених доходака, не могу се заобићи ни већ 
споменути протопопови.То залагање најпре проистиче из садржаја Друге жичке 
повеље с почетка XIII в., али и из сазнања о уређењу црквених столица за време 
византијске власти. Ова супротност се дâ заобићи претпоставком да су, приликом 
важног посла, као што је сакупљање црквеног дохотка, протопопови непосредно 
представљали одређену црквену епископију као организатори и посредници према 
поповима и кметовима који су им у томе издашно помагали. Иначе, изнет је став да 
се протопопови ретко спомињу у изворима, што упућује на њихову малу 
заступљеност у живљу, као и да број њихових помена нарочито опада од средине 
XIV века. Управо тада добили су и друга бројна задужења у чисто духовној сфери40. 
Тешко је очекивати да су без масовне помоћи људи, упознатих са стањем у сваком 
селу, заселку и катуну, могли успешно и брзо да напуне епископску или 
митрополијску ризницу. Члан 194. Душановог законика бави се сакупљањем судских 
глоба, што је јасан знак да је тај низ питања убрајан међу озбиљније проблеме у 
државном устројству. У преводу, ова одредба гласи: „И глобе на црквене људе, што 
се суде пред црквом и кефалијама, и те глобе, што се осуде, да има све црква, како 
пише у хрисовуљама, те глобе да се узимају од црквених људи, како је поставио 
господин цар закон по земљи, и да се поставе црквени људи као глобари, који ће 
сабирати те глобе и давати цркве, а цар ни кефалије да не узимају ништа“ 41. Она је 
усмерена на једно уско питање, али овде служи за успостављање вероватних мерила 
која су примењивана и у сличним приликама, баш као што је убирање духовног бира. 
Забележено је и да је у ту сврху епископ могао искористити и поверљиве калуђере42. 
Из Охрида је пут воденских села у ту сврху упућен поп43. Оно што је тадашњим 
људима било сасвим разумљиво данас истраживачима ствара бројне недоумице, али 
као да се и овде осетио талас државних реформи које су по вертикали променили 
начин рада царевине44. 

Ако се крене од више пута разматране одредбе у Душановој Повељи 
Хиландару, мало је могуће да су кметови добијали већи значај у случајевима када би 
владар, увек уз правичну надокнаду, преусмерио приходе од духовног бира са 
локалног епископа на неку другу црквену установу, обично царски манастир. Ова 
појава, иначе, није била ретка ни временски особена само за једно раздобље српског 
средњег века45. Са друге стране, и у таквим случајевима вероватно није било ни 
потребе ни могућности да се мења уходани начин сакупљања духовног бира, 
наслеђен из времена када је он ишао у епископску ризницу. О томе би требало да 
сведочи одредба из Дечанске хрисовуље о поповским синовима, која има вредност 
потврде старог стања, а не увођења новог начина поступања. 

                                                                                                                            
старешинама насеља в. М. Благојевић, Влашки кнезови, премићури и челници у држави 
Немањића и Котроманића (XIII-XIV век), Споменица Милана Васића, Академија наука и 
умјетности Републике Српске, Споменица, књ. II, Бања Лука 2005, 43-77. 
40 Протопопа, Лексикон, 597-598 (Р. Милошевић). уп. Д. Динић-Кнежевић, Прилог 
проучавању свештенства, 58.  
41 Законик цара Стефана Душана 1349. и 1354. године, Београд 1960, 140-141 (Н. Радојчић) 
уп. Протопопа, Лексикон, 598 (Р. Милошевић). 
42 Врховина, Лексикон, 108 (Д. Динић-Кнежевић). 
43 Р. Михаљчић, Једно писмо клира Охридске архиепископије, 67. 
44 М. Благојевић, Реформа државне управе и Душанов законик, Душанов законик, 650 година 
од његовог доношења, САНУ Научни скупови књига IV, одељење друштвених наука књига III, 
Београд 2000, 51-70. 
45 Бир, Лексикон, 48, 49 (Д. Динић-Кнежевић). 
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Ово је било преовладавајуће стање, али као да се уочавају и неки изузеци, 
што није необично, с обзиром на то да је неусклађеност општа одлика готово свих 
друштвених слојева средњовековне Србије. Можда најупечатљивији пример 
различитог социјалног положаја кметова потиче из јужне зоне српске државности с 
краја XIV и почетка XV в. Један од натписа из манастира Зрзе код Прилепа је с 
правом привлачио велику пажњу, с обзиром на његов богат садржај у којем су 
представљене прилике у три различите епохе. Садржи и вести о двојици истакнутих 
црквених поглавара и врсних уметника. Најмање је разматран социјални статус 
личности која је под Турцима од угледног митрополита Јована и његовог брата 
Макарија преузела бригу о храму који је био склон опадању за време султана 
Бајазита и стога стекао нове ктиторе вољом старих: „i sýíe sveto mästo na~etý 
razarati se i òpústävati, zanè ne bi{e àci tizi ktitòri òkrýmlàti mästo sie, ný 
blagoslovi{e i dado{e siõ òbitälý baðinú svoõ, ne po nú`di ili po nevòli, ný 
svoimý hotäniemý Konstantinú kmetú svomú i nègovämý dätcamý“. У наставку се 
сажето описују њихове заслуге46. У вези са једним од Константинових дарова, 
иконом Богородице Пелагонисотисе из 1422. г., примећено је да „титулирањето на 
неговата жена ‘госпожа’ говори дека Константин економски доста зајакнал за да 
може да се ослободи од своето кметство, и по углед на неговите господари, почнува 
да се титулира со властелински титули“ 47. Ово, наравно, није било могуће пошто је 
Константин од раније био благородан. То, свакако, није спречавало употребу израза 
„кмета свому“, којим се хтео исказати вид личне зависности. Можда је управо 
бављење црквеним новчаним пословима довело до додатног уздизања „кмета“ 
Константина и омогућило му успон на социјалној лествици све до окружења једног 
угледног митрополита и његовог брата који су се без сметњи кретали и стварали по 
дворовима српских обласних господара. Изгубивши ослонац у владарима, ранији 
баштиници манастира Преображења поверили су га себи оданим људима који су 
више били везани за тај крај и који нису били толико на удару турских власти. 
Турски пописи тог краја откривају да су вероватно Константинов син Јаков, те 
Јаковљев братанац, поп Јован, везали своју судбину за овај храм48. 

Разматрање натписа из Зрзе поново упућује на значење слично смислу 
исказаном у већ размотреној парници о међама из 1454. г., па и много ранијим 
исказом из времена бана Матеја Нинослава. Сада је прави тренутак да се подсетимо 
сложености која прати појам отрок, којом је заиста понекад означаван најподложнији 
слој зависног становништва, али, у посебним приликама, и крупна властела и њихова 
лична зависност према још моћнијим личностима, а посебно владарима49. Ово није 

                                                 
46 Објављен у: Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, књига I, Сремски Карловци 
1902, 63 бр. 200. Цитирано по:  З. Расолкоска-Николоска, Историјатот на манастир Зрзе нис 
натписите од XIV до XIX век, Зборник на Археолошкиот музеј, 4-5 Скопје 1966, 88-89. уп. Б. 
Бабиќ, Кон историјата на манастирот Зрзе, Стремеж 12-3, Прилеп 1966, 61-67; П. 
Миљковиќ-Пепек, О сликарима митрополиту Јовану и јероманаху Макарију, Моравска школа 
и њено доба, Београд 1972, 239-247; Исти, Непознат трезор икони, Скопје 2001, 58-71; З. 
Ивковић, Живопис из XIV века у манастиру Зрзе, Зограф 11 (1980), 68-82; Р. Михаљчић, Једно 
писмо клира Охридске архиепископије, 69; К. Аџиевски, Пелагонија во средниот век. Од 
доаѓањето на Словените до паѓањето под турската власт, Скопје 1994, 231-232. 
47 З. Расолкоска-Николоска, Историјатот на манастир Зрзе, 79. 
48 Исто, 79-81. 
49 М. Благојевић, Меропси и отроци-баштиници и посадници у Грбаљском рукопису 
Душановог законика. Глас САНУ CCCXCVI, Одељење историјских наука, књ. 12, Београд 
2004, 21-60. 
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била усамљена појава, пошто су, иза збирног назива за свештенство, заправо стајали 
појединци најразличитијег друштвеног порекла. Шире гледано, кметови свакако нису 
били посебна друштвена категорија, већ су појединци из различитих социјалних 
група тако означавани по потреби, обично када је требало исказати личну зависност 
и покорност према феудалним господарима.  

У извесним случајевима, реч кмет заиста је коришћена за обележавање 
појединих звања или јавних задужења. Доступна грађа открива да су она вероватно 
била повезана са Црквом. У вези са мрежом која је сачињавала српску православну 
Цркву у XV в., више нема недоумица да је једна столица основана и у Сребреници. 
Њено деловање само се назире, а чини се да у прилог њеног постојања иде и овде 
изнето тумачење речи кмет. То би значило да је у овом важном привредном 
средишту, поред митрополита, попова и калуђера, деловала још једна личност која је 
доприносила животу српске православне Цркве50. Тврде зидине Новог Брда постале 
су привремено уточиште липљанским епископима од све чешћих турских најезди52. 
У том светлу можда треба посматрати појаву кметова и у овом граду. 

 
Вредности српских шупљих мера у средњем веку: 
 

крина 1      
кабао 5 1     
„лукно“ 10 2 1    
уборак 20 4 2 1   
манастирско 
лукно 

30 6 3 1,5 1  

полукница 60 12 6 3 2 1 
вредност у 
литрима 
(заокружено)  

410 82 41 20,5 13,66 6,83 
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ABOUT SOME OTHER MEANINGS OF THE WORD KMET 
IN SERBIAN MEDIEVAL STATE 

 
The word kmet is rare in Serbian medieval sources, especially in those which 

originate from the lands of Nemanic dynasty and their successors. Its meaning is still 
hidden in great extend because of that. Even after the new evidences have been discovered 
the situation has not been changed significantly. Never the lees it can be said that the people 
called kmet were not numerous and that they lived both in towns and in villages. They were 
not separated from their communities by significant social differences but by some 
unknown public service which was conducted by them. The charts from XIV century 
related to Serbian monasteries indicate that they were involved in the process of money 
collecting for Serbian Orthodox Church. While examining that theory some new remarks 
have been made regarding the amount of spiritual taxes in medieval Serbia. 

Key words: кмет, комунално право, протођер, дефтер, поп, духовни бир, 
крина, протопоп. 
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Филозофски факултет, Београд - Србија  

 
ДАНИЛОВО ЖИТИЈЕ СВЕТОГ КРАЉА – 

АНГАЖОВАНО И ЛЕПО1 
 

Уметности су биле ангажоване 
или да задовоље шире људске потребе,  

пре свега, оне културног обележја, 
или у борби за сасвим одређене 

друштвено-политичке идеале и у политичке циљеве. 
Андреј Митровић 

 
Апстракт: Рад се бави политичком позадином Хагиографије краља 

Милутина, централног житија средњовековног зборника Животи краљева и 
архиепископа српских, писаног руком архиепископа Данила II. Данилов зборник 
открива једну карактеристику тог доба – да су писана, ликовна и градитељска 
уметност нераскидиви део великих идеолошких и друштвених конфронтација, део 
политичких идеја средњовековних владара. У том духу, створен је лик Светог краља. 

Кључне речи: Свети краљ, архиепископ Данило, краљ Милутин, житије, 
средњи век. 

 
Коришћење пропаганде, као средства за ширење политичких порука, 

управљање јавним мњењем и манипулација истим, старо је колико и писана историја. 
Концепт убеђивања, као саставни део људске природе, као и употреба специфичних 
техника да доведу до великих промена или пропагирања извесних идеја, могу се 
пратити назад до античког света. Многи артефекти најранијих цивилизација 
еквивалент су данашњој пропаганди, а у средњем веку, неке од њих, биле су 
величанство и натприродне моћи владара, светитеља и свештеника. У те сврхе, 
коришћени су од блиставе гардеробе владара до знамења и надгробних споменика, 
дизајнирани да изазову одређену слику о супериорности и моћи која је требало да се 
пренесе на публику.  

У средњем веку, краљ је симбол нације, одговоран је за мир, сигурност и 
правду. Било је потребно да буде моћан, или да се верује да је моћан и да је 
легитимност његове власти потврђена од Бога. Један од циљева „Соломоновог 
пројекта“ био је да импресионира израелска племена својом моћи и богатством. Као 
симболи, коришћене су ознаке краљевства: жезло, круна и престо. Ти симболи 
краљевске власти били су подсетници, односно потврде божанског одобравања2. 

                                                 
1 Ангажовано и лепо истоимено је дело проф. Андреја Митровића који у њему проучава утицај 
политичке идеологије на уметност 20. века. 
2 Све о симболима краљевске власти у средњовековној Србији: С. Марјановић-Душанић, 
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Време Даниловог активног учествовања у политичком и културном животу 
Србије поклапа се са владавинама краљева Милутина, Стефана Дечанског и, првих 
шест година, владавине Стефана Душана. Његово присуство изразито је снажно и у 
непрекидном успону, будући да је био један од најзначајнијих јерарха српске Цркве3. 

Архиепископ Данило II имао је истакнуто место на двору Немањића и стекао 
водећу улогу у грађењу нове идеје светородне династије. Пожртвовано учествује у 
политичким догађајима и пословима од општег интереса за српску Цркву и 
непосредно је узимао учешћа у разним породичним догађајима Немањића. Краљ 
Милутин ангажује га у корист својих политичких идеја које су тежиле преображају 
друштва и унутрашње политике. Данило је изградио нов, другачији идеал власти – 
створио је Светог краља. Данило II био је образован, даровит, смео, нарочит писац, 
који упоредо мисли филозофски, религијски и политички, који својим делом показује 
јасно идеолошко-политичко опредељење. Био је монах, уметник, филозоф, 
политичар, дипломата, витез. Једнако добро баратао је и пером и мачем. 

У Житију говори о моћи краља Милутина, сугерише његову снагу, 
побожност и величанственост, описује његове победе, његову универзалну 
историјску вредност, везаност за национално опредељење. Како је ово главна 
хагиографија у Зборнику, с јасном функцијом и намером писана, у њој није смело 
бити помена о Милутиновим браковима, на које Црква није благонаклоно гледала, 
укратко се спомиње и побуна Стефана Дечанског, ништа не сазнајемо о осталој 
Милутиновој деци. Све „пикантерије“ из приватног живота владара, вести о њиховим 
женама и ћеркама, деци која нису предодређена за наследнике, детаље из 
друштвених односа, житија, као један од основних историјских извора, не доносе 
пред читаоце, а неке догађаје или, пак, родбинске односе намерно прећуткују и 
свесно заташкавају, јер би такви гласови штетили угледу краља, који молитвама, 
милосрдним делима, правдом, богоугодним мислима тежи небеском царству. 

Оваквим ангажовањем, у моменту кризе, да би обезбедио престо Стефану 
Дечанском, односно Стефану Душану, садржајем Житија, он гради духовну, јасну 
слику око које друштво треба да уједини ставове око престолонаследника. Изазовно, 
архиепископ, необично близак Милутину4, нуди снажан лик краља, касније свеца, у 
пози његовог величанства, који и на фрескама стоји гордо подигнуте главе и лукавих 
очију. Житије пружа необичан доживљај уху, а фреске оку. Скупа пружају могућност 
да у слици и међу словима сагледамо како се стварао Свети краљ5.  

                                                                                                                            
Владарске инсигније и државна симболика у Србији од 13. до 15. века, Београд 1994 (даље, С. 
Марјановић-Душанић, Владарске инсигније) 
3 О Даниловом животу, монаштву, каријери и књижевном раду: М. Васић, Архиепископ Данило 
II,  Прилози за КЈИФ 6 (1926), 231-264. Н. Радојичић,  О архиепископу Данилу и његовим 
настављачима. Предговор у преводу Житија краљева и архиепископа српских од Л. 
Мирковића, Београд 1935, XX, XXI, XXVI; Д. Петровић, Живот краља Милутина од 
архиепископа Данила II, Зборник Филозофског факултета у Приштини, 8 (1971), 362-376; ; Ђ. 
Трифуновић, О архиепископу Данилу и његовом ученику, Књижевност и језик 4, Београд 1972, 
14 и даље; Исти, Проза архиепископа Данила II, Књижевна историја IX, 33 (1976), 3-7; Д. 
Богдановић, Нове тежње у српској књижевности првих деценија XIV века, Византијска 
уметност почетком XIV века, Научни скуп у Грачаници, Београд 1978, 88, 95, и даље; Д. 
Богдановић, Историја српске старе књижевности, Београд 1980, 175, и даље; Историја 
српског народа I, Београд 1981, 608-611 (Д. Богдановић); Архиепископ Данило II, Међународни 
научни скуп поводом 650 година од смрти, Београд 1991. 
4 Толико близак, да је њихов однос идентичан братском односу Стефана Првовенчаног и 
Светог Саве. Да ли су и у каквом родбинском односу били Милутин и Данило, можемо само да 
нагађамо, јер историјски извори то не потврђују. 
5 У овом раду нећемо узети у разматрање наводно краљево аутобиографско излагање у 
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У Житију није био представљен само лик из живота, него посебан и дубљи 
садржај краљеве личности: потрага за мисаоношћу, немиром, за унутрашњим 
расположењем, то јест за оним што је обичном свету и оку невидљиво. Унутрашње 
уметниково, његова осећања и мисао, почели су се отелотворити у облику његовог 
дела. Данилов зборник открива једну карактеристику тог доба – писана, ликовна и 
градитељска уметност нераскидиви су део великих идеолошких и друштвених 
конфронтација. Оно садржи погледе и схватања и опредељења своје епохе – 
уметности су биле и јесу део историје свог времена. 

Свети краљ био је син славних родитеља и био је од своје младости Богу 
мио, праведник кога Господ не оставља, него штити, помаже и избавља6. 

Крајем XIII века, на српском престолу седео је краљ Драгутин (1276–1282). 
Његово доба не бележи војне успехе, ширње територије, што доводи до негодовања 
међу властелом. Продор Византинаца до Липљана може се чинити као довољан 
разлог за абдикацију. Велика узбуна захватила је Србију пред крај Драгутинове 
владавине7. Непосредан повод абдикације био је краљев прелом ноге, после пада с 
коња под Јелачом. Погођен удесом, непопуларан због поступка према оцу и војних 
неуспеха, Драгутин је на Сабору у Дежеву, 1282, уступио престо свом млађем брату 
Милутину, који је требало доживотно да остане на престолу, који би, потом, 
наследио један од Драгутинових синова, вероватно Владислав8. С Милутином је на 
престо дошао владар који је био врло упоран и амбициозни представник моћне 
српске властеле. Милутинови војни успеси, како сведочи краљев биограф, донели су 
моћ и престиж српској држави9. 

Кроз идеолошку обојеност свог текста, Данило Драгутинову абдикацију, 
односно несрећни пад с коња, објашњава као кајање што је подигао руку на оца: 
„Љубими мој брате, ево видиш, како учиних тако ми се врати, да више нећу владати 
на овом престолу, који силом узех свом родитељу...А ти, драги мој и љубими брате, 
узми моју царску круну, и седи на престолу родитеља свога, јер Бог тако заповеда, и 
у многолетном животу краљуј и брани отачаство своје од насиља оних, који војују 
против тебе“ 10. Легитимност Милутиновог преузимања власти и редослед 
наслеђивања престола јасно се утврђује реченицом где Милутин постаје очев 
наследник. Уз божанско одобравање, овом реченицом обезбеђује се легитимност 
власти и Милутиновим наследницима. 

                                                                                                                            
Улијарској повељи с обзиром на то да постоје дилеме да ли је компилатор нашао Милутиново 
аутобиографско казивање у некој од ранијих повеља или га је зарад фалсификаторских сврха 
стилизовао, скраћујући и прилагођавајући постојеће Милутиново житије из Даниловог 
зборника. У повељи постоје два слоја династичке идеологије, на првобитан Данилов нанет је 
други, из времена Деспотовине, односно, према С. Ћирковићу, спојена су схватања из доба 
Данила II и из доба Константина Филозофа ради предочавања идеалне сагласности краља и 
архиепископа са сабором: С. Ћирковић, Биографија краља Милутина у улијарској повељи, 
Архиепископ Данило II, Београд 1991, 53-68, са старијом литературом. 
6 Данило II, Животи краљева и архиепископа српских, књ. 6, СКЗ, Београд 1988, 111 (даље 
Данило II). 
7  Исто, 59; С. Станојевић, Краљ Драгутин, Годишњица НЧ 45 (1936), 8. 
8 М. Динић, Однос краља Милутина и Драгутина, ЗРВИ 3, Београд 1955, 49-81; В. Ћоровић, 
Подела власти између краљева Драгутина и Милутина 1282-1284, Глас 136, Београд 1929, 10; 
ИСН 1, 437-439; О Дежевском сабору у Даниловом зборнику: И.Ђурић, Дежевски сабор у делу 
Данила II, Архиепископ Данило II и његово доба, Београд 1991, 169-194; С. Марјановић-
Душанић, Владарска идеологија Немањића, Београд 1997, 118-128.  
9 Данило II, 111, 113, 116. 
10  Данило II, 60-61. 
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Стварајући Драгутиново Житије, Данило II иде ка томе да створи лик у коме 
је осликан монашки идеал, али не и владара чији би синови ваљало да наследе српски 
престо. „Грешни Данило, тајни зналац“ испосничких подвига бившег краља, каже да 
је Драгутин „заповедио у животу са страшном клетвом изрекао је: ако се јави каква 
благодат Божја на њему, да не износе тела његова од прашњаве земље“ 11. Његово 
тело није подизано из гроба, није дошло до објављивања и излагања у кивоту, што је 
завршни чин и потврда светитељства неке личности11. Све то имало је за циљ да 
спречи образовање култа и обезбеди наслеђивање Милутиновој породичној грани. 
Лоза светих владара продужена је преко краља Милутина. 

Израз „свете мошти“ припао је Милутиновим, као и топоси: „света 
гробница“ и „поток исцељења“ 12. Драгутиново тело било је лишено врхунског 
статуса и благодатног дејства. Та привилегија припала је краљу Милутину, чије су 
објављене мошти „целе и нетљене“ биле у Бањској изложене у кивоту и почивале на 
нарочито светом месту у храму – поред олтара. Према начелима владарске сахране 
код Срба у средњем веку, такво решење имало је вредност програмске поруке: њиме 
је краљ Милутин стекао највиши, истовремено двоструки статус – светитељски и 
предстојнички13. 

Другу тачку Дежевског споразума, могло би се рећи, Драгутин је овековечио 
на зиду своје капеле у Ђурђевим ступовима, портретима брата и себе. Поред 
Драгутина, насликан је његов син Владислав, који је, после стричеве смрти, требало 
да наследи престо. Међутим, поред Милутина није насликан Стефан, који је био 
рођен, чиме је пресечено наслеђивање престола Милутиновој грани14. Ово је била 
Драгутинова политичка порука јавности ко је, према правном акту, требало да буде 
следећи владар. Међутим, Милутин се потрудио да се та тачка споразума никад не 
оствари, запостављајући чак и немањићке манастире у Расу. 

Освајање области у Македонији, означило је трајно присуство Србије у 
византијским областима. То је још више допринело културној идентификацији са 
Византијом. Милутиновом женидбом са византијском принцезом Симонидом 
отпочиње жива веза са Царством, а одлуке Дежевског сабора доведене су у питање. 
Краљ је био богато обдариван од таште, царице Ирине. Најзначајнија била је порука 
тих дарова. Реч је о деловима царске одеће или предметима који су упућивали на 
ознаке царства, који су отварали пут Милутину да се заиста осети припадником 
царске породице. Могућности које су се отварале у времену царице Ирине и краља 
Милутина створиле су политичку и идеолошку подлогу српског пута ка царству15. 
Милутин је свој брак са Симонидом и улогу царског зета искористио у својој 
државној пропаганди врло вешто, како је то само умео овај проницљиви Немањић.  
Као што је познато, убрзо је уследио сукоб међу прежде бившим и актуелним 
краљем, јер је овај брак уништио и најмању шансу да Драгутинов син наследи 

                                                 
11  Д. Поповић, Под окриљем светости, Београд 2006, 135-137. 
12  Данило Бањски, Служба светом краљу Милтину, Србљак II, Београд 1970, 84-85, 88-89, 
98-99, 106-107. 
13  Д. Поповић, Српски владарски гроб у средњем веку, Београд 1992,  97-98; Иста, Под 
окриљем светости, 140. 
14  Б. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина, Београд 1998, 33, 35-36 (даље Б. 
Тодић, Српско сликарство). 
15 Б. Ферјанчић, Архиепископ Данило II и Византија, Архиепископ Данило II, Београд 1991, 7-
18; Љ. Максимовић, Византинци у Србији Даниловог времена, Архиепископ Данило II, Београд 
1991, 19-28; Исти, Краљ Милутин и царица Ирина: праскозорје идеје о царству код Срба, у: 
Манастир Бањска и доба краља Милутина, Ниш-Косовска Митровица 2007, 13-17. 
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престо. Непријатељства међу браћом довела су до поделе снага – уз Драгутина се 
углавном нашла властела, док је Милутина подржавала Црква. Ово узајамно 
помагање Милутина и Цркве наставиће се до краљеве смрти16. 

Да би ојачао свој владарски статус, Милутин започиње са градитељским 
подухватима у црквеној архитектури у Србији, Грчкој, Цариграду и Јерусалиму, 
истичући свуда своја наследна права и права својих потомака. У јеку сукоба, краљ 
почиње да пропагира Стефана као престолонаследника. У Богородици Љевишкој 
(обновљеној 1307–1309. године) настао је Стефанов први портрет. Он је положајем 
до првог српског краља, Стефана Првовенчаног, а преко пута оца, који је насликан у 
свечаном чеоном ставу, са свим ознакама самодржавне власти, био укључен у 
директну лозу српских владара17. После Стефанове побуне, као Милутинов 
наследник појављује се његов други син Константин18. 

У фреско-сликарству, владари су приказивани са својим родитељима и 
другим славним прецима који су били њихови посредници с Богом. Овакве 
композиције настале су из тежње за стварањем светородне владарске породице и 
неговања култа њених најистакнутијих чланова. Линија је водила од родоначелника – 
Стефана Немање – до владара који је био на власти.  Иако се у својим повељама краљ 
Милутин и даље позива на своје претке, у сликарству се њихова заступничка улога 
ограничава на Светог Симеона и Светог Саву. У жаришту њиховог култа, Хиландару, 
Милутин је нови ктитор који је наставио дело првих ктитора19. Тема „свештене 
двојице“ (Симеона и Саве) централна је тема литургијске реформе епохе краља 
Милутина. Ово је важна тачка његове владарске пропаганде и његовог утемељења 
као изданка светог корена и у директној је вези с политичко-идеолошким разлозима 
настанка заједничког светитељског култа20. 

Своје право на српски престо, божанско порекло власти и Константинову 
могућност да је наследи, краљ Милутин је показао на лози Немањића, композицији 
која је први пут насликана у Грачаници. Подређена је величању краља, истицању 
законитости његове власти и показивању на права његовог сина да наследи очев 
престо. Стефан Немања је овде једини пут у представама лозе насликан у владарском 
костиму и с круном на глави, а краљ Милутин показан је као изабраник Божији и 
наследник својих прародитеља, не само Христовим благословом, већ и божанским 
карактером инсигнија које му с неба доносе анђели21. Због покушаја преврата, 
непослушни син Стефан Дечански изостављен је из Лозе. 

Поред  идеолошке поруке коју је грачаничка композиција лозе носила у себи, 
овакав облик ктиторске композиције није раније био виђен у српској уметности, а 
поновиће је Милутинов унук, цар Душан. Краља Милутина и краљицу Симониду 
благосиља Христос, окружен херувимима, а два анђела с крунама слећу према 
краљевском пару. Краљ је приказан у свечаном, чеоном ставу, од инсигнија носи 
лорос и византијски камелаукион22. Поред донаторског садржаја, грачаничка слика 
укључује у себе и мотив симболичне инвеституре владара: Христос са херувимима, 

                                                 
16 ИСН 1, (С.Ћирковић), 449-461. 
17 Б. Тодић, Српско сликарство, 49. 
18 ИСН 1, (С. Ћирковић), 462-476; С. Марјановић-Душанић, Владарска идеологија Немањића, 
129-151. 
19 Б. Тодић, Српско сликарство,  39, 44. 
20 С. Марјановић-Душанић, Свети краљ, Београд 2007, 155. 
21 Б. Тодић, Српско сликарство,  51-52. 
22  Исто, 57; С.Марјановић-Душанић, Инсигније, 103. 
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који су виша духовна бића, удостојени нарочитом близином Божијом (стоје пред 
Његовим престолом, увек спремни да извршавају Његову свету вољу, 2 Мој 25, 18-
22), наговештава мисао о божијем престолу и небеском царству.  

У погледу ликовне уметности у којој би се најјасније сагледали планови и 
претензије српског краља, најзанимљивија је Милутинова жеља да нагласи да 
подржава цара Константина I Великог, који је испред Христа био задужен за све 
верске ствари на земљи, првог хришћанског цара целе екумене. У Грачаници се 
налази слика првог византијског цара и његове мајке Јелене. Краљева жеља била је 
наглашена и у делу Данила II, те долазимо до закључка да је Милутин желео себе да 
види као Константина Великог. Како је Византијско царство, још од времена првог 
цара, било засновано на идеолошком концепту – цар је изабран и задатак му је да 
влада целим хришћанским светом, Милутинова идеја самодржца управо је кренула 
одатле. Он је изабран 1282, он влада свим православним светом своје државе и 
осигурава им срећу по Божјој вољи, овај превисоки краљ принуди силом својом многи 
страни народ ка Богом дарованој му држави, земљи српској. Многи цареви од његова 
рода чинише силна дела, но господин мој превазиће све23. Баш као и Свети 
Константин, и Свети краљ приволи многе правој вери. 

Одломци у којима се краљ упоређује са Александром Великим, Давидом и 
славним Константином садрже алузије на царску титулу којој је тежио Милутин. 
Краљ, као нови Константин и вођа изабраног народа, нова је идеолошка тема у 
књижевности и сликарству почетком XIV века24. 

Поред натписа на ореолу оку његове главе, писаном у царском маниру, 
Милутин је кроз своје портрете изражавао своју божанску и свету природу која је 
доведена у везу са Христом, царем свих царева. Такав је ктиторски портрет према 
положају Исуса Христа као оног који га успоставља у његову службу у Грачаници25.  
Када анђели у Христово име приносе царску круну краљу Милутину и краљици 
Симониди, то више није литургијска пракса, већ дело државног карактера и 
политичког значења26. 

Копирајући те византијске иконографске представе, које су владара 
посматрале као сушту светлост и испред којих се образовао култ светачких ликова, 
краљ Милутин манифестовао је свој законски легитимет и око њега је, после његове 
смрти, као суверена, образован култ Светог краља, у чему све заслуге носи њему 
веома мио архиепископ Данило II, који ће касније више пута потврдити и његов унук, 
цар Душан. Јер на лози Немањића у Дечанима, као Свети означени су само Симеон 
Немања и краљ Милутин, док је у Пећкој патријаршији само царев деда понео овај 
узвишени придев. То су били Душанови преци које је највише ценио и на којима је 
темељио своју владарску мисао27. У Дечанској повељи, Стефан Урош IV Душан, 
говорећи о прецима, наглашава да је унук Светог краља Милутина28. 

Кроз фреско-уметност тежило се да изузетност ове личности проговори кроз 
њене природне црте лица и особитог држања, да се личност покаже свето. Уместо у 

                                                 
23  Данило II, 120. 
24 Б. И. Бојовић, Краљевство и светост, политичка филозофија средњовековне Србије, 
Београд 1999, 140. 
25 Е. Пилц, Краљ Милутин и традиција Палеолога, у: Манастир Бањска и доба краља 
Милутина, Ниш-Косовска Митровица 2007, 147-159. 
26 Иста, 156. 
27 Задужбине Косова, Споменици и знамења српског народа, Призрен-Београд 1987, 66 (даље 
Задужбине Косова); Б. Тодић, Срби у заједници богоизабраних, у: Манастир Дечани, Београд 
2005, 445. 
28 П. Ивић-М. Грковић, Дечанске хрисовуље, Нови Сад 1976, 73-140; Задужбине Косова, 343. 
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скрушеном, побожном ставу као његови преци, краљ Милутин почиње да се слика 
као тријумфатор, односно у тренутку док прима небеску инвеституру на исти начн 
као византијски василевси29. Током његове дуге владавине, настало је толико 
његових портрета колико није добио ниједан други српски владар, осим можда цар 
Душан. Ниједна од многобројних цркава које је краљ обновио није била без његовог 
лика, а он се појављује чак тамо где краљево ктиторство није извесно, или где он 
сигурно није био ктитор, затим на иконама дарованих чувеним црквама, као и на 
новцу емитованом из његових ковница30. Одећа и Милутинове краљевске инсигније 
показују преливе владарске иконографије, а место на којем је сликан, особе које га 
окружују, откривају дубља значења краљевих слика. 

Борба за наслеђе престола између Драгутинових и Милутинових синова 
окончана је након Милутинове смрти 1321. године и крунисањем Стефана Дечанског 
1322. године. Стефанов полубрат Константин изгубио је живот, док се Драгутинов 
син Владислав одрекао својих претензија на престо31. Решење династичког питања 
одаје изузетну личност која једнако добро барата књижевним жанровима и 
политиком времена у коме дејствује. Уз помоћ топике (општих места државне 
идеологије, династичке историографије, владарских врлина и похвала), смена унутар 
династије представљена је као легитимна, што потврђује и чињеница да преврат 
заокружују два чуда: почетак борбе за Милутинову превласт обележен је Божијом 
казном – Драгутиновим падом с коња, а њен успешан исход потврђен је Божијим 
благословом – чудесним враћањем вида Стефану Дечанском. Ово чудо непосредно је 
претходило Милутиновом престављењу, а уследио му је Стефанов позив Данилу II да 
помогне у обављању државних послова32. 

Средњовековна српска житија нису само литерарни жанр који описује живот 
светаца, она су, пре свега, историјски извор, улепшан одломцима из Светог писма, 
који су ту да осликају племенито порекло владара, његово васпитање у хришћанском 
духу, дарежљивост према сиротињи, заштиту нејаких, да величају његову побожност 
и јуначка дела. Феномен Светог краља јесте творевина средњовековне владарске 
идеологије, изражене у хагиографској књижевности. Његов култ јесте дело 
интелектуалне и политичке елите и јасан израз политичког програма који је уткан у 
саме структуре друштва. За успостављање Светог култа потребно је да постоји 
писано житије, које је уобличено према важећим књижевним обрасцима33. 

Ако пођемо од тога да у Житију Светог краља постоји одређена типологија, 
која га описује као заштитника отачаства, покрститеља и чудотворца чије је деловање 
усмерено према држави или династији на власти, док житије владара-мученика има 
драмски врхунац приче, посвећен његовом неправедном страдању34, онда можемо 
доћи до закључка да заслужени епитет Светог краља припада једино Стефану Урошу 
II Милутину (подвукла М. В.), док је његов син Стефан Урош II Дечански – Свети 
мученик, који се са страхом обраћа Христу молећи за милост, крај његовог лика не 
бележи се увек ознака свети краљ, његова задужбина подиже се и живопише њему у 
помоћ35, који је, захваљујући ангажовању и ауторитету Данила II, добио милост 

                                                 
29  Б. Тодић, Српско сликарство, 12. 
30  Исто, 31. 
31  ИСН 1, (Љ. Максимовић), 437-448; Исто, (С. Ћирковић), 449-461, 462-475, 496-510. 
32  Данило II, 22, 128-131; Д. Поповић, Под окриљем светости,140. 
33 Б. Тодић, Срби у заједници богоизабраних, 35; уп: С. Марјановић-Душанић, Свети краљ, 17, 
43, 85-87. 
34 Иста, 88. 
35 Б. Тодић, Срби у заједници богоизабраних, 34,35, и даље. 
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Цркве и властеле и на Богојављање 1322. године, на Сабору (који се одиграо под 
чудним околностима, још неразјашњеним у историографији), крунисан од стране 
архиепископа Никодима (који је био Данилов најбољи ученик и на којег је овај могао 
да утиче) за српског краља, а његов син Душан за младог краља. 

Чврсто везан за наслеђе и традицију, Данило је уносио теме из Светог писма 
везане за политички програм, како би што снажније утицале посредством политичке 
сугестије. Својеврсно лепо исказало се кроз обраду појава у краљевој психи и 
понашању, обраду страха, храбрости, хришћанским делима. Полазило се од 
једноставности, чему је додавана светост, односно монументалност, да би се лако 
могла саопштити општа порука. Ангажованост је суштински била појава коју је 
карактерисала политичка и друштвена идеја. Стога Житије Светог краља није само 
средњовековно хагиографско дело, већ, с обзиром на своју суштину, намеру и 
функцију, представља средњовековно историографско дело. 

„ Владар мора настојати да сваким својим делом створи о себи глас као о 
човеку великом и изванредном“ 36. 
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Marija Vuškovi ć 
 

DANILO'S BIOGRAPHY OF THE HOLLY KING – 
ENGAGED AND BEAUTIFUL  

 
The Archbishop Danilo II had important position on the Nemanjic's royal court 

and he acquired main role in creating new ideas of holy-gender dinasty. The King Milutin 
hires him in favor of his political ideas which went towards the transformation of society 
and domestic politics. Danilo II has built new ideal of government, he created a Holy King. 
And that  becomes the official propaganda in medieval Nemanjic's state in beginning of 
14th century.  

The Life of the King Milutin written by archbishop Danilo II followed the 
standard formula: beginning of life, often showing signs of holiness, revelation, deeds and 
miracles, heavenly death and post-mortem miracles. But excerpts of this hagiohraphy in 
which the King was compared with Alexander the Great, David and with famous 
Constantine the Great contain allusions to the imperial title which King Milutin weighed. 

After the death of the King Milutin was created a cult of the Holy King in which 
all the merits belong to archbishop Danilo II and the king's grandson Stephan Dušan. 

Key words: The Holy King, archbishop Danilo II, King Milutin, hagiography, 
Мiddle Аges. 
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     УДК 271.2(497.115 Призрен)“1864/1874“ 
 
 
 

Славиша Недељковић 
Филозофски факултет, Ниш - Србија 

 
 СУКОБ СРБА И ЦИНЦАРА ОКО ЦРКВЕ СВ. СПАСА 

У ПРИЗРЕНУ (1864–1874) 
 

Апстракт: Рад проучава проблем који је српски народ у Старој Србији 
имао са агресивном грчком пропагандом. Пример српске цркве Св. Спаса у Призрену 
најбоље илуструје са каквим су се невољама косовско-метохијски Срби сусретали у 
својој намери да сачувају своје верско и културно наслеђе. Целокупан живот Срба у 
Старој Србији био је нераскидиво повезан са Црквом која је представљала темељ 
српског националног идентитета у Турској. У борби за очување своје вере и 
националне идеје, Срби у Турској главну подршку имали су у Србији, која је све до 
ослобођења искрено и пожртвовано помагала своје саплеменике у Отоманској 
империји. 

 Кључне речи: Срби, Цинцари, црквено-школске општине, црква Св. Спаса, 
Цариградска патријаршија, Порта, Призрен, Рашко-призренска епархија.             
 

* * * 
 

У друштвеном и духовном животу хришћана у Турској, Црква је имала 
изузетно велики значај. Национално окупљање Срба у Турској било је могуће само 
под окриљем Цркве, тако да је црквено питање представљало једно од најбитнијих 
питања српског народа у Отоманском царству. Решавање овог питања није зависило 
од српског народа, него од Порте и Цариградске патријаршије, а одређени утицај 
имале су и поједине велике силе, у првом реду Русија. Како су Црква и школство у 
Турској биле нераскидиво повезане, непостојање српске Цркве у Турској стварало је 
велике проблеме српској просветној делатности и у потпуности је везало за турске 
власти и Васељенску грчку патријаршију. То је било добро познато српској 
политичкој елити која је кроз читаву другу половину XIX века упорно покушавала да 
реши српско верско и просветно питање у Турској. Тако је Пера Тодоровић у свом 
делу „Српска ствар у Старој Србији“ писао: „Без црквене основе ми осећамо како 
нам се на сваком кораку у питању школе, рони и угиба земљиште под ногама. А 
овамо баш школа и црква главни су стубови на којима мислимо подићи зграду наше 
народне свести у Турској“ 1.  

Целокупан друштвени, економски и политички живот Срба у Турској био је 
везан за Цркву. Значај који је српска Црква имала на простору Старе Србије био је 
веома велики. Нападана од фанатичних Турака и Арбанаса, грчких митроплита и 
агресивне католичке пропаганде, српска Црква на Косову и Метохији делила је 
тешку судбину својих верника. Први страни утицај чије се деловање јаче осетило на 

                                                 
1 Пера Тодоровић, Српска ствар у Старој Србији, Успомене на краља Милана, приредила 
Латинка Перовић, Београд, 1997, 61. 
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простору Косова и Метохије био је грчки утицај. Он се на овом простору јавио одмах 
после Друге сеобе Срба, када је, на место Арсенија III Црнојевића, за патријарха 
Пећке патријаршије био постављен Грк Калиник2. Укидањем Пећке патријаршије 
(1766. године) и Охридске архиепископије (1767. године), сви православни Словени 
потпали су под Цариградску патријаршију, која је одмах у свим епископијама 
поставила Грке за епископе3. У Ферману о укидању Пећке патријаршије, између 
осталог, писало је и то да се укида и само име Пећке патријашије и да се више никада 
неће поново успоставити укинута српска Црква.  

Како је живот хршћана у Турској био нераскидиво везан за судбину Цркве, 
није тешко претпоставити какве је последице укидање Пећке патријаршије оставило 
на српски народ у Турској. Укидањем Пећке патријаршије, та епархија је најпре била 
здружена са Призренском и Скендеријском, а касније (1808. године) са Рашком 
епрхијом4. Рашко-призренска епархија је, по територији коју је захватала, била једна 
од најраспрострањенијих епархија и простирала се од Качаничке клисуре, па све до 
јадранске обале. Она је обухватала градове: Призрен, Приштину, Гњилане, Вучитрн, 
Митровицу, Пећ, Ђаковицу, Нови Пазар, Сјеницу, Нову Варош, Бијело Поље, Рожаје, 
Беране, Плав, Гусиње, Прибој, Пљевље и Скадар. До 1878. године и одређивања 
нових црногорских граница, Рашко-призренска епархија обухватала је и Подгорицу, 
Спуж, Бар, Улцињ и Жабљак5. О управљању Рашко-призренском митрополијом од 
стране грчких владика мало је шта лепо забележено. Грчки митроплити намерно су 
смањивали број свештеничких парохија на Косову и Метохији, док су српско 
православно становништво оптеретили бројним обавезама. Ненаклоњени Србима, 
грчки рашко-призренски митроплити су бројне српске верске објекте на Косову и 
Метохији препустили пропадању, као и насртању фанатичних муслимана. Од 
укидања Пећке патријаршије, па до преласка Рашко-призренске митроплије у руке 
Срба, у Призрену је било десет митроплита, од којих су само двојица – Јанићије и 
Хаџи Захарије – били Срби, док су сви остали митроплити били Грци6. После смрти 
рашко-призренског митроплита, Хаџи Захарија (1830), Рашко-призренском 
епархијом до 1896. године управљали су грчки митроплити7. То су били: Ананије 
(1830–1836), Герман (1837–1840), Игњатије (1840–1848), Партеније (1849–1854) и 
Мелентије (1854–1895)8. Са изузетком владике Игњатија, сви остали грчки рашко-
призренски митрополити нису много водили рачуна о својим верницима9.  

Радећи на хеленизацији српског народа, грчке владике покушавале су да у 
српске Цркве на Косову и Метохији уведу грчки језик. Тако је још крајем XVIII века, 
рашко-призренски митрoплит Софроније захтевао да се у српској Цркви у Призрену 
богослужење врши искључиво на грчком језику. Овај захтев митроплита Софронија 
наишао је на оштро супротстављање српске црквено-школске општине у Призрену, 

                                                 
2 Јован М. Јовановић, Јужна Србија од краја XVIII века до ослобођења, Београд,1941, 89. 
3 Пера Тодоровић, наведено дело, 110. 
4 Слободан Милеуснић, Рашко-призренска епархија (историјски преглед), Добровољачки 
гласник, бр. 13, година IX, Београд, 1999, 62-63. 
5 Бранисав Ђ. Нушић, Косово, опис земље и народа,Београд, 1986, 110. 
6 Петар Костић, Црквени живот православних Срба у Призрену и његовој околини у XIX веку, 
Београд,1928, 58. 
7 Слободан Милеуснић, наведено дело, 62. 
8 Миле Станић, Успомене на митрополите са којима сам радио, Михаила Г. Ристића, у: 
Вардарски зборник, бр. 2, Београд, 2003, 100. 
9 Бранислав Ђ. Нушић, наведено дело, 111. 
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која није дозволила да се у њеној Цркви богослужење врши на грчком језику10. Грчки 
рашко-призренски митроплити трудили су се да српске свештенике држе у 
потчињености и незнању како би лакше манипулисали са њима и са народом. 
Поједини митроплити продавали су за новац свештеничка места и оптерећивали су 
српско становништво великим црквеним порезом. Отворено антисловенски 
опредељени, они су спречавали обнову старих и подизање нових цркава. Упорни у 
свом настојању да изврше хеленизацију српског становништва, они су покушавали да 
наметну прославу имендана уместо крсне славе, традиционалног обичаја код Срба11.  

Грчке владике нису поклањале никакав значај српским школама у Старој 
Србији, нити су се код турских власти користили привилегијама које су имали у 
школству. Бригу о школама и просвети, грчки митроплити у потпуности су 
препустили црквено-школским општинама и народу. Они нису са одобравањем 
гледали на књиге које су из Србије биле дистрибуиране српским црквама и школама 
у Старој Србији. Тако је 1842. године свој глас против српских књига подигао лично 
и цариградски патријарх који је затражио да се хришћанима у Турској не шаљу књиге 
Доситеја Обрадовића, јер су, по његовом мишљењу, уперене против Цркве и 
православног свештенства12. О томе какав је био став грчих владика према српском 
становиштву у Рашко-призренској епархији, најбоље сведоче речи српског 
националног и просветног радника Николе Мусулина, где он у писму упућеном 
српском митроплиту Петру пише „да је добро познато непријатељство грчких 
владика према Србима, да они против словенства дишу и недвосмислено желе да се 
српско име нигде не чује“ 13. Тежак положај српског народа на Косову и Метохији 
додатно су погоршавале грчке владике наметањем нових црквених дажбина. 
Приликом доласка грчких митроплита у Призрен, обавезно су добијали по 50 гроша 
од мирије, док су од сваког свештеника узимали нову „синђелију“. Поред тога, од 
народа су наплаћивали мирију, као и посебну таксу за одар и димницу, коју је 
митроплит Ананије повећао на 60 пара. Овај владика био је упамћен и по томе што је 
покушао да, приликом свог одласка из Призрена (1836), однесе српску 
митрополитску круну14. За митроплита Игњатија, Петар Костић је писао да се, због 
његовог насиља, потурчило неколико Срба, као и то да је он неколико знаменитијих 
Призренаца намерно оцрнио код турских власти, после чега су они били ухапшени и 
послати у прогонство15.  

Грчки митроплитити су Рашко-призренску епархију сматрали за имање дато 
под закуп, које је требало да им обезбеди што већу матријалну корист. У намери да 
то осигурају, они нису имали никаквих скрупула. Тако је рашко-призренски 
митрополит Мелентије у свом прогласу од 15. августа 1864. године обавестио 
свештенике и сеоске старешине да му је, као архијереју, одређена годишња плата у 
износу од 68 500 гроша. Да би се тај новац сакупио, Мелентије је одредио да свака 
српска кућа у Рашко-призренској епархији треба да плати по 6,20 гроша. Овај новац, 
писао је митроплит Мелентије у свом прогласу, „прикупиће се свакако, или милом, 

                                                 
10 Петар Костић, наведено дело, 60. 
11 Петар Костић, Просветно-културни живот православних Срба у Призрену и његовој 
околини у XIX и почетком XX века (са успоменама писца), Скопље, 1933, 6-7. 
12 Борислава Лилић, Прошлост Старе Србије, књига II, Београд,1999, 218. 
13 Архив Србије (даље: АС), Митрополија Београдска (даље: МБ), 1857, No 8, Никола 
Мусулин-београдском митроплиту Петру, Призрен 14. децембар 1856. 
14 Ђорђе Микић, Друштвене и економске прилике косовских Срба у XIX и почетком XX века, 
Београд, 1988, 23. 
15 Петар Костић, Црквени живот православих Срба у Призрену и његовој околини у XIX веку, 48. 
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или ако то не успе, уз помоћ заптија сас хућуматску снагу“ 16. Приликом сакупљања 
заостале мирије, митроплит Мелентије често је тражио помоћ од турских власти. 
Тако је пећки кајмакам два пута, у току 1868. и 1869. године, помагао митроплиту 
Мелентију да прикупу мирију, због чега му је Мелентије, од сакупљених пара, 
уступао сваку десету пару17.  

Грчке владике показивале су мало интересовања за српско свештенство на 
подручју Рашко-призренске епархије. Намерно лишавано образовања, монаштво и 
ниже свештенство на Косову и Метохији мало се разликовало од обичног сељаштва. 
Незаинтересованост грчких владика за школовање свештеничког и монашког 
подмлатка, као и за попуну упражњених парохијских места, довело је до тога да се у 
многим српским селима на Косову и Метохији црквени обреди нису обављали 
годинама18. Међутим, и поред свих ових проблема, српски народ на Косову и 
Метохији остао је одан својој вери и својим обичајима. Главни ослонац који је чувао 
и штитио српску националну идеју на простору Старе Србије биле су црквено-
школске општине. Од половине XVIII века, у српским срединама на Косову и 
Метохији почеле су да се формирају прве српске црквено-школске општине. 
Стваране по градовима и селима, оне су представљале врло важан фактор у очувању 
српске националне свести на простору Косова и Метохије. Између градских и 
сеоских црквено-школских општина, постојале су значајне разлике. Док су градске 
општине представљале управна тела, састављена од најугледнијих свештеника, 
трговаца и представника занатских еснафа, чији је избор потвђивао рашко-
призренски митроплит, дотле је у сеоским општинама сва надлежност падала на 
црквеног и школског јепитропа. Он је имао право да брине само о цркви и школи, 
док је сва друга питања везана за то село решавала најближа градска црквено-
школска општина. Градском општином преседавао је прота као митрополитов 
заступник, тако да је пред турским властима црквено-школска општина 
представљала носиоца свих митроплитских права, заснованих на патријаршијским 
привилегијама19. Позивајући се на повластице које су биле дате Цариградској 
патријашији, оне у свом послу нису наилазиле на веће проблеме од стране турских 
власти. Црквено-школске општине успостављале су односе са Србијом, уређивале 
односе са турским властима у верским и просветним, а када су то околности 
дозвољавале, и у економским питањима. Општине су временом стекле широку 
самоуправу и, као такве, постале су носиоци културно-просветног, верског и 
политичког живота Срба на Косову и Метохији20.  

Од бројних српских општина које су средином XIX века постојале на 
простору Старе Србије, једна од најутицајнијих и најачих свакако је била црквено-
школска општина у Призрену. Прво спомињање ове општине датира из 1794. године. 
У првим годинама рада српске општине у Призрену, избор управе вршили су 
искључиво митроплити, да би касније овај посао обављали еснафи избором 
најутицајнијих личности из своје средине. Српска општина заседала је у згради 

                                                 
16 Архив Косова и Метохије (даље: АКМ),VARIA (даље: V), АК 29/1-V-1864-1-39-40, проглас 
рашко-призренског митроплита Мелентија, Призрен 15. август 1864. 
17 Исто, АК-29/1-V-1870-1-65-66, рашко-призренски митроплит Мелентије-попу Стефану, 
Призрен 5.новембар 1870. 
18 Исто, АК-29/1-V-1874, -1-72-55, Братство манстира Високи Дечани-београдском 
митроплиту Михаилу, Дечани 1.новембар 1874. 
19 Бранисав Ђ. Нушић, наведено дело, 97-102 
20 Душан Т. Батаковић, Дечанско питање, Београд, 1989, 46; Јашар Реџепагић, Школство и 
просвета на Косову од  краја XVIII столећа до 1918. године, Приштина, 1974, 52-54. 
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Митрополије у коју представници турских власти нису улазили. То је било од 
великог значаја јер се на седницама, поред црквених и просветних питања, понекад 
расправљало и о поверљивим пословима српске националне пропаганде21.  

Рад српске црквено-школске општине у Призрену се кроз цео XIX век 
одвијао у ванредним околностима. Хаотично политичко стање, побуне, анархија, 
вечита опасност по живот и имовину, приморавали су српску општину у Призрену да 
се брзо прилагођава постојећим условима. Челници српске општине у Призрену на 
све могуће начине, а по потреби и митом и бакшишем, међу поткупљеним турским 
чиновницима, ширили су скучено поље свог деловања и, према тренутним 
политичким околностима, увек проналазили нове могућности за рад. Постојање јаке 
српске општине у Призрену није било случајно, јер је Призрен кроз читав XIX век 
био најјачи економски центар Срба на Косову и Метохији. Поред тога, Призрен је, 
као седиште Рашко-призренске епархије, представљао и значајан верски и културно-
просветни центар Срба у Старој Србији. У Призрену и околини постојао је велики 
број цркава и манастира, тако да их је, по предању, било онолико колико је било и  
дана у години22. Најзначајнији српски верски објекти у Призрену били су: 
Богородица Љевишка (задужбина краља Милутина из XIV века), црква Светог Спаса 
(задужбина Младена Владојевића из XIV века), манастирски комплекс Свети 
Архангели (задужбина цара Душана из XIV века), црква Светог Николе (из XIV  
века), црква Светог Ђорђа итд.23 

Почетком 1864. године, између српске црквено-школске општине у 
Призрену и тамошњих Цинцара избио је спор око цркве Св. Спаса у Призрену. 
Цинцари или, како су их још називали, Гоге (на арбанашком језику зидар), почели су 
да долазе у Призрен у другој половини XVIII века. То су били досељеници из разних 
крајева Македоније, Епира и Тесалије који су, по позиву арбаншких паша из 
породице Ротула, дошли у Призрен ради изградње џамије и поправке градске 
тврђаве. У почетку, у Призрен су долазили Цинцари који су се бавили зидарством да 
би, потом, пристигли и Цинцари који су се бавили занатством и трговином. 
Приликом доласка у Призрен, Цинцари су од Ротула добијали земљу која се налазила 
у близини цркве Св. Спаса, тако да је временом на том месту никла цинцарска 
чаршија24. После изјашњавања призренских Цинцара да су Грци, у овај спор активно 
се укључила и Цариградска патријаршија, чиме је решавање овог проблема било 
пребачено на Порту. У жељи да заштити црквено-школску општину у Призрену, 
Србија је ангажовала своју дипломатску службу, која је са грчким црквеним 
великодостојанственицима водила прави мали дипломатски рат, не би ли се црква 
Св. Спаса вратила Србима у Призрену. 

Цела прича везана око ове цркве почела је потпуно безазлено. Наиме, желећи 
да помогну Цинцарима који у Призрену нису имали своју цркву, тамошња црквено-
школска општина дозволила им је да могу да се користе црквом Св. Спаса. 
Истовремено им је било дозвољено и то да могу да уписују своју децу у тамошњу 
српску основну школу. Све издатке око плаћања учитеља покривала је српска 
општина и црква Св. Ђорђа, док призренски Цинцари, упркос чињеници да су 

                                                 
21 Петар Костић, Просветно-културни живот православних Срба у Призрену и његовој 
околини у XIX и почетком XX века, 89-91. 
22 Петар Костић, Аутобиографија, приредила Вјера Митровић, Призрен, 1997, 62-64. 
23 Петар Костић, Црквени живот православних Срба у Призрену и његовој околини у XIX 
веку, 72-83. 
24 Исто, 79-80. 
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располагали приходима цркве Св. Спаса, нису, по речима Петра Костића, „ни једне 
једине паре за школу давали“ 25.  

Овакво стање трајало је до 1864. године, када је митрополит Мелентије 
затражио од призренских Гога да, од црквених прихода, одвоје одређену суму новца 
за школу и митроплитску зграду, чији је закуп плаћала црква Св. Ђорђа. Када су 
Цинцари то одбили, митроплит Мелентије од њих је одузео кључеве цркве Св. Спаса 
и понудио их тамошњој српској општини. Повезани трговачким и родбинским везама 
са Цинцарима, поједини српски трговци нису желели да кваре своје односе са 
цинцарском општином, па је предлог митрополита Мелентија био одбијен. Тако су, 
по речима Петра Костића, призренски Срби сами себи створили проблем који их је 
веома скупо стајао26. Цинцари су тада у дворишту цркве Св. Спаса по други пут 
отворили грчко-цинцарску школу у којој су од 1869. године увели грчке уџбенике и 
грчки као наставни језик. У намери да цркву Св. Спаса задрже само за себе, Цинцари 
су се обратили за помоћ разним грчким хеленофилским друштвима и истовремено су 
покренули парницу код Цариградске патријаршије. Грчка пропаганда активно је 
помагала Цинцаре у њиховом спору са Србима око цркве Св. Спаса, док им је 
атинско друштво „Силагос“ за учитеља послало Грка из Цариграда, који је 9. 
новембра 1872. године стигао у Призрен. Пар месеци касније, „Силагос“ је 
цинцарској општини у Призрену послао и учитељицу27.  

Српска општина у Призрену није желела да без борбе препусти цркву Св. 
Спаса цинцарској општини, па се обратила за помоћ Кнежевини Србији. Српска 
Влада одазвала се овој молби, тако да је 3. децембра 1869. године српски заступник у 
Цариграду, Милан Богићевић, разговарао са цариградским патријархом и том 
приликом замолио га је да овај спор реши у корист српске општине у Призрену. 
Патријарх је, уз изговор „да није довољно упознат са овим проблемом“, одбио 
Богићевићев предлог28. Како се у међувремену спор око цркве Св. Спаса пренео и на 
простор који је заузимало православно гробље у Призрену, у целу ову причу 
умешали су се рашко-призренски митрополит Мелентије и призренски паша. Док је 
митроплит Мелентије настојао да буде непристрасан, дотле је призренски паша 
отворено стао на страну Гога, у чију је корист више пута интервенисао на Порти. У 
жељи да смири сукоб, митроплит Мелентије предложио је да црква и гробље буду 
заједнички и да њима равноправно управљају два тутора, од којих би један био 
изабран од српске, а други од цинцарске општине. Најхитнија ствар коју је, по 
мишљењу митроплита Мелентија, требало предузети, била је оправка цркве, јер су 
Гоге, у нападу гнева, почеле да руше цркву Св. Спаса. Мелентијев предлог наишао је 
на одобравање код цариградског патријарха који га је подржао и послао на Порту 
како би га она потврдила29. Међутим, чим су чули да је Мелентијев предлог добро 
прошао у Цариграду, призренски Цинцари предомислили су се и повукли су свој 
пристанак тако да је овај спор поново запао у пат-позицију. 

 Цео случај додатно се искомпликовао у пролеће 1871. године, када је 
неколико призренских Цицара променило веру и прешло у католичанство. Тада су се 

                                                 
25 Петар Костић, Просветно-културни живот православних Срба у Призрену и његовој 
околини у XIX и почетком XX века, 2-3. 
26 Исто, 24. 
27 Исто 
28 Архив Српске Академије наука и уметности (даље: АСАНУ), Историјска збирка (даље: ИЗ), 
бр.13612, II-28, П No 61, Милан Богићевић-Димитрију Матићу, Цариград 3.децембар 1869. 
29 Архив Историјског Института (даље: АИИ), Исписи, инв. бр. 66/80, сигн.XXXIV/2, кут. 17, 
П. бр. 19, М. Богићевћ-Министарству иностраних дела, Терапија 27. јуни 1870. 



 347

у спор око цркве Св. Спаса укључили католички бискуп и аустроугарски конзул у 
Призрену. Они су извршили јак притисак на призренског Сафет-пашу, који је 
забранио Србима да сахрањују своје покојнике на православном гробљу, док је 
истовремено омогућио католицима да сахрањују своје мртве на овом гробљу. Ово је 
Сафет-паша учинио супротно заповести коју је добио из Цариграда, у којој му је било 
наређено да се држи по страни, да спречава инциденте и да одузме кључеве цркве Св. 
Спаса док се овај спор не реши у Цариграду30. Цинцари који су променили веру и 
прешли у католичанство нису дуго остали верни својој новој вери, па су се за 
неколико месеци скоро сви вратили православљу31. 

Новембра 1872. године, Свети синод Цариградске патријаршије донео је 
одлуку да се спор око цркве Св. Спаса у Призрену реши у корист призренских Гога32. 
Оваква одлука Синода изазвала је оштру реакцију српске Владе. По наређењу 
Министарства иностраних дела, српски представник у Цариграду, Филип Христић, 
интервенисао је на Патријаршији. У разговору са патријарховим представником, он 
је изјавио да оваква одлука Синода и патријарха Антима ствара раздор између 
тамошњих верника и Васељенске патријаршије, што може да донесе корист једино 
бугарском егзарху, који ће, како је напоменуо Христић, учинити све код турских 
власти не би ли Србима вратио цркву Св. Спаса и тиме их трајно одвојио не само од 
Васељенске патријаршије већ и од Кнежевине Србије33. Српска општина у Призрену 
није могла равнодушно да гледа како се развијају ствари око цркве Св. Спаса, па је у 
Цариград послала своју депутацију коју су сачињавали: Лазар Поповић, Станко 
Спасојевић и Живко Алексијевић. Ова депутација је, по савету Филипу Христића, 
крајем 1872. године посетила патријарха и Порту, од којих је затражила да се стара 
српска средњовековна црква Св. Спаса врати Србима34. Упорност српске депутације 
исплатила се, па је у пролеће 1873. године од стране Мешовитог суда, основаног при 
Порти, била донета одлука да се црква Св. Спаса врати Србима, односно „да остане у 
истом стању у коме је била пре спора“ 35. 

Ова одлука изазвала је велико незадовољство Цариградске патријаршије, 
која је, револтирана одлуком Мешовитог суда, покренула иницијативу о разрешењу 
рашко-призренског митроплита Мелентија. Ова одлука Цариградске патријаршије 
изазвала је велико незадовољство широм Рашко-призренске епархије, па су српске 
црквено-школске општине листом стале уз Мелентија, не дозвољавајући 
Патријаршији да на њега излије свој „отровни јед“ због одлуке да се црква Св. Спаса 
врати српској општини у Призрену. Уколико се Патријаршија, писали су Срби из 
Призрена, „оглуши о жељи народа и смени Мелентија са места рашко-призренског 
митроплита, онда ћемо код царских власти радити свим силама, не би ли за 
митрополита добили српског сина“ 36. Међутим, радост Срба у Призрену због 

                                                 
30 Исто, инв. бр. 66/127, сигн. XXXIV/2, кутија 17, П. бр. 21, Ф. Христић-Министарству 
иностраних дела, Цариград 4. мај 1871. 
31 АИИ, Лични фонд Јована Ристића (даље: ЈЈР), инв.бр. 12/308, сигн. XIII/5, Милун Новичић-
београдском митроплиту Михаилу, Призрен 30. јули 1871. 
32 АИИ, Исписи, инв. бр. 66/297, сигн. XXXIV, П бр. 85, Ф. Христић-Министарству 
иностраних дела, Цариград 22. новембар 1872. 
33 Исто, инв.бр. 66/299,сигн. XXXIV/4, П. бр. 8, Ф. Христић-Министарству иностраних дела, 
Цариград 6. децембар 1872. 
34 Исто, инв. бр. 66/300, сигн. XXXIV/4, кут 17, П бр.88, Ф.Христић-Министарству иностраних 
дела, Цариград 6. децембар 1872. 
35 Исто, инв. бр. 66/344, сигн. XXXIV/5, кут. 17, П бр. 64, Д. Рајовић-Министарству 
иностраних дела, Цариград (без датума), 1873. 
36 Исто, инв. бр. 66/324, сигн. XXXIV/4, кут.17, Проглас српске православне општине у 
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враћања цркве Св. Спаса није дуго трајала. Овој одлуци оштро су се супротставили 
цариградски Цинцари и Грци, међу којима су најупорнији били Христаћи Заграфос и 
његов зет Хаџи Каратанос. Ови Цинцари, за које је Филип Христић писао да су једни 
од најимућнијих и најутицајијих људи у Цариграду, извршили су снажан притисак на 
патријарха и великог везира не би се одлука о враћању цркве Св. Спаса ставила ван 
снаге37. Све ово јако је озлоједило Србе у Метохији, па су се у лето 1873. године у 
српској чаршији у Призрену могли чути гласови да ће се Срби, уколико им 
Патријаршија не врати цркву Св. Спаса, окренути бугарској Егзархији, од које ће 
затражити подршку за избор српског митроплита у Призрену. 

Овакви гласови узнемирили су српску Владу, па је Филип Христић, преко 
призренске депутације која се налазила у Цариграду, поручио метохијским Србима 
да не склапају никакав споразум са Егзархијом јер би то било погубно за опстанак 
српског народа у Старој Србији38. Нови моменат у спору око цркве Св. Спаса настао 
је децембра 1873. године. Тада је грчки посланик у Цариграду, Симос, предложио 
Филипу Христићу да се овај проблем реши тако што би Србија саградила нову цркву 
која би припала Цинцарима, док би они, за узврат, предали цркву Св. Спаса српској 
општини у Призрену39. Овај предог, иза кога је стала Цариградска патријаршија, 
наишао је на одобравање код српске Владе40. Тако је српска Влада, решењем 
Министарског савета од 18. јуна 1874. године, донела одлуку да се за подизање цркве 
за потребе цинцарске општине у Призрену Цариградској патријаршији исплати 
новчана сума у износу од 10 800 пореских гроша41. Међутим, и поред свих ових 
договора, од овог посла на крају није испало ништа. Разлог за неуспех налазио се у 
ставу призренских Цинцара којима није падало на памет да напусте цркву Св. Спаса 
и предају је српској општини у Призрену. У том свом ставу, они су ишли толико 
далеко да су у јесен 1874. године, приликом обнове црквене зграде, уклонили сва 
српска знамења и натписе који су се налазили у цркви и потом их заменили грчким42. 
Овај потез призренских Гога изазвао је буру незадовољства српског становништва 
широм Старе Србије. Међутим, упркос бројним жалбама упућеним вилајетским 
властима, Цариградској патријаршији и Порти, црква Св. Спаса остала је у поседу 
Цинцара, који ће располагати ово старом српском задужбином све до ослобођења 
Призрена 1912. године. 

 
Закључак 

 
У тешким приликама које су у другој половини XIX века владале на 

простору Старе Србије, главну снагу која је сачувала српски народ на овом простору 

                                                                                                                            
Призрену, Призрен 4. мај 1873. 
37 Исто, инв. бр. 66/354, сигн. XXXIV/5, кут 17, Ф. Христић-Министарству иностраних дела, 
Цариград 4. децембар 1873. 
38 Исто, инв. бр. 66/325, сигн. XXXIV/5, П Бр. 46, кут. 17, Ф. Христић-Министарству 
иностраних дела, Цариград 25. јуни 1873. 
39 Исто, инв. бр. 66/354, сигн XXXIV/5, П бр. 74, кут.17, Ф. Христић-Министарству 
иностраних дела, Цариград 4.децембар 1873. 
40 Исто, инв. бр. 66/371, сигн. XXXIV/5, П бр. 14, кут 17, Ф.Христић-Министарству 
иностраних дела, Цариград 13. фебруар 1874. 
41 АС, Државни Савет, деловодни протокол за 1874. годину, текући број 343, No 2580, Београд 
4.јуни 1874. 
42 АС, Поклони и Откупи, кутија 83, бр. 98, Лазар Поповић-Кости Магазиновићу, Цариград 
30. 1874. 
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чинили су православна вера и српска национална свест. Целокупни друштвени, 
економски и културни живот Срба у Отоманској империји био је везан за Цркву, тако 
да је њен значај за опстанак српског народа био веома велики. Нападана од 
фанатичних муслимана, грчких митроплита и агресивне католичке пропаганде, чије 
се деловање нарочито осетило после 1856. године, српска Црква на Косову и 
Метохији делила је тешку судбину свог народа. После укидања Пећке патријаршије и 
Охридске архиепископије, сви православни Словени потпали су под власт 
Цариградске патријаршије, која је у свим епископијама постављала Грке за епископе. 
Ненаклоњени Србима, грчки рашко-призренски митрополити су бројне српске верске 
објекте на Косову и Метохији препустили пропадању, као и насртајима фанатичних 
муслимана. И док су се српске владике колико-толико старале о образовању 
свештеника, грчки митрополити чинили су све како би српско свештенство држали у 
потчињености и незнању, како би могли лакше да манпулишу са њима и са народом. 
Тако су се, у односу на српски народ, поклопили интереси Цариградске патријаршије 
и Високе порте, која је у свом антисрпском деловању бивала све агресивнија. У жељи 
да сачува цркву Св. Спаса у Призрену, тамошња црквено-школска општина водила је 
упорну борбу како би ову стару српску задужбину одбранила од Цинцара. У тој 
борби, она је имала помоћ Кнежевине Србије, која је, преко своје дипломатске 
службе, покушавала да цео случај реши у корист Срба. Међутим, и поред великог 
напора српске Владе, питање цркве Св. Спаса остало је нерешено све до 1912. 
године, када су Призрен и Стару Србију ослободиле војне јединице Краљевине 
Србије. 
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Slaviša Nedeljković 
 

CONFRONTATION BETWEEN SERBS AND AROMUNS (GREEKS) 
REGARDING THE CHURCH OF OUR SAVIOR IN PRIZREN (1864-1874) 

 
The article explores the problem that Serbs in Old Serbia were experiencing with 

the aggressive Greek propaganda. The example of the Serbian Church of Our Savior in 
Prizren shows us the kind of troubles that local Serbs were facing in their continuous effort 
to preserve their religious and cultural heritage. The very existence of Serbs in Old Serbia 
was indissolubly connected with the Church that presented the very foundation of the 
Serbian cultural identity in the Ottoman Empire. In their continuous struggle to preserve 
their religion and national ideas, Serbs in the Ottoman Empire had unreserved support from 
the State of Serbia that sincerely and with many sacrifices helped Serbs in Old Serbia until 
the day of liberation from Turks. 

Key words: Serbs, Aromuns, church-school municipalities, The Church of Our 
Saviour, The Patriarchate of Constantinople, Porta, Prizren, The Diocese of Raška and 
Prizren.
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Марко Павловић 
 
 

ЦРКВЕНО-КУЛТУРНИ УЗРОЦИ КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО 
НАСТАНКА БУГАРСКЕ ЕГЗАРХИЈЕ 

 
Апстракт: У раду је приказано стање у православној Цркви у Бугарској 

почев од  XVIII века, па све до настанка бугарске Егзархије у XIX веку. Приказани су 
догађаји који су покренули културно буђење Бугара и њихову борбу за самосталну 
бугарску Цркву, на чијим ће епископским катедрама бити Бугари, а не Грци. 
Приказане су главне историјске личности које су учествовале у овој борби и са 
бугарске и са грчке стране. Дотакнути су и неки политички моменти који су били од 
пресудног значаја за настанак Бугарске егзархије. 

Кључне речи: Пајсије Хиландарац, бугарски препород, фанариоти, 
Француска револуција, ферман, Егзархија. 

 
У XVIII веку Бугари се налазе под влашћу Османлија као интегрални део 

њиховог царства. Углавном су се бавили земљорадњом и сточарством, а тек од 
половине овога века почињу да се баве трговином и да стичу веће богатство. Бугари 
су били необразован народ и веома је био мали проценат писмених људи који су се 
могли описменити, једино у малим школама које су се налазиле при манастирима и у 
којима су могли, поред описмењавања, да добију и основна знања из математике. 
Поред ових школа, постојале су и нешто боље школе које су држали Грци, али у 
којима се, наравно, предавало на грчком језику. Путописац из Француске који је 
четрдесетих година XIX века био на Балкану записао је да широм Балкана  „најбоље 
трговачке куће..., најбоље школе држе Грци. Грк је mens agitans molem [духовни 
квасац] целог Истока, где њега нема тамо је варварство“ 1. Само онај Бугарин који је 
говорио грчким језиком сматран је образованом особом, а и они Бугари који га нису 
говорили улепшавали су свој говор додавањем појединих грчких фраза или барем 
речи2. Од како је била укинута Охридска архиепископија, цело подручје насељено 

                                                 
1 Лефтен Ставријанос, БАЛКАН после 1453. године, Београд, 2005, страна 350. 
2 У то доба је на западу континента била слична појава са француским и латинским језиком. 
Европска аристократија се углавном служила са два језика, а то су били латински и француски. 
Латински језик је још увек био доста присутан, иако је већ губио примат, на европској 
културној позорници. Он је остао језик високо образованих људи који су услед велике 
измешаности европских језика могли и даље да слушају предавања и читају научна дела на 
латинском језику. Римокатоличка црква, која је била важан и културни и политички чинилац у 
Европи, држала је своја богослужења на латинском језику. Не само да се користио на 
културном и научном нивоу већ је латински језик још увек био присутан у области 
дипломатије па су се тако важни мировни и други дипломатски споразуми европских земаља 
записивали на латинском језику. Без обзира на то што је латински био свеприсутан међу 
Европљанима, он је ипак имао достојног противника у француском језику. Француски језик је 
преживео велико пречишћавање у односу на онај његов облик који се раније говорио и тако 
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Бугарима налазило се под духовним старањем Цариградске патријаршије. На 
бугарске епископске катедре из Цариграда бивају постављани већином Грци, звани 
Фанариоти3, међутим, наравно да је било и веома ретких, али ипак постојећих 
изузетака. Фанариоти су долазили на положаје махом на тај начин што су куповали 
своја епископска места. Тадашња Цариградска патријаршија налазила се у доста 
лошем финансијском стању и, како би успела да сачува своју егзистенцију у тако 
лошем и тешком времену, морала је да тргује ониме што је имала да понуди, а то су 
управо биле епископске катедре. Како су ови епископи куповали своје положаје, они 
су тежили да из добијене епархије извуку ону количину новца којом су купили 
положај, али и да скупе још новца којим би успели да се задрже што дуже на 
постављеним катедрама. Фанариоти, епископи, све су ове новце добијали тако што су 
убирали порез од своје пастве, што им је, наравно, било дозвољено од стране Потре. 
Пре свега, због оваквог начина доласка на катедру, а и због свог каснијег положаја, 
овакви епископи нимало се нису старали о поверној им пастви, већ су се само 
трудили да задрже положаје и да подржавају политику Порте, јер управо захваљујући 
њој, они су могли да остану на својим катедрама. Епископи су толико занемаривали 
своје епархијане да се чак нису трудили ни да науче њихов језик, већ су са њима 
говорили махом преко тумача, а и сама богослужења служила су на грчком језику. Са 
почетком великих културних продирања западне Европе у Отоманском царству и са 
великим богаћењем Грка, у њима се будила жеља за обновом славног Византијског 
царства, па су сваку појаву националног буђења код Словена гушили. Они су много 
давали на хеленизацију целог Балкана. Као што је Бугаре од Османлија саувала 
њихова православна вера4, тако их је од грчке хеленизације сачувао њихов језик. 
Када је наступио период препорода5, у бугарској историји почеле су и тежње за 
буђењем нациналне свести. 

Широм целе Европе у XVIII веку десиће се велике културне промене. Код 
свих слободних европских народа јавља се жеља за јачањем националне свести. Сви 
народи бивају све више заинтересовани за свој матерњи језик и усмена и писана дела 
настала на њему. Француски језик јесте имао примат, али већ у овом веку јављају се 
писци попут Гетеа и Шилера, који стварају на свом језику. Ова велика чежња и 
љубав према свему што је национално јавиће се и код балканских народа. Она се, 
најпре, јавила код Грка који су се већ били доста обогатили прекоморском трговином 
да су могли да шаљу своје талентоване сународнике на студије по престижним 
европским универзитетима. Како су и Бугари почели све више да се баве 
прекограничном трговином, стицали су велика богатства која су им дозовљавала да 

                                                                                                                            
постао веома флексибилан и изузетно прихватљив за општу употребу. Само особа која је 
говорила француски језик, или у крајњем случају латински, могла је себе самтрати 
образованом особом.  
3 Фанариоти су били, заправо, Грци који су живели у тадашњем Цариграду. Они су 
насељавали један његов део који се називао Фанар. Значење речи „фанар“ је фењер, којих је 
био доста у овом дело Цариграда, па је тако тај део и добио име, а сви Грци који су у њему 
живели називани су фанариотима. 
4 У једном свом чланку, др Јордан Илић нам објашњава ко су били Бугари који су прешли у 
мухамеданство. Заправо, на граници код Једрена и Пловдива је, још из периода пре доласка 
Османлија, постојала секта Павлићанска која је ту пренета насељавањем малоазијских Грка и 
Јермена. Тек после страшног гоњења које су Османлије преузели они су готово у потпуности 
били истребљени. Они који су успели да се спасу, касније им је једини избор био да пређу у 
мухамеданство и остали су познати под именом Помаци, тј. помоћници Османлија против 
хришћана.  



 355

своје потомке образују у тада доста напредном западном делу континента. Ти 
младићи, који су се тамо школовали, увидели су како тамошњи народи цене свој 
језик, културу и историју и пожелели су да пробуде свој народ из вишевековне 
културне чамотиње. Међутим, први Бугарин који се заинтересовао за историју свога 
народа и његов језик није био један од тих младића, нити се школовао у тада 
просвећеном Западу. Био је то један светогорски монах који је остао познат као 
Пајсије Хиландарац (1722–1773). Он је први почео да пише на бугарском језику и 
тако да бодри Бугаре да се не стиде своје етничке припадности. Он је 1752. године у 
Хиландару упознао Јована Рајића који је ту прегледао рукописе Хиландара као грађу 
за своје будуће дело о историји Јужних Словена. Рајићев рад га је надахнуо да 
напише једну историју Бугара. Пошто се вратио из Сремских Карловаца, саставио је 
у светогорском манастиру Зографу и издао 1762. године „История 
славенобългарская о народхъ и о цархъ и святыхъ болгарскихъ“. Ово његово дело 
није имало неку велику научну вредност. Писано без посебне методологије и 
користећи за основу више усмено предање, него писане историјске изворе, није се 
могло похвалити научним садржајем. Али његова вредност била је заправо велика за 
бугарско етничко питање. Ово дело било је написано, додуше, пола 
црквенословенским, пола тадашњим говорним бугарским језиком, незграпним и 
извештаченим, али било је веома натопљено национаналистичким  жаром. Пајсије 
овде поручује  Бугарима: „О неразборити људи, зашто се стидите да се назовете 
Бугарима и зашто не мислите и не читате на властитом језику? Нису ли Бугари у 
прошла времена имали велико царство? Зашто се стидите властитог рода и 
усвајате туђи језик? Неко ће рећи: Грци су мудрији и културнији; Бугари су глупи и 
немају углађен језик; стога је за њих боље да остану уз Грке. Али добро размислите! 
Било је једно време када су Бугари били славни у целом свету; много пута су они 
наметали данак снажним Римљанима и мудрим Грцима. [...] Од свих словенских 
народа Бугари су најславнији. Они су први покрштени, први су имали патријарха, 
извршили су највећа освајања, први словенски светци су били нашега рода...“ 5 Ово 
његово дело оставило је велики утицај на Бугаре који су га прочитали, што говори и 
велики број копија овога дела које су сачуване до данас. Наследник оца Пајсија био је 
котелски поп Стојко Владиславов (Стойко Владиславовъ) који је, поставши 
врачански владика, добио име Софроније (Софроний). Он се 1765. године сусрео са 
Пајсијем Хиландарцем у Котелу (Котелъ) и после тога, почиње његов активан рад на 
бугарском питању. Управо због тога, много је пропатио и од Османлија и од Грка и 
на крају је побегао у Букурешт, где се и упокојио 1813. Године 1802. саставио је две 
обимне збирке, познате у књижевности под насловом Видинске збирке. Касније ће 
објавити и Зборник са недељним и празничним поукама „Киријакодромион“, као и 
аутобиографију „Житије и страдање грешног Софронија“ („ Житие и страдания на 
грѣшния Софроний“). Његови настављачи били су Јоаким Крчовски и Кирил 
Пејчинов. Године 1829. украјински историчар Јуриј Венелин објавио је књигу Стари 
и данашњи Бугари којом се одушевио богати бугарски трговац у Одеси, Васил 
Априлов и који се од тада залагао и издашно помагао бугарски национализам. Без 
обзира на ове велике кораке за бугарско етничко питање, Грци су настављали са 
њиховом денационализацијом, а све у име великогрчких хегемонистичких идеја. 
Бугари су схватили да морају да образују свој народ и да буде у њему национални 
идентитет, па су тако почели са отварањем школа у Бугарској, али и са слањем својих 
питомаца у суседне земље на школовање. Највише се Бугара школовало у Грчкој у 

                                                 
5 Лефтен Ставријанос, БАЛКАН после 1453. године, Београд, 2005, страна 353. 
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Солуну, Смирни, Атини, Јањини и на разним Егејским острвима, мада их је доста 
било и у Србији и Дунавским кнежевинама. Највећи утицај на њих оставила је 
Русија, која их је радо прихватала. Национално освећен Васил Евстатијев Априлов6 
даће новце за отварање гимназије у Габрову, а касније су се отвориле школе и у 
Пловдиву, Свиштову, Котелу у др.  

Поред свих ових реформи у Бугарској, Цариградска патријаршија и даље је 
наставила са хеленизацијом Бугара, а после 1830. године, она се претворила у 
спроводника ткз. Велике идеје (Μεγάλη ἰδέα). Ипак, после Француске револуције и 
огромних културних промена на западу континента, то више није било могуће тако 
лако извести. Француска револуција донела је толико много промена које су Бугари, 
школовани на Западу, били свесни. Они више нису били постиђени својом етничком 
припадношћу нити својим језиком. Величали су све што је бугарско и са великим 
поносом објављивали дела на свом језику. Како је у Француској револуцији 
римокатоличка Црква била прогоњена као једина која је заговарала останак и 
одржање старог режима (или стари француски изворни облик l' ancien régime)7, тако 
су и Бугари, сада из промењеног угла гледања, посматрали православну Цркву. 
Римокатоличка Црква страдала је и због волтеровске антиклирикалне политике. 
Образовање у Француској било је заједничко за све Французе, а Конвент је прописао 
да ниједан духовник не може да буде учитељ у државним школама8. На тај начин је 
образовање било истргнуто из руку римокатоличке Цркве и тако је националистичко 
дошло уместо римокатоличког, а национализам је постао нова религија. Ових 
културних промена бугарски интелектуалци били су свесни и православна Црква 
више није тако неприкосновена и недодирљива за критике интелектуалне елите. Као 
што су свуда Бугари желели да ставе знак бугарске припадности, тако су желели да 
поступе и са православном Црквом у Бугарској. Они су желели да на бугарским 
епископским катедрама виде Бугаре и да се богослужења служе на бугарском језику. 
Први покушаји протеривања фанариота били су 1824. године у Враци и 1838. године 
у Трнову. Тада је у Трнову дошло до сукоба између митрополита Панарета и пастве, 
који се касније проширио по целој епархији. Када је 1839. године донет Хатишериф 
од Гилхане9 (Царска повеља из Ружичњака), Бугари су још силовитије почели да се 
боре за права у Цариградској патријаршији. Бугари су тражили да се, уместо 
митрополита Панарета, доведе Неофит Бозели10 на његово место, што је, наравно, 

                                                 
6 Група аутора, Историја Бугарске, Београд, 2008, страна 182. 
7 Фреклин Л. Форд, Европа у доба револуције 1780-1830, Београд, 2005, страна 29. 
8 Прочишћен и радикални Директоријум 8. октобра 1789. године послао је свим учитељима у 
окружним школама следећа упутства: “Морате из [школских]  програма искључити све што 
се односи на догме или обреде било које религије или секте. Устав их додуше толерише, али 
њихова учења нису део јавне наставе, нити то икада могу да постану. Устав се заснива на 
бази универзалног морала и баш тај морал свих времена, свих места, свих религија - тај закон 
утиснут на таблице људске породице - мора да буде душа ваше наставе, предмет ваших 
поука и везивно ткиво ваше науке, као што је везивни чвор друштва“. 
9 Хати шериф или хати хумајум (царска повеља) од Гилхане (Gülhâne) донета је по налогу 
султана Махмуда II, а саставио ју је велики везир Мустафа Решид-паша. Објављена је пред 
највишим државним званичницима, верским великодостојницима, представницима за 
економске активности и дипломатским особљем у делу Топкапи палате званом Гилхана, па 
отуда и сам назив. Овај хатишериф донео је одредбе о судским, финансијским, 
административним и војним питањима. Њиме су сви поданици царства изједначени безобзира 
на нациу и веру. 
10 Први Бугарин борац за црквену слободу био је Неофит Хиландарски (Неофитъ 
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било одбијено и од Порте и од патријарха. Патријаршија је оптужила Бозелија за 
немире и Порта га је протерала у Хиландар. Међутим, он се 1844. године појавио у 
Цариграду, где је нашао истомишљеника у Илариону Стојанову Михајловском и њих 
двојица изложила су бугарске претензије у програмској посланици султану. Ту су 
били изложени следећи захтеви: 1) да грчке владике буду замењене бугарским; 2) да 
се у цркви служи на бугарском језику; 3) да владике добијају тачно одређену плату; 
4) да Бугари имају своје црквене представнике у Цариграду који ће бранити бугарске 
националне интересе пред Високом портом; 5) да у престоници царства Бугари 
имају своју Цркву и да објављују своје новине11. Сви ови захтеви били су одбијени, а 
због патријаршијских оптужби, Неофит и Иларион били су протерани у Хиландар, 
где ће се Неофит 1848. године упокојити, али тиме се неће угасити жеља Бугара за 
националном црквом. Године 1849. султан ће дозволити зидање бугарске цркве у 
Цариграду, која је посвећена Светом Стефану, а први старешина био је Србин, 
архимандрит Стефан Ковачевић. 

Неколико година касније, у Бугарској су и даље на епископским катедрама 
фанариоти који нису имали никакве симпатије своје пастве12. Православна Црква у 
балканским земљама бори се са питањем да ли ће и даље задржати епитет 
„фанариотска“, или ће, пак, попримити национални карактер. Овде се под 
националним карактером подразумева да ће црквена хијерархија подржавати своју 
паству у народно-ослободилачким устанцима, у борби за народни језик, у борби за 
богослужења на народном језику или бар црквенословенском, али никако на 
старогрчком, и у борби да се на епископским катедрама налазе епископи тог народа 
који ће се залагати за обнову аутокефалности (ово се не односи на све народе 
Балкана, јер нису сви пре Отомаског царства имали своју аутокефалну цркву). Када је 
Порта донела још један хатихумајун 1856. године, којим је најављивала реформе у 
царству које су подразумевале једнакост свих њених поданика, Бугари су хтели да 
искористе новостечена права. Они су пред Портом поставили питања своје грађанске 
и црквене аутономије. Како се Цариградска патријаршија питању бугарске аутономне 
Цркве веома противила, она је успела да осујети планове Бугара пред Портом. 
Разгневљени оваквом Портином одлуком, Бугари су искалили свој бес на грчким 
епископима које су отерали са бугарских катедри. Ова побуна била је вођена и 
координирана из Цариградске бугарске општине. Прво је букнула побуна у Кукушу, 
а затим се брзо проширила по целој земљи. На предлог Цариградске бугарске  
општине на Васкрс, 3. априла 1860. године, епископ Иларион Макариопољски на 
литургији није поменуо цариградског патријарха, већ је многајаљета произнео 
султану. Тим чином започета је и јавна и велика борба Бугара за своју аутокефалну 
Цркву. Овакав поступак митрополита Илариона био је недопустив и, на предлог 
цариградског патријарха Кирила, Свети синод Цариградске патријаршије 24. 
фебруара 1861. године расправљао је по питању митрополитове канонске 
одговорности. Донета је одлука да се епископи Иларион, Авксентије Велески и 
Пајсије удаље са епископских катедри, односно да им се одузме јурисдикција над 
епархијама и да се протерају у Пловдив (Филипопољ). Цариградска патријаршија 
ипак је увиђала да мора изаћи бар донекле у сусрет бугарским жељама за епископима 

                                                                                                                            
Хилендарски) назван Бозели. Он је био протосинђел и настојатељ Хиландара. 
11 Група аутора, Историја Бугарске, Броград, 2008, страна 193. 
12 Како то историчар Цркве Јевсевије Поповић говори, ови епископи беху испуњени презиром 
према свему што се бугарским звало и који су настојали свим средствима да погрче Бугаре, а 
при томе су их и материјално угњетавали. 
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Бугарима на епархијама које су већински бугарске. Тако је била спремна да за 
епископе Пловдива и Шумена постави Бугаре, али се Бугари нису задовољавали тако 
увредљивим решењима. Бугари ће, потом, цариградском патријарху упутити следеће 
захтеве: 1) учешће у избору патријарха; 2) да у Светом синоду имају шест својих 
представника; 3) у Народном савету при Цариградској патријаршији да имају шест 
својих епископа и шест световњака; 4) да имају свог представника код Порте; 5) да 
равноправно учествују у избору епископа. Иако су захтеви били велики, цариградски 
патријарх имао је добру вољу да их проучи, па је, сходно томе, оформљена једна 
мешовита комисија која није дала никакве резултате. Највероватније због проблема 
који су потом избили, патријарх Јоаким II (1860–1863) поднеће оставку, а на његово 
место биће изабран патријарх Софроније (1863–1866). Овај патријрх поново је 
покушао да реши питање Бугара Сабором (1864), али како није успело, наредни 
патријарх Григорије VI (1866–1871) имао је предлог да се образује посебан црквени 
округ од епархија које би биле бугарске, али под патријаршијским егзархом. Овај 
предлог подразумевао је постојање бугарске Егзархије у склопу патријаршије која ће 
бити аутономна. Овај предлог прихваћен је од стране руског митрополита Филарета, 
као и од Порте. Бугари су одбили и овај предлог с обзиром на то да нису били 
задовољни прецизношћу предлога.  

Патријарх је, потом, сматрао да ће један сабор на коме ће присуствовати 
представници свих сестринских цркава имати разумно решење за проблем Бугара. 
Сабор је сазван 1868. године на коме су биле заступљене све помесне цркве. И поред 
добрих жеља, Сабор није дао никакве резултате, а руска православна Црква била је 
мишљења да је сасвим оправдано да цариградски патријарх призна бугарску Цркву за 
самосталну. Како Бугари нису одустајали од овог питања, сазвали су сабор својих 
епископа: Антима Видинског, Доротеја Софијског, Илариона Ловечког и Панарета 
Пловдивског, који је донео одлуку да затраже од Порте да им дâ не само црквену већ 
и народну аутономију од Патријаршије коју ће потврдити издавањем Фермана. Порта 
је једва чекала на овакву понуду Бугара и радо им изашла у сусрет издајући Ферман 
којим се оснива бугарска Егзархија, која је и даље била, мада само формално, у 
саставу Цариградске патријаршије. После доношења Фермана, патријарх Григорије 
VI поднео је оставку, а наследиће га Антим VI који је опет тежио за компромисним 
решењем, а његов избор подржао је руски амбасадор при Порти, Игнатијев. Убрзо 
после избора, већ 27. септембра, патријарх се састао са бугарским епископима, на 
челу са Иларионом Макариопољским. Преговарали су о границама Егзархије у 
којима им је патријарх понудио чак десет епархија више у односу на Ферман. Осим 
тога, патријарх је предлагао да егзарх не столује у Цариграду, као и то да бугарски 
Синод даје извесну суму за патријаршијски дуг. Патријарх је предлагао да егзарх 
столује у Трнову. После ових преговора, последња седница одржана је 7. децембра 
1871. године, а следећа је заказана за 7. јануар 1872. године. На опште запрепашћење, 
бугарски епископи су у бугарској цркви у Цариграду, на Богојављење, 6. јануара 
1872, служили службу, што им није било дозвољено од стране патријарха13. 
Иницијатори да се служба ипак служи били су Бугари из престонице који су и 
замолили епископе да служе на Богојављење у бугарској цркви у Цариграду. Тако су 
епископи тражили дозволу од патријарха коју нису добили. Затим су се обратили 
паши који је био задужен за спољне послове царства, али и од њега су добили исти 
одговор. Ипак, и поред ових забрана, епископи су служили Богојављенску службу. 
Цариградска патријаршија видела је ово као крупан канонски прекршај, па је 

                                                 
13 КИРИЛ патриарх български, Егзарх Антим (1816-1888), София, 1956, страна 317. 
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Илариона Ловчанског и Панарета Пловдивског рашчинила, а Илариона 
Макариопољског изопштила из црквене заједнице. Овакве одлуке Цариградске 
патријаршије изазвале су огорченост код престоничких Бугара који ће показати своје 
противљење у Цариграду и вратити осуђене епископе. Већ 18. јануара Цариградска 
патријаршија послала је посланицу бугарском народу у којој је осудила бугарске 
владике за издају Цркве. Порта је изашла у сусрет захтевима патријарха и три 
бугарска епископа била су заточена, али су, не задуго, пуштени на Игњатијево 
заузимање. Патријаршија је послала писмо Антиму Видинском и Доротеју 
Софијском у коме је тражила од њих да се у року од 40 дана изјасне по питању 
Богојављенске службе и да осуде настанак бугарске Егзархије. Антим никада није 
одговорио на ово писмо. Бугарски епископи ће за свог егзарха изабрати, што су, по 
тачкама Фермана, имали право, Илариона Ловчанског, који ће, због старости, 
поднети оставку, па ће на његово место бити постављен Антим Видински14. На 
празник Свете браће Кирила и Методија, 11. маја 1872. године, бугарска Црква ће се 
самопрогласити самосталном у односу на Цариградску патријаршију и започеће од 
тога дана самостални живот.  

Уз помоћ овако једног кратког прегледа црквених и културних дешавања у 
Бугарској пред сам настанак Егзархије, можемо препознати узроке који су довели и 
омогућили њен настанак. Опијени нацинализмом и идејама прогреса, бугарски 
интелектуалци који су се школовали на западу (што је сада било могуће, јер ће се за 
време танзимата бугарски трговци јако обогатити и проузроковати настанак 
бугарског препорода) залагаће се, преко тајних друштава15 у својој земљи, за њено 
ослобођење. Сагледавањем односа фанариота епископа према бугарском 
национализму, помогло нам је да схватимо велики антагонизам према њима и 
Цариградској патријаршији. Занесени национализмом, Бугари ће своје епископе Грке 
гледати као узурпаторе њихових националних права, па ће почети да се боре против 
њих. Посматрањем тока преговора за успостављање бугарске Егзархије, можемо 
закључити да је жеља бугарских епископа за Егзархијом више била вођена 
националистичким идејама, него потребама Цркве. Бугарски епископи, без обзира на 
све проблеме које су стварали фанариоти у Бугарској, нису смели, занесени 
национализмом, да забораве да су положили завет послушности и да су морали бити 
одани и послушни свом духовном оцу и старатељу, цариградском патријарху. Ова 
борба уплела је у себе и политичке елементе, што никако није смела, па се водила и 
политичким оружјем. Пошто је више вођена политичким и дипломатским 
средствима, уместо у хришћанској и братској љубави и разумевању, та је борба и 

                                                 
14 На првом кругу избора Иларион Ловчански је добио 7, а Антим Видински 6 гласова. 
Међутим, како је епископ Иларион био рашчињен од стране Цариградске патријаршије, 
бугарске народне вође су предпостављале да ће, ако он остане егзарх, могућност за решавање 
спора са патријархом бити никаква, готово непостојећа, па је Иларион био готово принуђен да 
поднесе оставку. 
15 Бугарски патриота Георги Раковски је основао у Цариграду „Тајно друштво“ које је радило 
на томе да се повеже са Русима и спреми Бугаре за свеопшти устанак. Поред покушаја 
Раковског било је и других удружења Бугара у емиграцији за ослобођењем као што су 
„Добротворна дружина“ (која је била проруска) и Бугарски тајни централни комитет“ (БТЦК) 
који је деловао у Букурешту.Револуционар Васил Иванов Кучев Лески је био још један 
Бугарин који је радио на једном општем националном устанку. Он се разликовао по томе што 
је спремао устанак у Бугарској из Бугарске, а не као други из емиграције. Разгранао је густу 
мрежу револуционарних комитета који су били укључени у јединствену „Унутрашњу 
револуционарну организацију“ (ВРО).  
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решена политичким средствима (турским Ферманом о устројству бугарске Егзархије) 
и на политичком пољу. Ови црквено-културни узроци довели су до настанка бугарске 
Егзархије, а ми смо само тежили да их историјски расветлимо и ставимо под лупу 
провере и тако закључимо који су били прави узроци. 
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Marko Pavlović 
 

ECCLESTIASTIC AND CULTURAL REASONS THAT CONTRIBUTED TO THE 
ESTABLISHMENT OF THE BULGARIAN EGZARCHY 

 
This study try to discover and describe church-cultural reasons that caused 

formation of the Bulagrian Exarches. The most important moments are explained  through 
perceiving the cultural and church situation of  Bulgary ih that time. This study also 
includes the main Bulgarian and Greek people who facilitated development of this 
phenomenon. The Turkish Ferman on the establishment of the Bulgarian Exarchate is 
important political moment which is mentioned in this study too.   

Key words: Paysiye of Hilandar, Bulgarian renessance, Phanariots, The French 
revolution, egzarchy. 
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  УДК 821.163.42.09 Стојановић И. 
 
 
 

Ирена Арсић 
Универзитет у Нишу, Филозофски факултет 
Ниш - Србија 
 

ОСНОВИ АУТЕНТИЧНОГ ДОЖИВЉАВАЊА СЛОБОДЕ 
У ДЕЛУ ИВАНА СТОЈАНОВИЋА1 

 
Апстракт: Стари Дубровник у личности дум Ивана Стојановића (1829-

1900), историчара, филозофа, писца и преводиоца, има свог достојног тумача. 
Појам слободе у делу овог аутора је најчешће терминолошки различито означен у 
односу на савремене стање, али је  значајније истаћи суштинску разлику у схватању, 
начину прихватања, методима очувања и одбране саме слободе у историји старог 
Дубровника. Овај рад настоји да представи те различитости, чиме би, у најбољој 
вољи, пружио алтернативу савременим аналогним схватањима и прихватањима 
суштинског значења појма слободе на територији западног Балкана. 

Кључне речи: слобода, Дубровник, дум Иван Стојановић, прошлост, 
савременост. 

 
Један од компетентних тумача посебности старог Дубровника и његове 

културе је каноник дум Иван Стојановић (1829-1900), историчар, филозоф, писац и 
преводилац2. Стојановић је био врло оригинална личност свога доба, толерантна у 
времену нетолерантних, и увек врло свестан  различитости свога доба у односу на 
стару Републику. Био је, што није била реткост у Дубровнику, врло образован, са 
знањем више језика (латинског, грчког, хебрејског, италијанског и француског)3, и 
припадник такође врло ученог и утицајног круга интелектуалаца. Међу њима, на 
Стојановића је најјачи утицај оставио водећи мислилац тога времена, Нико Пуцић, 
као и оригинални и цинични савременик Пацифик Радељевић4. Припадници тог 
круга, који су се састајали у Спичарији (апотеци) Рафа Шарића, која је именована 
„академијом заднијех дубровачкијех књижевника“, били су поклоници класичне 

                                                 
1 Овај рад је урађен у оквиру пројекта Министарства науке Републике Србије за период 2011-
2015. године Модернизација западног Балкана који води проф. др Никола Самарџић.  
2 Међу новије радове о И. Стојановићу наводимо: П. Станојевић, Мемоарски карактер 
„ Најновије повијести Дубровника“ Ивана Стојановића, у зборнику „Српска аутобиографска 
књижевност“, Научни састанак слависта у Вукове дане, 27/1, Београд 1998, 139-148; И. Арсић, 
Дубровачка књижевност дум Ивана Стојановића – историја, књижевност, мемоар, 
биографија, анегдота, 33. међународни научни скуп слависта у Вукове дане, 33/2, Београд 
2004, 117-128; С. Петаковић, Прожимање жанрова у приповеткама дум Ивана Стојановића 
Ђоре и Жагарац,  33. међународни научни скуп слависта у Вукове дане, 33/2, Београд 2004, 
129-135; И. Арсић, Стојановић, Ружичић и Војновић о Савиндану у Дубровнику 1894, Зборник 
Центра за црквене студије, год. IV, бр. 4, Ниш, 2007, 317-328; Т. Ракић, Живот и дело дум 
Ивана Стојановића, Матица српска у Дубровнику, Београд 2010; Nikola Tolja, Dubrovački Srbi 
katolici – istine i zablude, Dubrovnik 2011. 
3 С. Борак, Срби католици, Нови Сад 1998., 20. 
4 A. Haler, Novija dubrovačka književnost, Zagreb 1944, 162. 
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литеаратуре и последњи дубровачки латинисти. Тако је забележено, као куриозитет, а 
што би осликавало атмосферу међу „академицима“, да је један од чланова, Лукша 
Гучетић,  сваке године прочитао по једно дело Хорација, као што је Антун Казали, 
значајни романописац, прочитао Тацита, а Лука Соркочевић Лукреција. Нико Пуцић 
је  тумачио Плаута, Тацита, Ливија, Хорација, а био је одличан познавалац свих 
дотадашњих филозофских система, док је преводилац Ариостовог Бесног Орланда, 
Радељевић, био аутор бројних сатиричних епиграма5. 

Резултат и таквог једног утицаја била је особита филозофија И. Стојановића, 
у којој су Платон и Волтер били помешани на чудан начин.  Било је ту, како су 
потврдили проучаваоци, и примеса неоплатонизма, пошто је митологију грчку и 
римску тумачио алегоријски, налазећи у њој и симболе хришћанских истина. Уз то, 
Стојановић је био сасвим убеђен да је латинизам  врхунац људске мисли, док је све 
остало у филозофији  понављање те истине, или грех против ње, што га није 
спречавало да чита, али и цитира у свом делу и  Канта, Хегела, Шопенхауера, Вика. 
Што се тиче књижевности, дум Иван је имао у основи позитивистички, тада 
доминантни,  став у проучавању литеартуре, мада је као узроке који условљавају 
дубровачку стару књижевност наводио сасвим оригиналне и конкрене друштвене 
чиниоце - веру, слободу, класицизам и словинство. 

Појам слободе И. Стојановић посматра у више видова, као личну, политичку, 
грађанску и верску слободу, али често терминолошки неподударно данашњим 
значањима.  

За Стојановића, а стиче се утисак да је тако било и у старом Дубровнику, 
основни вид слободе, из кога произилазе сви остали је – политичка слобода. 
Међутим, већ овде имамо различитост у значењу у односу на данашње схватање – за 
Дубровчане је наједноставнија дефиниција политичке слободе изражена у 
Стојановићевом објашњењу: да „дубровачка властела сама себе управља“. Такав став 
је био, вероватно, основ постојања и опстанка Дубровачке Републике, које схватање 
се може илустровати бројним историјским догађањима. Наиме, како тврди 
Стојановић, Европа је увек стајала између две силе: између цркве (папства средњих 
векова које подиже „свето царство римско“) и световне владе. Час би надјачала једна, 
час друга, али нити једна не би ослабила или подлегла, јер су обе одговарале 
основним подобностима људског духа – вери и слободи.  Политика Дубровника је 
била да добро управља између ове две силе.   

Што се тиче световних владара и држава, Дубровчани су током векова своју 
политичку слободу бранили и одржавали од моћних и блиских – од Турске Царевине, 
којима су били вазали вековима, од Венеције, са којима су у сукобу на Јадрану били 
још дуже, од Угара, и од Напуља, али и од српских велможа и краљева.  

Са свима њима, Дубровчани су утврдили начин дипломатског понашања, 
које је пратила основна мисао, које су се држали: „Da budeš slobodan, treba da budeš 
bogat“6. Дубровчане је то њихово богаство учинило да су били независни и слободни. 

Новац, поклони, материјална добра, била су прво, а често, као делотворно, и 
једино,  за чим су Дубровчани потезали када би сматрали да је њихова независност 
угрожена. Наиме, своју мисао-водиљу, урезану на тврђави Ловријенац – да се 
слобода не продаје ни за какво благо света  (non bene prototo libertas venditur auro), 

                                                 
5 Истo. 
6 I. Stojanović, Dubrovačka književnost, Srpska dubrovačka štamparija A. Pasarića, Dubrovnik 1900, 
93. 
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они су поштовали, са једним објашњењем – да се слобода може купити. И они су је 
куповали вековима. 

Турци су, наиме,  и пре коначно уласка у Цариград гарантовали: „да ће 
Дубровник вазда бити слободан и у настајна времена, кад ислам буде освојити 
Европу“ 7. Та слобода се плаћала харачем, који се доносио у Цариград у одређени дан 
и време, мањи или већи у зависности од султана  - или је био „назубан на 
Дубровник“ 8 или му је био наклоњен. Поклони су слати сваке године и млетачком 
дужду и напуљском краљу и српским краљевима. У Венецији су се поклони носили 
врховном адмиралу, чиме је истицано власништво Републике св. Марка над 
Јадранским морем. Према церемонији – адмирал се није оглашавао, сем када је био 
изазван речима посланика „наша република“, које је одмах исправљао у „ваша 
општина“. И у Напуљ се слао поклон пошто је одатле долазила војничка посада која 
је једно време чувала град. Српски владари су своје поклоне и разноврсна 
намиривања за територије којима се Република уобличавала, коначно пренели на 
Светогорске манастире, па се данак зван „свића“ вековима предавао овим монасима 
који су с пролећа стизали у Град. 

Ова независност Републике не би била потпуна, да није била обезбеђена и, 
како је Стојановић назива, „верска слобода“, мислећи, уствари, на независност 
Дубровника у односу на Ватикан. „Бити одани римској цркви у духовнијем стварима, 
а противити јој се у грађанскијем“ 9, то била идеја којом су се водиле власти 
Дубровника. Конкретније речено, црква дубровачка била је самостална само у 
члановима веровања и обреда, а о црквеним правима и канону одлучивао је Сенат. 

А да би то постигле, користиле су се бројним одредбама и одлукама, којима 
су успевале да неутралишу или сасвим елиминишу утицај  коју је Ватикан настојао 
да успостави у Републици. Једна од основних је била да је све до 18. века бискуп у 
Дубровнику морао бити  странац, уз објашњење „, да не би заметнуо у народу какву 
црковну странку, те народ постао слијеп присташа римске цркве...“10. Како би се 
овакво настојање додатно појачало, наложено је да каноници буду из редова домаће 
властеле, што, уз познавање самосвојности дубровачких племића, обезбеђује слаб 
утицај бискупа-туђинаца на њих.  

Међутим, и поред тога, историја Републике бележи бројне сукобе између 
световних, дубровачких власти, и црквених, из којих су Дубровчани редовно 
излазили као победници. Очито повлачење Ватикана из оваквих случајева, било је 
једноставно објашњавано: Рим је знао да од Дубровника има више користи него 
штете, па се тако и владао у потенцијалним сукобима. Наиме, када му је тако 
одговарало, Дубровник је наглашавао да је под турском влашћу („ово је земља 
турска, ово је ерцеговачко приморје“11), што би морало да примири црквене власти. 
Још важније је била чињеница да су Дубровчани по својим колонијама широм 
Балкана подизали католичке храмове, па у случају да би Рим ставио анатему на 
Дубровник, пропадају све цркве по истоку. А Рим се, како је приметио Стојановић, то 
није усуђивао да учини. Стојановић дозвољава још једну могућност  за превласт 
световне над иначе моћном црквеном влашћу – илуструјући је ситуацијом после 
велике земљотреса у Дубровнику 1667. Тада су се исусовци успротивили намери 

                                                 
7 Исто, 93. 
8 Исто. 
9 Исто, 99. 
10 Исто,  92. 
11 Исто, 91. 
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власти да прими у Град православне породице, пошто се лако могло догодити: „да 
Дубровчани пријеђу сасвијем у православну цркву и да се одметну, јер да сва 
Република није висјела тако строго о Риму“ 12. 

Стојановић нас, на овај начин, доводи и до конкретнијег значења појма 
верска слобода, у смислу конфесуална слобода, што би било више карактеристично 
за његово доба и за његова лична схватања, него за стару Републику. Наиме, иако 
убеђени католички верник и свештеник, Стојановић је био толерантан према другим 
конфесијама, посебно што је јасно раздвајао  верско од националног осећања. Наиме, 
он је био против идентификације католичанства са хрватством, односно српства са 
православљем, што је и објашњавао речима: „Но прости пук, како смо рекли, који све 
схваћа уједно, није способан да анализира, јер му изображенoст није дотле дошла, те 
тко је вјерник католик, зове се Хрватом, а Србин ко је одан источној цркви, те цијени 
да католик не може бити племена српскога, ни православан хрвацкога. Велим тако се 
уопће цијени и говори у пуку...“13. Овако схватање, које ја тада имало своје упориште 
у филолошким и националним расправама, Стојановић је илустровао сопственим 
примером, као истакнути представник покрета Срба католика, да би више пута 
говорио и писао: „Србин си по роду и по обичајима; у  српству ти је једини спас; 
вјера ти ни најмање не пријечи да будеш Србин“. 

Независност, односно слобода Дубровачке Републике била је понос 
Дубровчана, и они су,  да би је доказали и наслађивали се њом, каткад  и играли 
опасне игре пред вечно опасаним моћницима. То аутор најбоље илуструје речима 
књижевнице  Иде Дурингфелд,  изречене о Дубровнику: „Дубровник, грчко-римски-
словински град, пријатељ полумјесеца и крста, зависан и независан од никога, 
сагибив као злато и чврст као челик у вјештини пристајања и срчаности одрицања, 
илирска Атена, далматински Млеци, град дипломације, мален али поглавни...“14 

Дум Иван Стојановић додаје да су Дубровчани све радили како би били 
потребни моћнијим силама око себе, а опет су гледали да им све раде „уз нос“. Ta 
дипломатска игра коју су водили увек је садржавала и одређену дозу интелектуалне 
надмоћности, исто као што је за потребу одбране и спас слободе и саме Републике, 
Дубровник био спреман да да и давао је своје најбоље и најумније синове. Неретко, 
како примећује Стојановић, и не само оне који су пореклом и положајем били за 
такву племениту жртву предодређени, него и друге – из пука, сиромашнијег 
грађанства. 

Тиме долазимо и до следећег вида слободе коју аутор назива лична слобода. 
Међутим, овде није у питању лична слобода у данашњем смислу  која чини суштину 
човека као индивидуе,  која,  као таква, преузима одговорност за свој опстанак. 
Стојановић, на одређени начин, свој оригинални појам „личне слободе“ посматра са 
два друштвена становишта: слободе властеле и високог грађанства и слободе пука. 
Што се тиче аристократије, али и богатог грађанства, антунина и лазарина, који, на 
одређени начин, утичу на власт, Стојановић за њих не везује директно појам личне 
слободе, пошто су они носиоци и браниоци политичке слободе Дубровника, његове 
државне независности. Стиче се утисак да је правило, које је стајало испред Великог 
вијећа у Кнежевом двору Obliti privatorum publica curate (Заборавите на приватне 
ствари, брините се за опште добро), одређивало степен личне слободе аристократије. 
Из тог разлога, аутор не пише о личној слободи властеле, али, ипак, завршавајући 

                                                 
12 Исто, 92. 
13 Исто. 
14 Исто, 106. 
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своја размишљања о слободи  у књизи Дубровачка књижевност он сликовито, 
наводећи стихове из дела свог савременика Никше Градија Справљеници, а посредно 
говори и о личној слободи властеле у Дубровнику. Отац се, наиме, обраћа сину, који 
је покушао да свој живот заснује на нетрадиционалан начин,  речима: 

 
„... Ko te je naučio 
Da je tvoje očinstvo? Da s njime 
Ti po volji možeš određivat? 
Ko ti reče da i ti pripadaš 
Sebi samom? ... 
...Ništa, ništa 
Svoga nemaš, ti si vlasnost moja. 
Pa ja isti, ko druga vlastela 
Veličanstva Dubrovnika svi smo 
    Robovi...“  
 
Лична слобода поданика, како Стојановић назива шире слојеве грађанства,  

битнија је, такође, за одржање политичке независности Републике. Стојановић најпре 
сматра да та лична слобода  има „веће пространости“ у републици  као форми 
државе, што би било у складу са Платоновим ставом  да најбоља држава осигурава 
највећу слободу за све грађане као остварење праведности, где свако ради оно што је 
потребно. Дубровник је на тај начин сличан Атини и Фиренци где је, и поред 
прокламоване демократије, владала аристократија просвете и интелигенције. 
Стојановић истиче извесну слогу међу социјалним сталежима у Дубровнику, која је 
резултат свакидашње везе између владајућег слоја и становника  и  могућности бољег 
упознавања, услед скучености  територије Републике. То затим проузрокује сталну 
бригу аристократије која, живећи увек с кметовима, познаје њихове потребе, па их 
затим и усклађују  са донетим законима и одредбама. Господари се на тај начин 
указују не само као законодавци него и идеални примери, па и примери у смислу 
учености и уопште образовања, којем су тежили и пучани. Свет се влада по примеру 
краљева (Regis ad exemplum totus compo nitur orbis), илуструје овако представљено 
стање у старом Дубровнику Стојановић. Тако је у Дубровнику грађанство, како 
богатије, тако и ситније, живело у уверењу, тврди дум Иван,  да им је аристократија 
потребна, као и сви друштвени слојеви – ради опстанка Републике.  

Међутим, дубровачке власти су знали да је свима потребна и конкретнија, 
опипљивија  врста слободе, коју су обезбеђивали на врло контролисан начин. Наиме, 
у време поклада, обавеза грађанства је била да учествује у свечаностима. „Грађанске 
игре, грађански бали, грађанске вјежбе с оружјем били су законом потврђени од 
републике. Ko ne bi došao, platio bi globu“15, пише Стојановић. 

Дубровачке власти су својим јавним понашањем давале пример становништву. 
„Zadana riječ, kada je bila javno dana, držala se pa ma bila i država u opasnosti, jer nisu htjeli 
da narod, koji je samo bio upravljan moralnom silom, uzme za članak vjere da je jedan moral u 
politici, a drugi u privatnom ponašanju...“16, каже Стојановић. Ово је посебно било везано 
за неретке одлуке државе да заштити, односно обезбеди слободу за бројне прогнанике, 
који су у Дубровнику налазили своје уточиште током векова, а међу којима су били и 
грчки књижевници, Палеолози при паду Цариграда, српски великодостојници – Ђурађ 

                                                 
15 I. Stojanović, Dubrovačka književnost, 107. 
16 Исто, 96. 
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Бранковић, међу њима, Скендербег, па и млетачки грађани. „Taka je sloboda bila u 
Dubrovniku, пише дум Иван, da su u nj vrvjeli svi prognani, kao što sada idu u Sjedinjene 
Amerikanske Države...“17 

Наравно, и у овом случају, та слобода је увек имала своју цену, углавном 
материјалне природе, што аутор избегава да констатује, али је и чињеница да су 
Дубровчани, штитећи поједине од угледника имали прилике да своју вешту 
дипломатију примењују на самој ивици опстанка мале државе. 

Појам „грађанске слободе“ Стојановић везује за, у данашњем смислу – 
комуналну слободу и независност у раду одређених регија. Овде за пример не наводи 
Дубровник који, сасвим извесно, другом граду у Републици – Стону, није давао 
посебну комуналну слободу, већ градове по Далмацији. Овога пута аутор похваљује 
начин владања Венеције, која допушта да се „свака општина влада по својим 
правилима“. На овај начин Стојановић је против „ћентрализације“ – која је у 
супротности, по његовом мишљењу, са грађанском слободом18. У оваквом ставу 
сасвим извесно можемо прочитати и ауторов отпор извесној централизацији у 
Аустријској монархији, која је Дубровник свела на провинцијски град. 

Нова времена чији је савременик, Стојановић такође објашњава појмом 
слободе – то доба, по паду Републике, он назива „иза пада слободе“,  односно доба 
„кад доспије19  слобода  доласком Француза“.  Он сликовито представља сукоб та два 
схватања слободе: „Ова слобода (коју је обећавала француска револуција) обори 
нашу и насрне на њу давши јој најпосљедњу рану, која нас усмрти. Ова лажна 
слобода и у своием наукама, и у начину, натури на Дубровник... кога?“20. Тада 
наступа такозвана „лажна слобода“. Стојановић је огорчен  на тадашњи европски 
преват и његово поједностављено схватање слободе. Французи, наиме, тврди аутор, 
обећавају народима потпуну слободу, која их, у ствари, уништава, пошто је у основи 
лажна21. Он је против француске „једнакости“, против њене „демократије“, пошто је 
дубоког убеђења да само аристократија, било по знању и учености, било по крви или 
племенитости срца, може „уздржавати“ дух домовине или народа. „Без аристокрације  
није више народ него гомила чељади“, каже, наглашавајући да је величина 
дубровачке прошлости у аристократкој влади и класичном образовању. 

Та нова времена, која Стојановић  назива романтизам, поистовећујући 
материјализам са романтизмом,  разликују се од старог доба – „класићизма“,   пошто 
романтизам не подстиче на слободу у правом смислу, него на натурализам, који је у 
крајњем смислу материјализам или атеизам. Све то, пак,  доводи до опште 
распуштености, окончава свој песимистички поглед на савремено доба дум Иван 
Стојановић. 

Оригинална, али заснована на традицији мисао дум Ивана Стојановића о 
слободи још један је у низу куриозитета који нам стари Дубровник нуди. Филозофија 
ове старе културе, коју је Стојановић познавао и изложио у свом делу, сасвим 
сигурно део је наше традиције која је до сада била занемарена.  

 

                                                 
17 Исто, 95. 
18 Исто, 98. 
19 доспијеват -  свршити, завршити 
20 Бесједа кан. Ивана Стојановића при задужницама Пулићевим у Дубровнику, „Словинац“, 
21, 1883. 
21 Разговор изречен у храму  Св. Влаха у Дубровнику , „Словинац“, 6, 1882. 
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Irena Arsic  
 

THE BASICS OF THE AUTHENTIC EXPERIENCE  

OF FREEDOM IN THE WRITINGS OF IVAN STOJANOVIC 
 
The old, 19th century Dubrovnik has its interpreter in the person of Ivan 

Stojanovic, historian, philosopher, writer and translator. The notion of freedom in his 
writings very often terminologically differs considerably compared to the present-day 
understanding of freedom, but it’s even more important to underline the essential difference 
in conceptualization, the way of acceptance, methods of preservation and defense of 
freedom in the history of the old Dubrovnik. This essay tends to present these differences in 
order to give an alternative understanding to  the modern analogous concepts of the notion 
of freedom in the West Balkans. 

Key words: freedom, Dubrovnik, Ivan Stojanovic, past, present. 
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ИСЛАМИЗАЦИЈА КАО ТЕМА 

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ИСТОРИОГРАФИЈЕ  
(1950-2000)1 

 
Апстракт: У овом раду дат је преглед историографских радова посвећених  

исламизацији, насталих на простору бивше Југославије у другој половини 20. века. 
Посебно се наглашава приступ појединих аутора појави исламизације, тј. да ли је 
она била присилна или не, као и специфичности исламизације на територији 
данашње Босне и Херцеговине.  

Кључне речи: исламизација, историографија, Османско царство, 
југоисточна Европа,  друга половина 20. века.  

  
Иако је исламизација једна од тема којој су посвећени бројне монографије, 

чланци и студије, већина их се бави савременим и социолошким аспектом (пост-
колонијални период, савремено исламско друштво, утицај ислама на 
западноевропско друштво и културу), док релативно мали број њих посвећује пажњу 
историјском аспекту овог проблема2. Још увек се запажа недостатак релевантног, 
научног објективног синтетичког дела посвећеног исламизацији у југоисточној 
Европи у османском периоду, без обзира на чињеницу да је, почев од педестих 
година 20. века, написано неколико студија и расправа које у великој мери доприносе 
бољем и целовитијем сагледавању овог проблема.  

Историчари са простора бивше СФРЈ, бавили су се, мање или више 
козистентно, овом темом. Не чуди, наравно, чињеница, да је највећи број радова 
настао у историографском простору Босне и Херцеговине, Србије и Македоније, док 
се словеначка и хрватска историографија овим проблемом нису бавиле. Црногорска 
историографија је тек у последње две деценије почела да развија османистику као 

                                                 
1 Овај чланак настао је у оквиру рада на пројекту „Насеља и становништво српских земаља у 
позном средњем веку (14-15. век)“ (ев. Број 177010), којим руководи проф. др Синиша Мишић, 
а који се изводи на  Филозофском факултету у Београду.   
2 У овом раду обрађени су само радови који по строгим методолошким критеријумима 
спадају у област историографије. Из прегледа су изостављене монографије, студије и чланци 
који представљају спој историографије, социологије и политикологије, који заслужују да буду 
предмет посебне анализе. Ово се пре свега односи на радове М. Хаџијахића (видети нпр. 
студије „Od tradicije do identiteta. Geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana” , Sarajevo 
1974; „Porijeklo bosanskih muslimana“, Sarajevo 1990), као и других аутора попут Х. Ћемерлића 
и  А. Пуриватре, који су као и Хаџијахић, учестовали у раду на пројекту „Stav muslimana u BiH 
u pogledu nacionalnog opredeljenja“. Studijski izvještaj Univerziteta u Sarajevu. Fakultet političkih 
nauka, Institut za društvena ispitivanja, sv. 6, Sarajevo 1974. 
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научну дисциплину, тако да су сви значајнији радови посвећени простору данашње 
републике Црне Горе током османске власти,па тако и они релевантни за тему 
исламизације,  настали или у другим научним срединама (првенствено у Сарајеву), 
или су пак писани на основу грађе западне (примарно млетачке) провенијенције.   

Иако је питање примања и ширења ислама на српском етничком простору у 
српској критичкој историографији уочено релативно рано3,  чини се да савремена 
српска историографија (у првом реду османистика) није овој теми посветила 
адекватан ниво научне пажње. Намеће се утисак да је, неким прећутним договором, 
тај корпус питања био препуштен научним институцијама из Босне и Херцеговине, те 
се Оријентални институт у Сарајеву  све до деведесетих година прошлог века 
појављује као средиште научних збивања на пољу османистике и оријенталистике 
уопште, што свакако не може бити одраз осмишљене научне политике у оквирима 
српске историографије, имајући у виду значај османске компоненте у историји не 
само Срба, већ свих балканских народа и држава. 

Проблем усложњава и чињеницеа да се темом исламизације нису бавили 
(или су се чак њом најмање бавили) само историчари, већ и социолози, 
политиколози, правници, који су користећи методологије својих наука сагледавали 
овај комплекс питања, често занемарајући историјски контекст; такође уочава се 
релативно мали број радова заснованих првенствено на историјским изворима 
османске провенијенције. 

     
I 

 
Најбоље студије засноване управо на османским изворима настале су из пера 

тројице сарајевских историчара Недима Филиповића, Адема Ханџића и Милана 
Васића. У ову групу радова спада и студија М. Соколовског посвећена исламизацији 
у Македонији, а на истом методолошком исходишту је и Ејуп Мушовић, који се 
бавио питањем исламизације у новопазарском крају.  

Студија А. Ханџића, објављена под насловом „О исламизацију у 
сјевероисточној Босни у XV и  XVI вијеку“ 4, представља један од првих целовитих 
приказа исламизације, додуше географски ограничен на простор североисточне 
Босне, заснован на османским пописним књигама дефтерима. Ханџић брижљиво 
наводи статистичке податке, али и износи неке опште закључке, који су 
представљали основу многих каснијих радова који су се бавили истоветном или 
сличном проблематиком. 

Тако, аутор истиче да је процес прелажења на ислам у Босни био последица 
„ранијих историјских збивања и затечених прилика. Узроци такве појаве налазе се у 
првом реду у политичким, друштвеним и економским приликама у вријеме прије 
турске окупације Босне“, као и „у њиховом првобитном мирењу са многим затеченим 
установама и преузимањем у своје редове кршћанских ситних спахија и друге 
војске“.5 Он узроке исламизације у Босни своди на три основна разлога: 1) хаотичне 
политичке и друштвене прилике које Османлије затичу; 2) економске повластице које 

                                                 
3 Први радови релевантни за ову тему јављају се примарно у оквиру расправа о „Цркви 
босанској“. Детаљну библиографију ових радова видети: С. Јалиман, Прилог библиографији и 
„ Цркви босанској“ и богумилству, Годишњак друштва историчара БиХ (=ГДИБИХ) XXXVI 
(1985), 173-196. 
4 Prilozi za orijentalnu filologiju (=POF) 16-17 (1970), 5-48. 
5 Исто, 7. 



 373

добијају нови муслимани и 3) незадовољство и отпор присталица „босанске цркве“ 
према хришћанској ортодоксији.6 

Ханџић се посебно бавио проблемом исламизације влаха, што ће касније 
бити разрађено радовима Н. Филиповића, где он уочава да је овај процес обухватио и 
влахе-сточаре који су „сви били православне вјере, а који су се доласком турске 
власти колонизирали у напуштена и проређена мјеста у зворничком санџаку“.7 Он 
такође истиче да су постојали и фактори који су се одупирали исламизацији, тј. 
самостани и цркве као центри хришћанског културног деловања.8 

А. Ханџић је своје погледе на питање исламизације донекле ревидирао у 
раду  „О ширењу ислама  у Босни с посебним освртом на средњу Босну“ 9, који ће 
бити анализиран у посебном одељку овог рада. 

Један од  историчара који се упорно и доследно бавио питањима преласка у 
ислам различитих етничких и социјалних група становништва југоисточне Европе, као и 
узроцима и последицама тог чина био је Милан Васић. Заједнички именитељ његових 
радова је њихова научна утемељеност, која почива у првом реду,  на османским 
пописним књигама – дефтерима, али и другим изворима османске провенијенције. 
Васић корпус проблема исламизације и промене етничке структуре правилно посматра у 
ширем контексту политичких околности и друштвених односа који су владали у 
Османском царству у појединим периодима, па и исламизацију третира као динамичну 
појаву, подлежну променама и изложену различитим утицајима.   

Први рад на ову тему,  под насловом „Етничке промене у Босанској крајини 
у XVI вијеку“ 10,  М. Васић објавио је 1962. године. Прецизном анализом података из 
дефтера за Босански и Клишки санџак насталих током 16. века, он закључује да је 
исламизација захватила углавном староседелачко становништво у Ускопљу, око 
Јајца, Гламоча, Ливна и у долини Сане, те да се тај процес одвијао током читавог 16. 
века, али да је био нарочито интензиван у првим деценијама успостављања османске 
власти на овом подручју (тридесете године 16. века).  Аутор наглашава да се у 
пописима често јављају хришћанска имена очева и браће муслимана. Он такође 
истиче да се значајније етничке промене у овим крајевима догодити крајем 17. века, 
када ће Цазинску крајину населити масе муслиманског становништва из области које 
је Османско царство изгубило Карловачким миром.11 Посебно је обрађен пример 
регије Змијање, где исламизације готово уопште није било, и која је током читавог 
периода османске власти остала настањена већинским српским становништвом,  што 
се објашњава јаком филурџијском организацијом с једне, и добро организованим 
деловањем православне цркве с друге стране.12 

Сличан методолошки поступак, М. Васић је применио и у раду „Етнички 
односи у југословенско-албанском граничном подручју према пописном дефтеру 
санџака Скадар из 1582-83. године“ 13. Анализа ономастичких података пописа 

                                                 
6 Исто, 13.  
7 Исто, 21. 
8 Исто, 27. 
9 Саопштења са научног скупа „Širenje islama i islamska kultura u bosansko ejaletu“, POF 41 
(1991), 37-65. 
10 GDIBIH  XIII (1962), 233-250. 
11 Исто, 250. 
12 Исто, 245-247. Ове разултате је приликом доношњеа својих закључака користио А. Ханџић 
у горе описаној студији.  
13 Oбјављено у: М. Васић, Исламизација на Балканском полуострву, Источно Сарајево, 2005, 
51-63. 
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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 раје.14 

Синтезу својих проучавања и размишљања о питању исламизације М. Васић 
је изнео у радовима насловљеним „Исламизација у југословенским земљама“ 15 и  
„Исламизација на Балканском полуострву“ 16. Наглашавајући чињеницу да је, макар 
декларативно, прелазак на ислам био ствар личног избора појединца, аутор у 
поменутим студијама истиче економски моменат као пресудан у процесу 
исламизације, како у југословенским земљама, тако и у читавој југоисточној Европи. 
Он такође указује и на не тако изнимну појаву присилне исламизације, која се 
нарочито уочава од друге половине 17. века, што је свакако у вези са слабљењем 
османског централизма и државног апарата.  

На сличан начин, проблем исламизације третирао је и Недим Филиповић, у 
студијама посвећеним исламизацији у Босни у 15. веку, исламизацији на Балкану под 
Турцима и исламизацији влаха у 15. и 16. веку.17  

Н. Филиповић у наведеним радовима истиче убрзану исламизацију 
становништва у градским срединама у 16. веку, проблем преласка хришћана спахија на 
ислам, као и исламизацију влаха. Он истиче да су тимарски систем и нови градови 
исламско-оријенталног типа, представљали „главне полуге исламског прозелитизма“.18 
Филиповић истиче да је „сама владавина Турака на Балкану, својим освајачким 
карактером, својом цивилизацијом и религијом, својим религиозно-идеолошким ставном 
према хришћанима, имплицирала глобални вјерски притисак и зрачила је исламским 
прозелитизмом, чији је резултат остварени степен исламизације на Балкану“.19 

Пишући о исламизацији у Босни и Херцеговини, овај врсни историчар 
инсистира на чињеници да је исламизовано становништво у Босни настало из 
„етнички сродне, али религијски хетерогене масе, из припадника богумилске, 
православне и католичке конфесије“, те да оно током времена развија своју 
„психоменталну и културну особеност“, да би тек у новијем времену стекло „етничку 
битност“.20 Он главни разлог масовне исламизације у Босни види у чињеници да 

                                                 
14 Исто, 54. 
15 POF 41 (1991), 425-443. 
16 Предавање одржано 25. маја 1998. године на Филозфском факултету у Нишу. Објављено у 
М. Васић, Исламизација на Балканском полуострву, Источно Сарајево 2005, 13-27. 
17 N. Filipović, Napomene o islamizaciji u Bosni i Hercegovini u XV vijeku, Godišnjak ANUBIH 
VII, Centar za balkanološka ispitivanja knj. 5, Sarajevo 1970. 141-169; N. Filipović, Osvrt na pitanje 
islamizacie na Balkanu pod Turcima, Godišnjak ANUBIH, knj. XIII, Centar za balkanološka 
ispitivanja knj 11, Sarajevo 1976, 385-414;  N. Filipović, Islamizacija vlaha u Bosni i Hercegovini u 
XV i XVI vijeku, Radovi ANUBIH  knj. LXXIII, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 22, Sarajevo 1983, 
139-149 
18 N. Filipović, Osvrt na pitanje islamizacije na Balkanu, 386. 
19 Исто, 392. 
20 Исто, 395. 
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није било унутрашње снаге друштва, које је могло да се одупре силини спољњег 
притиска.21 

Основна разлика у радовима М. Васића и Н. Филиповића је у ширини 
посматрања проблема, где је М. Васић настојао да осветли шири аспект питања 
везаних за исламизацију, у првом реду територијално, док се Н. Филиповић, као 
уосталом и А. Ханџић,  у већој мери фокусирао на проблеме везане искључиво  за 
територију Босне и Херцеговине. И када је настојао да прошири фокус истраживања, 
очигледне су разлике у деловима који се односе на историју Босне и Херцеговине, с 
једне, и на историју других балканских народа с друге стране. Странице посвећене 
исламизацији у Албанији, на пример,  су мање садржајне, мање поткрепљене 
конкретним подацима, те су самим тим и закључци мање чврсти и уверљиви. 

Посебно треба истаћи да су радови ова два врсна историчара на тему 
исламизације сакупљени и објављени у посебним монографским издањима.22 Ове 
збирке чланака, поред радова посвећених проблему исламизације, обогаћене су и 
студијама њихових аутора из домена друштвене историје, превасходно оних 
посвећених променама у земљишним односима, као и  социјалној и етничкој 
структури јужнословенских друштава након пада под османску власт. Објављивање, 
на једном месту изворно добро поткованих студија М. Васића и Н. Филиповића, 
представља снажан подстрек за будуће истраживаче, који ће у поменутим студијама 
имати поуздан темељ за даљи рад и нове, још егзактније резултате. 

Готово истоветан методолошки поступак, описан везано за студије А. 
Ханџића, М. Васића и Н. Филиповића,  примењује и М. Соколовски, који је питање 
исламизације у 15. и 16. веку разматрао искључиво на основу османских пописних 
дефтера који се односе на област Македоније.23 Тако, његов рад обилује конкретним 
бројчаним подацима, али је лишен било каквог објашњења самог процеса 
исламизације, начина спровођења, токова и последица. Соколовски наглашава да је 
до 1480. године, исламизација у Македонији представљала маргиналну појаву (што 
коинцидира и са ситуацијом у Босни),24 да би након тог периода узела снажнији 
замах. И у овом раду се посебно наглашава убрзана исламизација градских средина, 
као и корелација између броја муслиманског (превасходно јуручког) становништва 
које је колонизовано у овим крајевима  и исламизованог локалног живља.25   

Е. Мушовић, у свом раду о исламизацији у области Новог Пазара26, 
инсистира на чињеници да су први исламизовани људи у околини Новог Пазара 

                                                 
21 Исто, 411. 
22 М. Васић, Исламизација на Балканском полуострву, Источно Сарајево 2005, 1-381; N. 
Filipović, Islamizacija u Bosni i Hercegovini, Tešanj 2005, 1-392.  Своја размишљања на ову теме 
Н. Филиповић је синтетички предочио у уводу у књигу „Мухамед Хеваи Ускуфи“ (Тузла 
1990). 
23 М. Соколоски, Исламизација у Македонији у XV и XVI веку, Историјски часопис XXII 
(1975), 75-89. 
24 Заокрет у османској политици према поданицима уочава се након ступања на престо 
султана Бајазита II (1481-1512), а затим за време његових наследника Селима I (1512-1520)  и 
Сулејмана Законодавца (1520-1566).   
25 М. Соколоски, нав. дело, 86-87. 
26 Е. Мушовић, Исламизација у Новопазарском санџаку, Симпозијум „Сеоски дани Сретена 
Вукосављевића“, књ. VII, Пријепоље 1979, 105-114. Овај аутор се определио за термин 
Новопазарски санџак да би њиме определио област Старе Рашке (повремено користи 
синонимно географске одреднице Рашка и Санџак), иако је у историографији утврђено да је 
Новопазарски санџак основан тек након 1790. године, а аутор говори о исламизацији почев од 
друге половине 15. века. Детаљније о Новопазарском санџаку видети: H. Šabanović, Bosanski 
pašaluk, Sarajevo 1982, 94, 97, 98, 145, 232-234. 
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могли бити само исламизовани Срби, а да је теза о томе да њих треба тражити међу 
потомцима „мрске јереси (богумилима)“, које је Немања истерао из Рашке 
неприхватљива и неодржива, у првом реду услед недостатке извора који такво 
становиште потврђују.27 Настојећи да проникне у узроке исламизације, овај аутор 
сматра да је економски моменат био доминантан. Повећање муслиманског 
становништва у градовима он види као корелацију између прилива исламизованог 
сеоског становништва, исељавања хришанског живља, исламизацијом градског 
становништва и формирањем породица турских официра и чиновника.28  

Е. Мушовић такође истиче да су муслимани милешевског краја дуго 
задржали заједничке верске манифестације са Србима, те да су даривали манастир 
Милешеву, као и да су се клањали моштима св. Саве, што се по наводима овог аутора 
одржало и до данашњих дана.29 
 

II  
 
Посебно је значајна чињеница да су наведени аутори, који су своје радове 

заснивали на прворазредној грађи османске провенијенције, готово у потпуности 
одбацили тезу о богумилском пореклу муслиманског становништва у Босни и 
Херцеговини, која је почела да се развија од последњих деценија 19. века,30 и на којој 
су инсистирали поједини истраживачи, међу којима се истицао Александар Соловјев, 
правник, историчар, професор универзитета у Београду, затим у Сарајеву и Женеви.  
У свом раду „Нестанак богумилства и исламизација Босне“ 31, Соловјев је своје 
ставове у првом реду засновао на извештају Петра Мазарекија, папског визитатора, 
који је обишао Босну 1623. године. Мазареки заиста истиче да „није чудо што је 
Босна постала мухамеданска“ и наставља: „Пошто је била освојена од Мухамеда 
1463. године, верујем (credersi) да су се многи који су се сећали јереси и стога били 
слаби у вери, приликом доласка Турка у Босну лако приволели исламу да добију неке 
повластице“ 32. Међутим, Никола Брајковић, старешина босанске фрањевачке 
провинције, схвативши његов извештај као напад на боснаске фрањевце, одбацује, у 
извештају упућеном Конгрегацији за пропаганду вере од 4. децембра 1626. године, 
све наводе Петра Мазарекија.33   

У наведеном раду А. Соловјева може се лако уочити да је Мазарекијев 
извештај некритички, па чак и произвољно коришћен. Наиме, иако Мазареки у 

                                                 
27 Е. Мушовић, нав. дело, 107. 
28 Исто, 109-110. 
29 „Ни данас није ретка ствар да муслимани из околине Новог Пазара, Сјенице и Тутина 
долазе у манастир Сопоћане или Црну Реку да потраже лека“. Исто, 111. 
30 По доласку на чело аустро-угарске управе у Босни 1882. године, Бенјамин Калај почео је да 
ради на истицању „богумилско-бошњачке“ традиције у Босни и Херцговини. На подстицај 
режима, М. Капетановић-Љубушак у спису „Шта мисле мухамеданци у Босни“ , истиче 1886. 
године тезу о богумилском пореклу босанких муслимана. Детаљније видети: T. Kraljačić, 
Kalajev režim u Bosni 1882-1903“, Sarajevo 1987, 225-227; Е. Миљковић, Муслиманство и 
богумилство у историографији, Босна и Херцеговина од средњег века до новијег времена, 
Београд 1995, 288-290.  
31 ГДИБИХ 1 (1949), 42-79. 
32 Monumenta Croatica Vaticana, posebna izdanja 6, Đakovačka i Srijemska biskupija. Arhiv 
Kongregacija za širenje vjere. Razni fondovi, 17-18. stoljeće, pr. A. Dević, Zagreb 2005, 260. 
33 М. Јачов, Списи Конгрегације за пропаганду вере у Риму о Србима 1622-1644, Београд 1986, 
67-69. 
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извештају свуда наводи да у Босни живе „Turchi, Catholici et Schismatici” 34, Соловјев 
у раду свуда уместо термина Turchi,  користи термин муслимани. Такође, он 
наглашава да „Мазареки лепо износи утицај јањичара на турчење њихове, 
богумилске родбине“, иако сам Мазареки нигде не спомиње да су у Цариград 
одвођени синови из богумилских породица.35  

Коментаришући оне извештаје који не спомињу исламизацију богумила, као 
што је то случај са извештајем Атанасија Гргичевића, који је као лични изасланик 
цара Фердинанда II пропутовао Босном тридесетих година 17. века, Соловјев истиче: 
„Гргичевић не спомиње патарене, јер није хтео да отежава цело питање“ 36, што 
свакако не може бити доказ изнет у научном раду који претендује на озбиљност и 
научну објективност. 

Тврдњу о богумилском пореклу одбацују и најновији радови посвећени 
историји Бошњака. Тако, М. Имамовић инсистира да „популарно увјерење да су 
припадници Цркве босанске листом похрлили да прихвате ислам, не одговара 
друштвеној збиљи Босне у првим деценијама османске владавине“.37 Иако овај аутор 
макар привидно настоји да проблему исламизације приђе у свој његовој 
комплексности и без замки идеологизације, чини се да у томе не успева, стављајући 
акценат на верску толеранцију, која је по њему, владала у Османском царству и 
сводећи питање исламизације искључиво на принцип добровољности. Имамовић 
наводи да „османска држава није водила никакву службену политику превођења 
немуслимана у ислам. Прозелитизам и мисионарство су страни исламу...Ко је хтио 
добровољно је примао ислам, а над онима који су остали у својој вјери није вршено 
никакво насиље, нити утјеривање у нову вјеру. Напротив, њима је била зајамчена 
вјерска слобода, уколико плаћају џизју, односно харач.“38 

Поптуно опречан став по питању карактера исламизације износи Р. 
Самарџић, који у оквиру својих надахнутих размишљања о овом проблему, 
инсистира на томе да је исламизација готово искључиво била присилан процес, с тим 
што су постојали различити видови те присиле. Он истиче да „схватање о принудној 
исламизациј у земљма југоисточне европе не може се потиснути никаквим 
представама о добровољном прихватању ислама, иако су ствари у појединим 
случајевима добијале такав изглед.“39 

Р. Самарџић је и једини домаћи историчар који је разматрао психо-физичку 
типологију која настаје као последица исламизације у југоисточној Европи. Он 
инсистира на чињеници да је промена начина живота утицала на изглед људи, док 
промена вере и начина размишљања доводи до стварања посебног менталитета. Он 
истиче да „они који су се задржали у средишњим областима царства, поготово ако су 
имали какву знатнију службу или посао, најпре су постали добре Османлије, а затим 
су њихови потомци коначно утонули у турску средину“.40 И овај аутор подвлачи 
улогу градских насеља у ширењу ислама у Румелији, те закључује: „Услед доласка 
Турака и преношења ислама на њено тле, југоисточна Европа је изменила свој лик. 
Али, то се догодило на првом месту захваљујући успону градског живота.“41 

                                                 
34 Monumenta Croatica Vaticana 6, 259. 
35 А. Соловјев, нав. дело,  63. 
36 Исто, 67. 
37 M. Imamović, Historija Bošnjaka, N. Pazar 2007, 141. 
38 Исто, 143.  
39 ИСН III/1, Београд 1993,  (Р. Самарџић), 24. 
40 Исто, 39. 
41 Исто, 41. 
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III 
 

Од посебног значаја за одабрану тему је Зборник радова са научног скупа 
„Ширење ислама и исламска култура у босанском ејалету“, који је као део прославе 
четрдесете годишњице рада Оријенталног инситута у Сарајеву, одржан у том граду 
7-9. марта 1991. године, а радови су објављени у броју 41 Прилога за оријенталну 
филологију.  

У овом Зборнику објављено је 28 радова османиста и оријенталиста са 
простора бивше Југославије, од којих је, разумљиво, највише било управо оних из 
Босне и Херцеговине. Радови су подељени у две целине, где је прва названа Ширење 
ислама у БиХ, а друга Исламска култура у босанском ејалету.  

У својој уводној речи, Авдо Сућеска, у име Организационог одбора, истакао 
је да се Научно веће Институа опредалило за термин „ширење ислама“, сматрајући га 
примеренијим у односу на термин „исламизација“, без детаљнијег објашњења 
оваквог става.42 Елаборација се чула у уводу реферата А. Ханџића, који сматра да да 
сам термин „исламизација“ подразумава одређене присилне методе у њеном 
спровођењу, те да се стога треба определити за други понуђени тј. за „ширење 
ислама“.43 Неки од учесника скупа су уважили ову дистинкцију, те су у насловима 
својих реферата употребили синтагму „ширење ислама“ (А. Аличић, Ф. Хафизовић, 
А. Купусовић, М. Мемић, Б. Златар, Р. Ибрахимовић), док су неки други и даље 
користили термин „исламизација“ (Б. Ђурђев, Н. Филиповић, М. Селмановић, С. 
Бузов). Ф. Спахо определио се за термин „прихватање ислама“, док Н. Моачанин не 
види суштинску разлику између ова два термина.44 На овај проблем осврнуо се у 
уводу свог реферата насловљеног „Исламска или муслиманска култура у Босни“ и Д. 
Танасковић, инсистирајући да  се ова два термина не могу употребити синонимно, јер 
„ширење ислама“ подразумева процес ширење османске државе и њеног државног и 
друштвеног уређења, док „исламизација“ подразумева прелазак на ислам 
становништва у оним областима које улазе у састав исламске државе, у овом 
конкретном случају Османског царства.45  

Не доводећи не једног тренутка у сумњу научни значај овог скупа и радова који 
су објављени, а првенствено имајући у виду чињеницу да је већина учесника своје 
прилоге засновала на прворазредној османског грађи, као и да је врло добро указано на 
специфичности исламизације у појединим областима Балкана46, није могуће а не уочити 
идеолошку оптерећеност појединих саопштења, проузроковану свакако специфичним 
историјско-политичким тренутком. То се пре свега огледа у инсистирању на чињеници 
да у примању ислама код домаћег становништва није било никакве присиле с једне, и 
тумачења односа османских власти према припадницима других монотеистичких 

                                                 
42 POF 41 (1991), 24. 
43 A. Handžić, O širenju islama u Bosni s posebni osvrtom na srednju Bosnu, POF 41 (1991), 37.  
Колико смо успели да утврдимо, ово је први пут да А. Ханџић користи термин „ширење 
ислама“ уместо дотада уобичајеног „исламизација“. 
44 POF 41 (1991),  25-291. 
45 D. Tanasković, Islamska ili muslimanska kultura u Bosni, POF 41 (1991), 292-293. 
46 Видети прилоге: N. Filipović, Islmizacija Bosne u prva dva desetljeća osmanske vlasti, 37-53; F. 
Hafizović, Širenje islama u požeškom i pakračkom sandžaku, 67-75; A. Kupusović, Širenje islama u 
vilajetu Pavli, 113-155; N. Moačanin, Islam između Save, Drave i Dunava, 187-195; H. Čar, 
Demografsko kretanje, socijalni i konfesionalni sastav stanovništva u visočkoj nahiji, 195-253; B. 
Zlatar, Širenje islama i islamska kultura u Sarajevu i okolini, 253-269; F. Spaho, Prihvatanje islama 
kod stanovništva Kliškog sandžaka, 283-291. 
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религија њиховим благонаклоним ставом, који је утемељен у основама исламске 
религије. То је нарочито изражено у саопштењу А. Ханџића „О ширењу ислама у Босни 
с посебним освртом на северну Босну“, где аутор наводи да „ширење ислама у Босни 
није могло бити резултат никаквих репресивних мјера новог господара, што потврђују 
основни исламски принципи саржани у Кур`ану“.47 Сличан став садржан је и у радовима 
посвећеним демографским кретањима, социјалним и конфесионалном саставу 
становништва у нахији Високо48, као и реферату који се односио на „Ширење ислама и 
исламску културу у Сарајеву и околини“49. 

Корак даље отишао је М. Мемић, који у свом обимном реферату посвећеном 
настанку и ширењу ислама у данашњим границама Црне Горе инсистира на чињеници 
да су се османске власти са „доста разумевања либерално односиле  према затеченим 
институцијама и дотадашњој властели. Исто тако толерантан однос показивали су 
према црквеним добрима“50, закључујући да су за време османске власти „хришћански 
сакрални објекти добили повлашћени положај у свом дјеловању“.51 

Већ је наглашено да је А. Ханџић у реферату поднетом на овом скупу 
донекле изменио своје раније ставове о исламизацији. То се превасходно огледа у 
његовом прихватању теорије о масовном преласку богумила на ислам под Јајцем 
1463. године, позивајући се на радове  Башагића, Зинкајсена и Абота (сви настали у 
19. веку).52 Он покушава да помири те наводе са изворним подацима из османских 
пописних књига, који демантују такав став, објашњавајући да османске пописне 
књиге нису морале бележити становништво које је примило ислам, јер је оно било 
повлашћено, и као такво изузетно из домета османске фискалне политике.53 Овакво 
тумачење не може бити прихватљиво, управо због чињенице да су у многим сеоским 
насељима Босанског  и Херцеговачког санџака,  почев од девете деценије 15. века 
убележена релативно бројна муслиманска домаћинства (као уосталом и у неким 
другим областима у различитим временским периодима), док за ранији период то 
није био случај. Није вероватно да су сви становници који су наводно под Јајцем 
прихватили ислам добили повлашћени положај, те да стога у османским пописним 
књигама нема трага о њиховом постојању.54  

Расправљајући о утицају турско-османске политике на исламизацију у 
Босни, М. Селмановић износи став да је „турско-османска“ политика била углавном 
усмјерена супростављању влашке етничке масе становништва, до тада, владајућој и 
многобројној славенској етничкој маси становништва...Плаћајући лојалност и 
подршку влашкој етничкој маси обрадивом земљом и разним привилегијама на рачун 
славенске етничке масе, турско-османска политика је обезбиједила снажно упориште. 
Дио славенске масе становништва је одговорио прихватањем ислама“ 55 

                                                 
47 POF 41 (1991), 37. Осврћући се на овај проблем, Н. Филиповић је закључио: „То што се 
османска власт у укупној линији свог држања одмјерено понашала и није силом наметала 
исламску вјеру не треба преводити у чисте морално-религиозне категорије толеранције и 
широкогрудности, него то треба посматрати као израз стварног односа снага и реалистичке 
политике освајачке државе“. N. Filipović, Osvrt na pitanje islamizacije na Balkanu, 392. 
48 H. Čar Drnda, nav. delo, 195-253. 
49 B. Zlatar, nav. delo, 253-269. 
50 POF 41 (1991), 156-157. 
51 Исто, 183. 
52 Ову теорију негира и М. Имамовић. Упореди: Хисторија Бошњака, 138-139. 
53 POF 41 (1991), 40. 
54 На ову тврдњу се освеће и Н. Моачанин, који је демантује примерима из Славоније.  POF 41 
(1991), 187-188. 
55 POF 41 (1991), 96. 
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У овом Зборнику објављен је и већ поменути рад М. Васића „Исламизација у 
југословенским земљама“, који је изазвао реакцију А. Аличића. Његова замерка 
односи се како на коришћену литературу, тако и на саму интерпретацију. Наиме, 
иако Васић више пута наглашава да се ради о процесу, и посматра исламизацију у 
њеним разним фазама, Аличић му замера да се служи „методом екцеса“, те да се мора 
прво установити „оно што је системско, а затим оно што је ван система“. Ово се, 
извесно, односи на онај део његовог излагања, где Васић наводи да се „ширење 
ислама у југословенским земљама и на ширим просторима југоисточне Европе није 
увијек одвијало у складу са шеријатским прописима, на бази добровољности. У 
пракси је тај принцип веома често нарушаван и кршен“,56 након чега наводи примере 
из извора за ову тврдњу. Такође, Аличић сматра да Васић није користио релевантну 
литературу, а да „радове Недима Филиповића о овом питању није схватио“.57 
„Иналџикова излагања су непровјерена“, сматра Аличић,  „и мислимо доста површно 
изнесена, а готово сва остала литература је исламофобна и писана је срцем, а не 
документом“.58 Да је ова оцена изнесена прилично олако, сведочи чињеница да је 
Васић за свој рад користио све расположиве османске пописне књиге, затим старе 
српске записи и натписе, као и турске изворе за историју бугарског народа, али и 
најбољу домаћу и светску литературу везану за ово питање (Н. Филиповића, А. 
Ханџића, Н. Моачанина, И. Војеа, Џ. Ћехајића, А. Стојановског, затим Ф. Бабингера, 
Х. Иналџика, као и једну од најбољих синтеза о исламизацији бугарске ауторке А. 
Жељазкове под насловом „Разпростанение на исљама в западнобалканските земи под 
османска власт XV-XVIII век“, Софија 1990).59 

Највећи значај овог Зборника, поред чињенице што је у њему садржан 
пресек знања о исламизацији и погледа на њу на крају 20. века, представља 
методолошки образац који је у свом раду предложио Ненад Филиповић, и који 
предвиђа да се посебно обраде подаци из свих расположивих пописа у хоризонталној 
хронолошкој, као и у вертикалној географској равни, тј. за све области у одређеном 
временском периоду, као и за поједине области у ширем временском распону. Само 
на тај начин, сасвим правилно сматра Филиповић, може се доћи до исправних 
закључака и потпуних одговора.60 

У том правцу значајне су и поставке које је формулисао Н. Моачанин, а које 
треба имати у виду када се проучава проблем исламизације. То су: место (село или 
град), време, начин (конверзија или досељење), ритам и интензитет, утицаји 
(политички или други).61  
 

* * *  
  
У српској историографији, на самом почетку 21. века, настало је неколико 

значајних монографија, студија и чланака, који се директно или посредно баве 
питањем исламизације.62 Научно утемељени, користећи на прави начин доступне 

                                                 
56 Исто, 434. 
57 Исто, 443. 
58 Исто. 
59 Исто, 425-441. 
60 Исто, 53-54. 
61 Исто, 187. 
62 Видети: O. Zirojević, Konvertiti – kako su se zvali, Bar 2001; O. Zirojević,  Islamizacija na 
južnoslovenskom prostoru, Dvoverje, Beograd 2003. O. Zirojević, Islamizacija i prodor orijentalne 
kulture, Srbija pod turskom vlašću, Novi Pazar 1995, 44-47;  Е. Миљковић, Прилог проучавању 
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изворе и литературу, ови радови свакако представљају значајан корак у доношењу 
дефинитивних одговора о узроцима, току и последицама исламизације на просторима 
југоисточне Еропе. Свима им је заједнички став да је исламизација комплексан 
процес, на који је утицао збир бројних фактора, као и да су исламизацији били 
изложени сви народи и све конфесије на Балкану, али да су се, услед различитих 
историјских околности, разликовали модалитети и интензитет конверзије, па тиме и 
последице на савремено друштво.  

У новије време појавило се и више значајних радова из домена исламистике, 
културологије,  социологије и политикологије,  који могу бити веома релевантни за 
проучавање процеса исламизације и доношење одређених позитивних закључака. То 
се пре свега односи на драгоцене студије Д. Танасковића, који се бави читавом 
лепезом значајних питања везаних за ислам на Балкану, његову прошлост, 
садашњост и будућност. За проблем исламизације, с којим је нераскидиво везано 
питање муслиманства/бошњаштва, нарочито су важни радови који третирају 
проблеме политичког препорода бошњаштва, противречности необошњаштва, као и 
историографске странпутице званичног бошњаштва.63 

Питање муслиманства/бошњаштва била је једна од значајнијих тема новије 
босанско-херцеговачке историографије, нарочито у последњој деценији 20. века, због 
актуелизације овог питања. Најтемељнији преглед различитих мишљења о овом 
питању садржан је у књизи Е. Реџића, „Сто година муслиманске политике у тезама и 
контаверзама историјске науке“,64  која је посвећена генези идеје босанске-бошњачке 
нације.65  

Југословенско удружење за научно истраживање религије (ЈУНИР), објавило 
је два зборника радова посвећена проблематици ислама на Балкану. Примарно 
социолошком методологијом, у оквиру ширих тематских целина посвећених исламу 
у Србији и на Балкану,  исламу и хришћанства на Балкану, третирана су питања о 
„европском“ и „балканском“ исламу као моделима дијалога „рођених“ и 
„муслиманских“ Европљана, османском наслеђу балканског ислама, о варијететима 
балканског ислама.66 

На крају, треба истаћи да ће покретање новог часописа „Исламобалканика“, 
чији је издавач Институт за теолошке студије67 представљати искорак у правцу 

                                                                                                                            
почетака исламизације у Браничеву 1467-1476. године, Зборник МС за историју 47-48, Нови 
Сад 1993, 125-133; E. Miljković, The beginning of islamization in Serbia, Bosnia and Herzegovina, 
Balkanistic Forum 1, Blagoevgrad 1995, 97-104;  Е. Миљковић, Муслиманство и богумилство у 
историографији, Босна и Херцеговина од средњег века до новијег времена, Историјски 
институт САНУ, Београд 1995, 286-287; Д. Танасковић, Исламско у књижевности и култури 
балканских народа, Летопис МС књ. 482, св. 4, октобар 2008, 675-708; М. Коцић, 
Оријентализација материјалне културе на Балкану, Београд 2010. 
63 Видети: Д. Танасковић, Ислам и ми, Београд 2010, 144-222.  Такође видети: Д. Танасковић, 
Ислам на Балкану, Енциклопедија живих религија, Београд 1992, 300-309. Добар синтетички 
поглед на исламизацију на Балкану исти аутор дао је у Српској енциклопедији, том  1, књ 1, 
Нови Сад – Београд 2010 (под Балкан).  
64 Сарајево, 2000. 
65 Део својих размишљања на ову тему Е. Реџић је саопштио у раду „Историографија о 
муслиманској нацији“, објављеном у зборнику радова са научног скупа „Historiografija o Bosni i 
Hercegovini 1980-1998“, (233-245) одржаном 4. и 5. новембра 1999. године. Зборник је 
објављен у Сарајеву 2000. године. Детаљније о ставовима Е. Реџића видети: Д. Танасковић, 
Историографске странпутице званичног бошњаштва, Ислам и ми, Београд  2010, 206-214. 
66 Видети: Ислам на балканској ветрометини, Ниш 2007; Islam at the Balkans in the past, today 
and in the future, Niš 2007. 
67 Први број овог часописа објављен је 2010. године.  
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развоја научне исламистике, оријенталистике и османистике у нашој земљи, што ће 
допринети расветљавању како питања исламизације, тако и других бројних тема из 
домена ових наука.  

 Значајан подстицај би био и започињање пројекта систематског 
објављивања османске грађе релевантне за историју српског народа, до чега ће, 
надамо се, доћи у најскоријој будућности. 
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Ema Miljkovic 
 

CONVERSION TO ISLAM AS THE SUBJECT  

OF YUGOSLAV HISTORICAL SCIENCE (1950-2000) 
 
This study presents a survey of historiography works dedicated to the issue of 

conversion to Islam, written by the authors from the ex Yugoslavia in the second half of the 
20th century. This article studies the approach of the different authors on this particular 
issue, and discusses the way they had treated it (whether the process was undergone 
forcibly or not). Special attention has been paid to the articles and studies dedicated to the 
characteristics of process of conversion to Islam on the territory of today’s Republic of 
Bosnia and Herzegovina. 

Key words: conversion to Islam, historiography, Ottoman empire, South-Eastern 
Europe, second half of 20th century.    
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ПОЧИТАНИЕТО НА БОГОРОДИЦА ТРОЕРУЧИЦА СРЕД 
БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ 18-19 ВЕК 

 
Абстракт: През 18 и 19 векове връзките на българите с Хилендар са 

интензивни, много българи са монаси в манастира, цялата българска територия е 
покрита с метоси, поклонничеството е активно. От всички светогорски 
чудотворни икони Богородица Троеручица е най-популярна. Наред с реплики на 
иконата от светогорски зографи, се появяват множество, изпълнени от български 
майстори. Репликите имат разнообразна иконография, някои от тях се почитат 
като чудотворни.  

Ключови думи: Богородица Троеручица, чудотворна икона, реплика, метох, 
таксидиот  

 
В България се намират извънредно много реплики на светогорски 

чудотворни икони1 и това не е изненадващо, като се има предвид, че Света гора е 
най-близкото място за поклоннически пътувания на българите, наличието на 
множество метоси на атонски манастири у нас, таксидиотските мисии на светогорски 
монаси през Възраждането по нашите земи. Изворите показват, че през 18 и 19 век в 
голям брой българи са монаси в многобройните светогорски манастири, скитове и 
келии. Йеромонах Никифор в един твърде интересен текст, озаглавен 
„Повествование за пленяването на Света гора Атонска от агаряните”, писана скоро 
след 1821 г., дава подробни сведения за българското монашеско присъствие на Света 
гора преди турското разорение по време на гръцкото въстание: в Хилендар живеят 
400 монаси българи, в Зограф – 250, след което изрежда още 13 манастира и скитове 
с монаси от своята народност2. Според статистиката на слависта Константин 
Петкович в средата на ХІХ в. на Света гора има около 2000 българи, монаси, 
търговци в Карея и работници3. В края на ХІХ и началото на ХХ в. българското 
присъствие в светогорските манастири и скитове е все още значително4. 

                                                 
1 Текстът е част от голямо изследване на тема „Чудесата на Богородица в българското 
изкуство през Възраждането”, подготвено като индивидуален изследователски проект в 
Института за изкуствознание (днес Институт за изследване на изкустваъа)  при Българската 
академия на науките. 
2 Йеромонах Никифор, йеромонах Йеротей, Вик от бездната, Велико Търново, 1998, 45, 46. 
3 Обзоръ Атонскихъ древностей К. П. Дмитриева-Петковича. Приложение къ VІ му т. 
Записокъ Императорской Академии наукъ. № 4, СПб, 1865, 6, 18, 28, 44, 46, 50, 51, 53, 63, 65, 
66, 67. Виж и: Р. Баришић, Путописци и етнолози о Хиландару, Осам векова Хиландара, 
Београд, 2000, 252 – според Павел Ненадович в средата на 19 век всичките 70 монаха в 
Хилендар са българи. 
4 И. Тютюнджиев, Търновската митрополия и атонските манастири ХV-началото на ХІХ в. 
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Духовният живот на българите през периода, наричан от самите тях 
Възраждане, има силен светогорски отпечатък с различни прояви и резултати. 
Познаването и почитанието на светогорските чудотворни икони води до появата на 
техни копия и реплики в църкви и домашни иконостаси, заимстват се атонски 
ритуални практики и топоси в легендите за българските чудотворни икони.  

Част от иконите, възпроизвеждащи светогорски светини са донесени от 
Света гора, закупени или специално поръчани там, други са правени от български 
зографи, използвали често като модел графични образци.  Срещат се икони на 
ивиронската Богородица Портаитиса, ватопедските Есфагмени и Отрада, Достойно 
ест, дохиарската Скоропослушница, но безспорно най-многобройни са копията на 
хилендарската Троеручица, която надминава по популярност всички останали. 

Сведения за обиколки на хилендарски монаси по българските земи5 има от 
самия край на ХVІ век, когато хилендарски таксидиот посещава Доростол 
(Силистра), Разград и черноморието6. През ХVІІ век маршрутите се разширяват 
значително, но манастирът все още няма метоси по българските земи7. През ХVІІІ и 
ХІХ в. метоси се основават в: Асеновград, Банско, Берковица, с. Ветрен, 
Пазарджишко, Видин, Враца, Габрово, Дупница, Елена, Ески Заара (Стара Загора), 
Етрополе,  Жеравна, Казанлък, Калофер, Карлово,  Карнобат, Копривщица, Котел,  
Кюстендил, Ловеч, с. Мещица, Брезнишко, Пазарджик, Панагюрище, Пирдоп, 
Плевен, Пловдив, с. Прасадин Клисура (с. Клисура, Пазарджишко), Русе, Самоков, 
Свищов, Севлиево, Сливен, Сопот, София, Трявна, Търново, Хасково, Чирпан, 
Шумен, Ямбол. За активността на хилендарските таксидиоти на българска територия 
през ХVІІІ в. може да се съди по стотиците имена от цялата територия на страната, 
записани в един от хилендарските поменици, започнат през 1767 г8. В него фигурират 
лица от 280 селища, повечето български. Най-много са от селищата, където има 
хилендарски метоси, но често се споменават и някои други, в които не е имало 
метоси, като Бургас, манастира „Св. Анастасия” на едноименния остров в бургаския 
залив, Анхиало, с. Енина, Златица, с. Шипка. В един епистолар на Хилендар (днес в 
Зограф) има писма до редица български селища, включително Ихтиман9. Известен е 
фактът, че през 18 и 19 векове Хилендар има не само значително българско 
монашеско присъствие, но и повечето работи по строежа и украсата са извършени 
със средствата на български ктитори10. При тази ситуация популярността на 
чудотворната хилендарска икона Богородица Троеручица е съвършено оправдана. 

Какво са знаели българите за иконата? Разполагаме единствено със сведения, 
датиращи от 18 и 19 векове, а това е времето, когато в Хилендар постепенно и 
безвъзвратно се изменя старата легенда за Троеручица. Според записаната през 16 
век в Русия легенда, иконата е рисувана в Скопие, при което върху нея сама се 

                                                                                                                            
по гръцки извори. – Сб. Светогорска обител Зограф ІІ, София, 1996, 122-123. 
5 Изследването има предвид само днешната държавна територия на България. 
6 А. Фотић, Света гора и Хиландар у Османском царству ХV-ХVІІ век. Београд, 2000, 224. 
7 Пак там, 224-229. 
8 К. Стоилова,  Поменик на Хилендарския манастир от 1767 г. – Исторически преглед, кн. 3, 
1978, 95-103. 
9 Д. Медаковић, Манастир Хиландар у 18 веку. – Хиландарски зборник 3, Београд, 1974, 41. 
10 Сава Хилендарец цитира многобройни дарителски надписи от различни обекти в манастира, 
датиращи от ХVІІІ и ХІХ в. с имена на българи – поклонници и хилендарски монаси. Вж.: С. 
Хиландарац, Историја манастира Хиландара, Београд, 1997,  58, 63, 69, 86, 102, 105, 111, 114, 
125. Вж. още: Д. Медаковић, Манастир Хиландар у 18 веку. – Хиландарски зборник 3. 41-52; 
Н.Синдик, Карејска проскомидија. – Хиландарски зборник, 10, Београд, 1998, 282. 
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появила трета ръка на Богородица, държаща Младенеца, след време иконата сама се 
озовала в Хилендар11. През 1727 г. когато Виктор Григорович Барский посещава 
манастира, му разказват същата история за иконата12. Доколкото може да се съди по 
пълната липса на реплики на Троеручица с трета Богородична ръка, сред българите 
тази легенда е била или непозната, или непопулярна. 

 В средата на 18 век се извършва контаминация между разказа за скопската 
икона и споменатата в руския текст друга икона, принадлежала на св. Йоан Дамаскин 
и донесена в Хилендар от св. Сава Сръбски. В новокомпилираната легенда иконата е 
донесена от св. Сава от Дамаск и предадена на брат му Стефан Първовенчани, който 
я носел в битки и накрая я оставил в Скопие, откъдето иконата сама дошла в 
Хилендар. Най-ранният препис на този разказ се намира в добавките на чудесата 
Богородични от Агапий Ландос в ръкопис от 1750 г. (Пловдивска библиотека 110)13, 
изпълнен от хилендарските монаси Кирил Живкович и йеромонах Гавриил. Книгата е 
купена в Хилендар и отнесена в Самоков. Вероятно от нея е преписан разказът за 
Хилендар и чудотворната икона Троеручица през 1775 г. от рилския книжовник 
Теофан (Народна библиотека, София 741)14. Три години по-късно Теофан включва 
текста за Троеручица в книгата „Чудеса Богородични”, която пише в Пазарджик 
(ЦИАИ 450)15. Известен е само още един препис на текста, писан през 1804 г., който 
се намира в белградската Народна библиотека16. 

Българите са четели и кратките сведения за иконата в издаваните през 19 век 
проскинитарии за светогорските манастири, но несъмнено за популярността й са 
играли главна роля устно предаваните разкази в самия Хилендар или от 
хилендарските таксидиоти.  

През 1851 г. хилендарският монах казанлъчанин Онуфрий Попович издава 
Цариград книгата „Духовен зрак”, в която накрая помества две молитви, произнасяни 
пред образа на Троеручицата. В първата се преразказват накратко оформените през 
18 и 19 в. легендарни сюжети и форми на почитание към иконата – игуменка, тя сама 
дошла в Хилендар и седнала на игуменския стол, изцелила ръката на Йоан Дамаскин. 
Втората молитва, наречена „зело умилителна”, не съдържа препратки към историята 
на иконата.17 

През 1868 г. Николай Карастоянов издава в Самоков книгата “Свитокъ или 
молитва пресвятыя Богородицы”, използвайки някое от по-ранните издания (на К. 

                                                 
11 А. Турилов, Рассказы о чудотворных иконах монастыря Хиландар в русской записи ХVІ 
века. В: Сб. Чудотворная икона в Византии и древней Руси, Москва, 1997, 510-529; Древности 
монастырей Афона в России. Каталог выставки. Москва, 2004, кат. ІІІ. 32. 
12 Странствования Василья Григоровича-Барскаго по святымъ местамъ Востока съ 1723 по 
1747 г., Ч. І, СПб, 1885, 229. 
13 Б. Цонев, Славянски ръкописи и старопечатни книги на Народната библиотека в Пловдив. 
София, 1920, 147; И. Гергова, „ Амартолон сотирия” на Агапий Ландос в българската култура 
през 17-19 век. – Црквене студиjе 4, Ниш, 2007, 408-409.  
14 Б. Цонев, Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в 
София. Т. 2. София, 1923, 404; И. Гергова,  Цит. съч., 409. 
15 И. Гергова,  Цит. съч., 410. 
16Љ. Штављанин-Ђорђевић. Чудеса пресвете Богородице Агапиja Крићанина и ново чудо 
Богородице Троjеручице манастира Хиландара. – Археогравски прилози 6-7, Београд, 1984-
1985, 275-284.   
17 Духовный зракъ. Цариград, 1851, 67. Във второто издание на книгата, реализирано през 1856 
г. в Белград с иждивението на копривщенеца Нешо Неделков, липсват молитвите към 
Троеручица. 
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Огнянович, Цариград, 1844 и 1850, Т. Хрулев, Букурещ, 1858). В предговора се казва, 
че тази молитва е намерена при гроба на Дева Мария в Гетсимания18. Сред 
молитвените обращения към Богородица има и “Пречистая Троеручице, християн 
наставнице”. Същото срещаме в няколко молитвеника от Самоков – НБКМ №№ 647, 
650 и 65119: „Троеручице моя и наставнице всем”. Това обръщение е взето от 
първоизточник, който би трябвало да е със светогорски произход (в книгата на К. 
Огнянович се споменава, че е преведена от гръцки), то е израз на известността и 
почитанието към хилендарската икона и спомага още повече за засилването им сред 
българските читатели. Впрочем тези молитвеници са предназначени за частна 
употреба и предполагат наличие на реплики на хилендарската икона в самоковските 
домове, а такива действително е имало. 

Специална молитва, която да се чете пред икона на Богородица Троеручица, 
е поместена в един ръкописен сборник от молитви, жития и други четива от около 
средата на ХІХ в. (НБКМ 1012)20. След края на молитвата е поместено заглавието й: 
„Типик на пресветата славна владичица наша Богородица и приснодева Мария 
Троеручица”, но след края й има пояснение, че е дадена лично от Богородица на 
кантарийския владика, който да я даде на християните да я четат. Това пояснение 
присъства в множество молитвеници и е заето от чудо седмо в книгата „Небо Новое” 
на Йоаникий Галятовски. Но в тези молитвеници молитвата не е свързана с 
Богородица Троеручица, това трябва да е дело на писача, или той е използвал извод, 
където контаминацията вече е извършена. Подобна молитва към Пресвета 
Богородица Троеручица е включил в един от молитвениците си известният 
книжовник даскал Тодор Пирдопски (НБКМ 65321). В един ръкописен молитвеник от 
Самоков (НБКМ 1440) има и изображение на Богородица Троеручица22. 

Най-ранното копие на Богородица Троеручица, което ми е познато в 
България, се намира в църквата „Св. Никола” в гр. Рила и може да се допусне, че е 
пренесена там от близкия Рилски манастир23. В първоначалната публикация на 
иконата я датирах от 17 век, но смятам, че тази датировка не е точна и трябва да се 
измести към средата-втората половина на 18 век. Рилската икона е изпълнена 
несъмнено на Света гора, като точно копие на хилендарската Троеручица, като дори 
размерите съвпадат. Косвено доказателство за това, че копието е било в Рилския 
манастир намираме в една гравюра, изпълнена в манастира  през 1841 г., когато 
новопостроеният му католикон се изписва. В центъра е представена Богородица 
Троеручица, под нея са допоясните изображения на св. Йоан Рилски и св. Никола24. 
Двамата светци са патрони на параклисите в рилския католикон, но защо Богородица 
е изобразена с типа Троеручица? Едва ли само заради добре известните връзки на 
Рилския манастир с Хилендар, най-вероятно копието на Троеручица тогава се е 

                                                 
18 Печатните молитвеници са преписвани многократно: НБКМ №№ 652, 653, 1012, 1177, 1440.  
19 Б. Цонев, Опис, т. ІІ, 167-169. 
20 М. Стоянов, Х. Кодов, Опис на славянските ръкописи в софийската Народна библиотека, 
т. ІІІ, 170-171. 
21 Б. Цонев, Опис, т. ІІ, 170. 
22Б. Христова, Д. Караджова, Н. Вутова, Опис на славянските ръкописи в софийската 
Народна библиотека, т. V, София, 1996, табл. СLXXX. 
23 И. Гергова, Рилският манастир и Хилендар. В: Сб. Осам векова Хиландара, Београд, 2000, 
470, ил. 7.  
24 Р. Радкова, Щампите в Рилския манастир. Сoфия, 1975, 18; И. Гергова, Рилският 
манастир и Хилендар, 473, ил. 10. 
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намирало в манастира и е било твърде почитано. За специалното почитание на 
иконата говорят и многобройните закачени върху нея дарове. 

В Рилския манастир съществува един своеобразен ритуал – на велик 
водосвет водата се освещава с помоща на чудотворната икона-реликварий, която се 
изнася при водосветния купел25. Без съмнение рилските монаси са заимствали 
хилендарския ритуал при водосвет да се носи иконата Троеручица при водосветтната 
фиала26.  

Следващата по време икона на св. Богородица Троеручица се намира в 
църквата „Св. Никола” в с. Жеравна27. И тук може да се констатира близост до 
оригинала, само са добавени бюстове на св. Сава Сръбски, дърщащ евангелие и на св. 
Симеон Сръбски с броеница в ръка. Иконата не е датирана, но е комплект с икона на 
Христос Вседържител от 1787 г28. Без съмнение зографът е светогорски и е свързан с 
Хилендар. В двора на църквата в Жеравна е съществувал хилендарски метох. 
Очевидно, когато се е изработвал иконостасът,  жеравненци са поръчали иконите 
чрез някой от таксидиотите, или когато са били на поклонение в манастира и 
специално са пожелали образът на Богородица да възпроизвежда чудотворната 
икона. 

Вероятно също в последната четвърт на ХVІІІ в. на Света гора е изпълнена 
една не-голяма икона в колекцията на НХГ29, сигнирана на гръцки: Н 
ТРНХЕРОΥΣΣА. Иконата е била покрита със сребърен обков с надпис: Н 
ΘАΥМАТОΥРГН НКОΝ ТНΣ НПЕРАГΙАΣ ΘΥ Т...ТРΙХЕРОΥΣΙΣ.  

Твърде интересни са две икони, работени по същото време в едно 
светогорско ателие. Едната е частно притежание, а другата е в църквата „Архангел 
Михаил” в гр. Гоце Делчев30. В тях около централното изображение на Богородица с 
Младенеца в извивките на растителен орнамент са разположени бюстове на светци, 
сред които св. Симеон и св. Сава Сръбски.  

Може да се обобщи, че през 18 век българите са носели или поръчвали 
реплики на Богородица Троеручица, изпълнени на Света гора. За една такава поръчка 
узнаваме и от писмо, писано през  1804 г. от жителите на гр. Елена до Хилендар, в 
което молят монасите да намерят изкусни зографи, за да изпълнят иконите за новата 
им църква „Св. Никола”, сред които и Троеручица, а иконите да бъдат донесени от 
хилендарския духовник в Елена31. Ролята на хилендарските таксидиоти за 

                                                 
25 А. Куюмджиев, Ритуал и стенопис в главната църква на Рилския манастир. – Проблеми на 
изкуството, 3, 1998, 52-57; Е. Bakalova,  La veneration des icons miraculeuses en Bulgarie: aspects 
historiques et contemporaines d`un pelerinage. – Ethnologie francais, 2001/2, 261-275. 
26 В споменатия текст за манастира Хилендар и иконата Троеручица, добавен към Чудесата 
Богородични на Агапий Ландос се споменава изнасяне на иконата от църквата при водосвет. 
Отглас на този ритуал е една хилендарска щампа в която са изобразени редом иконата 
Троеручица и хилендарската водосветна фиала. Вж: Д. Давидов, Светогорска графика, 
Београд, 2004, кат. 55. 
27 К. Паскалева, Икони от Сливенския край. София. 1975, ил. 6. Размери 59, 5х80, 5 см.  
28 Пак там, ил. 4, 5. Авторката разчита неправилно изписаната върху иконата дата като 1781. 
Точната дата е 1787. Третата икона от същия зограф, която се намира в църквата,  е Св. Георги 
с житийни сцени, която има същата дата. И тук Паскалева е посочила неправилна дата – 1777 
(ил. 12). 
29 Инв. № НХГ 403. Размери 19х15 см. Непубликувана. 
30 И двете икони не са публикувани.  
31 Д. Караджова, Нови данни за духовно-просветния живот в Еленския край през втората 
половина на ХVІІІ в. и първата половина на ХІХ в. – Известия на Народната библиотека “Св. св. 
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разпространяването на популярността на чудотворната икона и нейни изображения 
сред българите е несъмнена. В тревненската църква „Св. Архангели” е запазена една 
таксидиотска мощехранителница32, на чийто капак в центъра е представена 
Богородица Троеручица, а встрани от нея са образите на св. Сава и св. Симеон 
Сръбски. Най-вероятно това е наследство от някой хилендарски духовник, 
пребиваващ в тревненския метох през 19 век, макар че Ю. Шулекова смята, че 
мощехранителницата е изработена от тревненския златар Пенчо Генев33. 
Композицията върху капака, с иконата и двамата светеца встрани от нея има връзка с 
някои от светогорските гравюри със същия сюжет. 

Макар и през 19 век да се появяват епизодично светогорски икони на 
Богородица Троеручица, образът на хилендарската чудотворна икона навлиза от края 
на 18 век трайно в репертоара на българските зографи, особено от Самоков и Трявна. 
Броят на познатите изображения е огромен, най-голяма концентрация на реплики на 
Троеручица намираме в Самоков и околните селища, както и на север от Стара 
планина във Враца и манастирите около Велико Търново. 

Поради ограничения обем на настоящата работа ще се спра само на някои 
по-интересни от иконографска гледна точка изображения и на икони, които 
вярващите почитат като чудотворни.  

Трябва да се отбележи, че съществува вариативност в детайлите на 
разглежданите реплики на Троеручица. Постоянни са само изобразяването на 
Богородица като дексиократуса и наличието на третата ръка, често маркирана като 
имитация на метален обков. Положението на третата ръка се изменя, често са 
добавени ангели, които короноват Богородица или държат свитъци с текстове, 
Младенецът има различни пози, понякога държи свитък, друг път затворено 
евангелие. Причините за тази вариативност се крият в използваните модели, които от 
своя страна са в зависимост и от вида на променящите се обкови на хилендарската 
Троеручица. 

Най-интересните варианти са тези с добавени светци. Сред тях най-често се 
срещат св. Симеон и св. Сава Сръбски, което е обяснимо заради най-късния вариант 
на разказваната легенда, освен това съществуват и няколко подобни гравюри. 
Изборът на останалите светци се определя от различни съображения. При домашните 
икони, а такива има немалко, се добавят светци покровители, лечители и патрони на 
главата на фамилията, като иконата започва да наподобява иконостас и осигурява 
ефективността на личната молитва. Най-често се срещат светците Никола, 
Харалампий, Георги, Димитър, арх. Михаил. В някои икони за монашеска килия 
също се избира за централно изображение Богородица Троеручица. В една такава 
непубликувана икона от Черепишкия манастир наред с нея са представени св. Йоан 
Рилски и св. Антоний Печерски. 

Една от най-богатите със своето съдържание икони на Троеручица в 
България е изпълнена през 1862-3 г. от зографа поп Павел от с. Шипка за иконостаса 

                                                                                                                            
Кирил и Методий”, т. ХХІІ, 1994, 254-255. 
32 Д. Друмев, Златарско изкуство, София, 1976,  прил. 129, 130; Шулекова, Ю. Тревненската 
художествена школа и златарството в Трявна в началото на ХІХ и ХХ век. В: Сб. Тревненска 
художествена школа. София, 1985, 108-109; Е. Генова, Църковните приложни изкуства от 
XV-XIX век, София, 2004,  ил. на с. 126. Във вътрешността на кутията има ръчен кръст, който 
потвърждава функцията на предмета като таксидиотска кутия, както и мощи на св. Трифон и 
св. Йоан Златоуст. 
33 Ю. Шулекова, Цит. Съч., 109.   
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на църквата в Соколския манастир34. Поп Павел е изобразил Младенеца във фас, 
облечен с царски одежди, с корона, държащ в лявата си ръка сфера. Третата ръка в 
центъра на долната част е изобразена пишеща с перо върху свитък: ��� 
������������ �������. В двата долни ъгъла на иконата са поместени допоясните 
фигури на св. Йоан Дамаскин вляво и на ев. Лука вдясно. Двамата държат текст с 
надпис: ���� �� ������ ����� ������i� �� !����"��#�� �$�%� ����� &����� 
�%�$�'����� ����� ������� (�!" �'� )��*��$i". Сигнатурата на Богородица е 
�$�$�&��� Iw���� ,����!���. Зографът е знаел късната хилендарската легенда, според 
която Троеручицата е изпълнена от евангелист Лука и по-късно е изцелила ръката на 
св. Йоан Дамаскин. Известно му е било, че светецът е пострадал заради почитанието 
към иконите и всичко това е илюстрирал чрез образи и текстове. Текстът “���� �� 
������ ����� ������i�...- е зает от малкия молебен канон на Пресвета Богородица в 
гръцкия молитвослов35. Зографът е имал различни възможности да се запознае с този 
текст, твърде популярен по негово време. Той стои в началото на книгата „Свиток 
Богоматере”, издадена два пъти в Цариград от Константин Огнянович – през 1844 и 
1850 г., под гравюра на Богородица с Младенеца; в изданието на книгата от Т. 
Хрулев през 1858 г, в началната гравюра изображението на Богородица е идентично с 
Троеручицата, само без трета ръка. Няколко години по-късно, през 1866 в 
отпечатания в Цариград проскинитарий на Света гора под началната гравюра с 
Новозаветна св. Троица стои почти същият текст, само краят е друг – след „Лукою” 
продължава: „...священнейшимъ милосердныя наставницы”. Текстът е изписан и в 
долната част на една икона от музея във Велико Търново, представяща ев. Лука, 
показващ на Богородица нарисуваната от него икона36.  В ръкописната ерминия на 
самоковеца Анастас Карастоянов като указание за надпис към икона на Богородица 
Одигитрия е поместен същият текст37. Поп Павел може да е виждал и белградското 
издание на Ирмология от 1837 г., където е представен св. Йоан Дамаскин, държащ 
отворена книга, на страниците на която се чете: „Твоя победителная десница”. 

Поп Павел изпълнява по същото време и цикъл чудеса на Богородица, 
включително сцени, свързани с иконата Троеручица и изцеляване ръката на св. Йоан 
Дамаскин38. Неговите изображения са вдъхновили местния габровски зограф Йоан х. 
Василев. Той изпълнява една Троеручица, представена почти в цял ръст, с фигурите 
на св. Никола и св. Димитър, вероятно домашна39. Под Богородица е поставен свитък 
с текст: “Сый одесную силы предстоящу выну одесную царицу яко матер сыну 
услышавъ молящую даждъ моей деснице похвалная писати матери царице”. Текстът 
е зает от сцената с молитвата на св. Йоан Дамаскин от цокъла на проскинитария в 
Соколската църква. В горната част два ангела в облаци държат свитъци с текст: 

                                                 
34 М. Цончева, Българско възраждане. Живопис и графика, София, 1962, прил. 5 – фрагмент; 
И. Гергова, Чудесата на Богородица в църквата на Соколския манастир. – Сб. Културните 
текстове на миналото. Носители, символи, идеи, кн. IV, София, 2005, 76, ил. 3; Е. Мутафов, 
Индивидуални просителни молитви пред икони. -  Манастирската култура на Балканите. ГСУ, 
ЦСВП „Иван Дуйчев”, т. 94 (13). София, 2006, 214, ил. 3. 
35 Е. Мутафов, Цит. съч., 214. 
36 Иконата не е публикувана. 
37 Ръкописът е в сбирката на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев”, Cod. D. Slavo 39. Вж.: Б. Христова, 
А. Джурова, В. Велинова, Опис на славянските ръкописи от ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев” към 
СУ „Св. Климент Охридски” ХІV-ХІХ век. София, 2000, 129. 
38 И. Гергова, Цит. съч. 
39 Крипта, № 925. Размери 62х47 см. Непубликувана. 
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“Радуйся благодатная, Господ с тобою”. В долния край на иконата зографът е 
поставил голям розов цвят, от който излизат клонки, като обогатява така внушенията 
и с намек за темата Богородица Неувяхваща роза.  

Една от най-почитаните и днес чудотворни икони в България е Богородица 
Троеручица в Троянския манастир. Историята й е записана в манастирската летопис 
и публикувана отдавна40, но не е била подлагана на анализ. Според разказа, записан 
през първата половина на 19 век, началото на обителта било положено от един 
отшелник, заселил се на това място със свой ученик около 1600 г. След немалко 
години оттук минал светогорски йеромонах, носещ „чудотворна икона на Пресвета 
Богородица Троеручица по подобие на оная, намираща се в Хилендар” 41, запътил се 
към Влашко, където живеят свободно православните. Светогорецът се задържал при 
троянските монаси доста време, през което иконата „благодатию Христовою показа в 
народе  предела троянскаго чудеса немала” 42. Тези чудеса породили в народа 
благоговение към иконата, но и към монаха, който я донесъл. Дълго след като той 
заминал, хората го споменавали като добрия духовник, който им донесъл 
чудотворната Богородица. Накрая странникът решил да продължи пътя си, положил 
иконата върху коня си и тръгнал, но едва се отдалечил от хижата на отшелниците и 
конят паднал под иконата. Разбарл, че това е волята на Богородица, светогорският 
монах се върнал. След време отново се опитал да замине, но всичко се повторило. 
Тогава той оставил иконата, разбирайки, че тя изявява волята си да остане тук и 
виждайки любовта и вярата на народа към иконата, а сам заминал. Старият духовник 
с помоща на Богородица събрал още братя и построил дървена църква, посветена на 
Рождество Богородично43. 

Авторът на троянската летопис не е известен44. Във всеки случай тя започва 
със събития, твърде отдалечени във времето, за които не са били запазени някакви 
сигурни документи или спомени – имената на троянските отшелници и светогорския 
таксидиот не се споменават, защото са били забравени. Легендарното начало на 
историята на обителта отразява времето, съвременно на писането на текста, а в него 
почитанието към чудотворната манастирска икона е било очевидно силно и то, както 
се подчертава „сред народа”. Идването на иконата, която веднага започва да прави 
чудеса, осигурява съществуването и разрастването на манастира, имнно 
благодарение на „народното” почитание. Възможно е тук да е отразен споменът за 
действително събитие – минаване на хилендарски таксидиот, носещ икона на 
Богородица Троеручица към Влашко, или към Русия, през ХVІ и ХVІІ в. това е 

                                                 
40 Й. Бакалов, Материали за историята на някои манастири в България. – Сборник за 
народни умотворения, наука и кножнина, т. ХІІ, 1895, 339-345; К. Данов, История на 
Троянския ставропигиален манастир, Ловеч, 1903, 10-12; П. Мутафчиев, Из нашите 
старопланински манастири. – Сборник на БАН, т. 27, 1931, 100-121-142. Същото в: П. 
Мутафчиев,  Избрани произведения. Т. 2. София, 1973, 392 и сл. Мутафчиев отбелязва, че е 
използвал текст, който се различава по правопис и съдържание от този, публикуван от 
Бакалов; Драговитийски еп. Харитон. Троянският манастир „Успение пресв. Богородици”, 
София, 1958, 123. Оригиналът и преписът на манастирската летопис са в неизвестност. 
Използвам текста, публикуван от П. Мутафчиев според изданието в неговите Избрани 
съчинения. 
41 П. Мутафчиев, Избрани съчинения, 393. 
42 Пак там, 394. 
43 Пак там, 394-395. 
44 Драговитийски еп. Харитон. Троянският манастир, 123-124 отхвърля съществуващата 
версия, че това е Константин Огнянович. 



 395

обичайна практика, документирана в изворите. Но по-важно и сигурно е, че текстът е 
писан от човек, добре запознат с легендите за чудеса, защото той използва един 
разпространен топос – желанието на иконата да остане на определено място и начина 
по който го показва – чрез падането на животното, което го носи. Според правилата 
на жанра спирането на животното според волята на иконата трябва да стане три пъти, 
а тук са посочени само два – авторът не се е съобразил със схемата, чийто смисъл 
сигурно му е убягвал. Оставането на чудотворната икона в Троян създава около 
образа на манастира един ореол на святост, който троянските монаси съзнателно са 
поддържали. Тук в скоби ще посоча модификациите, на които се подлага разказът от 
манастирската летопис в устните предания на местното население, записани през ХХ 
век – монахът, отиващ с иконата за Влашко преспал на Малка могилка (не се 
споменават отшелници), на сутринта конят умрял (вариант – не могъл да стане) и 
монахът оставил иконата. В един от вариантите иконата падала от гърба на коня 
когато монахът се опитвал да я сложи там45. 

По-нататък летописта продължава с конкретни имена, дати и събития, явно 
осланяйки се на някакви записи. Интересно е, че се изреждат драматични случаи на 
нападения на измаилтяни над монасите, мъчения и убийства, братята се крият в 
горите, за да се спасят, но не се споменава чудотворна помощ на иконата, което е на 
пръв поглед странно, но всъщност би могло да говори за сравнително късното 
възникване на почитанието към Троянската Троеручица. Иконата се споменава 
отново едва под датата 1818, когато в манастира дошъл руският монах Леонтий, 
„умеещ да реже образи на мед” и игуменът Партений „славы ради Богоматере” му 
поръчал да изреже „икона на Пресвета Троеручица... с обителта, скита и околните 
предели”, за да се раздават на поклонниците46. Тук за пръв път имаме документирано 
свидетелство за утвърден култ към иконата, превърнала се вече в емблема на 
манастира, така както в Хилендар през ХVІІІ в. Троеручицата задължително заема 
главно място в манастирските графични ведути. 

След като летописецът е разказал за строежа на новата манастирска главна 
църква през 1835 г., той се обръща отново към иконата. От два века, казва той, 
иконата извършва непрестанно чудеса: „давала и дава изцеление на тези, които 
отиват при нея с вяра, т. е. болни изцелява, прокажени очиства, онемели прави да 
проговарят, бесове изгонва и на всекиго всякак помага. И като майка с милост 
благодетелства не само на верните, но и на самите турци, когато в нуждата си се 
притичат към светата обител и молят за ходатайство светите отци, както и до днес 
често идват да се целят” 47. Целителната мощ на иконата е описана отново крайно 
обобщено и с топоси48, но заслужава внимание твърдението, че към нейната помощ 
прибягват и турци. Свидетелствата за уважението и вярата от страна на турци и 
въобще мюсюлмани в християнски светини като чудотворни икони и мощи на светци 
са многобройни49, така че вероятно в Троянския манастир действително се е случвало 
подобно нещо. 

                                                 
45 В. Живкова, Т. И. Живков. Локус и универсум (Добродан, планината – митология и..., 
Троян, 2001, 200. Авторите се позовават на записани през август 1993 г. текстове по време на 
експедиция на Асоциацията за антропология, етнология и фолклор “Онгъл”.  
46 П. Мутафчиев, Цит. съч., 398.  
47П.  Мутафчиев,  Цит. съч., 402. 
48 Изглежда, че пасажът е преписан дословно от някъде. Докато „бесновати” и глухи сигурно е 
имало в Троянско, то прокажени – едва ли. 
49 Ще посоча само няколко: историята на чудотворната икона на св. Параскева в Пещера (С. 
Захариев, Описание на Татар-пазарджишката кааза, София, 1973, 62); легендата за 
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Единственият конкретен случай на чудо, извършено от Троянската икона е 
разказано в летописта при годината 1837, когато имало чума по „всичката вселена” и 
много хора, християни и неверни турци и евреи умрели. Хората бягали от градовете и 
селата си по лозята за да се укрият от чумата, но и там умирали. Много дошли със 
същата надежда и в манастира, предимно ловчанлии и сопотненци. Когато дошъл 
празникът Успение Богородично големците, укрили се в обителта увещавали игумена 
да не пуска поклонници, за да не донесат зараза. Игуменът Партений отказал, защото 
не можел да откаже на поклонниците причастие и изповед, но ги утешил – „имайте 
упование в Божията майка, молете се и не се бойте” 50. Посрещнали поклонниците, 
дошли за празника, сред които имало и болни. Някои от гостите и монасите 
изплашени се скрили в околните колиби и там се разболяли, а всички, които останали 
в манастира оцелели, благодарение на бдението и молитвата, извършени от 
братството и закрилата на Богородица51. 

Тук сме свидетели на една от обичайните функции на чудотворните икони на 
Богородица – да спасяват при епидемии, но при условие, че застрашените имат силна 
вяра. В случая огромна роля за извършване на чудото има игуменът Партений с 
неговата вяра, смелост и решителност. Този троянски игумен се е задържал на поста 
извънредно дълго и по негово време е построена новата манастирска главна църква52. 
През 1871 г., двадесет години след смъртта на Партений, Феликс Каниц пише, че в 
манастира го почитали като светец53.  

За мащабите, които е придобило почитанието към Троянската Троеручица 
през 19 век пише в спомените си копривщенецът Михаил Маджаров, посетил като 
дете с близките си манастира на патронния празник през 1860 г.: „Манастирската 
черква и цялата нейна околност се пълнеха с благочестиви и набожни християни, 
които бяха дошли от далечни краища, за да се поклонят на чудотворната икона на 
Божията майка. Два дни и една нощ хиляди мъже и жени се трупаха пред нея с такова 
усърдие и с такава преданост, които и до сега не са изчезнали от паметта ми. В 
навалицата на мнозина прилошаваше и трябваше да бъдат извеждани навън. Но това 
не спираше другите да се измъчват и най-после да достигнат до чудотворната икона, 
на която славата се носеше от Дунава до Родопите.”54 

В Троянския манастир са изработени две манастирски щампи – през 1818 г. 
от руския монах Леонтий и през 1839 г. от троянския монах Филотей55. И в двете 
изображението на Богородица Троеручица заема главно място, наред с процесията с 
иконата на патронния празник Успение Богородично. В по-новата гравюра съставът 
на шествието е по-различен – добавени са двама свещоносци и двама йеромонаси с 

                                                                                                                            
постояването на аязмо и манастир на св. Марина в Каран Върбовка, Русенско (К. Огнянович, 
Летный кринъ или страдание стыя великомученицы Марины. Цариград, 1843); почитанието на 
св. Наум от страна на турци  (И. Гергова, Култовете на българските светци през 
Възраждането, София, 2004, ръкопис); туркини нощуват при гроба на св. Константин 
Софийски за изцеление (пак там). 
50 П. Мутафчиев, Цит. съч., 403.   
51 През 1848 г., когато е имало поредна епидемия от холера, оцелелите от болестта свищовски 
жители отиват да се поклонят сигурно не случайно на „Света Богородица” в Троянския 
манастир, за което един от тях оставя запис. Вж: П. Мутафчиев. Цит. съч, 418; И. Гергова, 
Една икона на захари Зограф и нейната история. – Проблеми на изкуството, 4, 2010, 6-7.  
52 Драговитийски еп. Харитон. Цит. съч., 56-59. 
53 Пак там, 149. 
54 Цит. по: Драговитийски еп. Харитон. Цит съч., 64. 
55 Е. Томов, Възрожденски щампи и литографии, София, 1962, прил. 4, 6. 
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кадилници. Изглежда междувременно литийното шествие е направено по-
тържествено и това сигурно е станало след чудотворното спасяване на манастира и 
неговите гости от чумата през 1837 г., за което разказва манастирската летопис. 

Смисълът на литийното шествие се предава по традиция до наши дни – на 
манастирския празник отнасят иконата до мястото, където паднал коня, когато 
светогорският монах напуснал обителта. Въпреки, че на това място няма поставен 
някакъв знак, очевидно се следва утвърдената традиция, идваща от Света гора, която 
съществува и при Бачковската чудотворна икона – веднъж годишно се отнася 
чудотворната икона до мястото, където тя се е появила. В Троянския манастир са 
адаптирали хилендарския обичай да се отнася иконата Троеручица до 
Проскинитария, поставен на мястото, където според легендата иконата пристигнала 
сама. 

Троянската икона Троеручица не датира от началото на 17 век, както твърди 
местната легенда. По стилови белези тя може да се определи като произведение на 
тревненски зограф от самото начало на 19 век56. Иконата е с големи размери и е 
поставена на проскинитарий. Богородица с Младенеца са заобиколени от 
допълнителни изображения: в центъра горе е благославящият Бог Саваот в облаци, а 
в краищата са групи от светци със скръстени пред гърдите ръце. Върху лявата рамка 
отгоре надолу са сцените: Благовещение на Йоаким, Рождество Богородично, 
Благовещение. Върху дясната рамка са: Зачатие на Богородица, Въведение 
Богородично в храма и Успение Богородично. Под арки върху долната рамка са 
представени петима светци с неясни сигнатури, сред които се различават св. Никола 
и св. Харалампий. 

Троянският манастир е най-голямата и посещавана обител в северна 
България.  През 1832 г. троянският монах Йосиф решава да построи манастир близо 
до родното си място Габрово. Добре запознат с историята на Троянския манастир, 
той възпроизвежда същата парадигма, която се оказва ефективна. Една от първите 
икони, които поръчва, е Богородица Троеручица. „Любви ради Богоматери” околното 
население започва да помага с пари и доброволен труд за изграждането на новия 
манастир57. Днес иконата на Троеручица в Соколския манастир, прекрасно 
произведение на тревненски зограф, се почита като чудотворна, навярно така е било 
още от самото начало. Това може да се предположи и заради спомената икона от поп 
Павел, която е разположена в царския ред на иконостаса, развивайки темата за 
Троеручица. 

Изображения на хилендарската чудотворна икона в българските земи 
намираме в графиката, златарството, украсата на ръкописната книга, стенописта и 
иконописта. Голяма част от тях са предназначени за лична употреба, намирали са 
място в домашния иконостас, пред тях са изричани молитви с очакване за сбъдването 
им. Синтезиран израз на отношението на българите към Богородица Троеручица дава 
самоковският зограф Захарий Христов, който добавя при стенописното изображение 
на иконата в Троянския манастир епитета „Милостива”.  
 
 
 
 

                                                 
56 И. Гергова, Троянският манастир, София, 1988, 15, 16. 
57 Х. Темелски. Соколският манастир „Св. Успение Богородично”  край Габрово, Фабер, 2004, 
24. 
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Иванка Гергова 
 
ПОШТОВАЊЕ БОГОРОДИЦЕ ТРОЈЕРУЧИЦЕ КОД БУГАРА У 18-19. ВЕКУ 

 
 У 18. и 19. веку везе Бугара са Хиландаром су интензивне, многи Бугари су 

монаси у манастиру, цела бугарска територија покривена је метосима, поклоништво 
је активно. Од свих светогорских чудотворних икона, Богородица Тројеручица је 
најпопуларнија. Упоредо с репликама иконе светогорских сликара, појављује се 
мноштво урађених од стране бугарских мајстора. Реплике имају различиту 
иконографију, неке од њих се поштују као чудотворне. 

 Кључне речи: Богородица Тројеручица, чудотворна икона, реплика, метох. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 404

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 



 405

Crkvene studije, Ni{ / Church Studies, Nis                                           8-2011, 405-412 

УДК 271.2-526.62 
                                                  75.01/.052 

 
 
 
Бојан М. Томић 
Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд - Србија 

 
ЕКСПЕРТИЗА У УМЕТНОСТИ И ЕКСПЕРТИЗА У ТЕОЛОГИЈИ 
НА ПРИМЕРУ ПРОЈЕКТА О СВЕТЛОСТИ ЗА ИКОНОПИСЦЕ1 

 
Апстракт: У раду се разматра научна заснованост eкспертизе у 

уметности и теологији. Испитује се како она утиче на рад корисника 
истраживања. Такође се анализирају различити видови повезаности иконописа и 
науке. Разматрањe обухвата одреднице из когнитивних наука, оптике, символике, 
епистемологије, иконологије, новозаветне проблематике светлости и аналитичке 
процедуре везане за испитивање органских и неорганских једињења. Истиче се 
жељени утицај пројекта о светлости на образовање у XXI веку. На самом крају, 
предочава се значај експертизе за савремену теологију.  

Кључне речи: експертиза, иконопис, светлост, наука, теологија, физичке 
методе, хемијске методе. 

 
Експертиза (фр. expertise) обезбеђује истраживање које је научно засновано2 

доприносећи оцењивању урађеног (или предоченог) и потпомажући обучавање – 
вежбу (француска реч евалуација и енглеска тренинг појавиле су се у наглашеној 
употреби у протеклим годинама). Она се одликује сагледавањем стања и анализом 
могућности. Стратегијски посматрано, резултат се одражава на рад корисника 
истраживања. По дефиницији, експертиза је намењена чиниоцима који су је 
захтевали и који су њоме обухваћени, али посредно утиче (у зависности од 
презентације истраженог и „фактора успешности“) и на непрофитни сектор, као и на 
оне који се њоме нису активно бавили. Циљ јесте повећање релевантности подручја 
рада (предмета проучавања) и утицаја (impact). Она, наравно, не мора бити површна, 
али је такав јединствен захтев за дубинским преиспитивањем обележен својеврсним 
условима. За радикалну3 експертизу карактеристично је неколико речи са префиксом 
пре-, као што су: преиспитивање, преокретање, прелазак преко, преоријентисање, 
(понекад предимензионисање, престрављење). У случајевима темељних испитивања, 
она захтева ангажовање корисника резултата (те читаоца) на дубљем нивоу од 
примања информација4 и утилитарног новог курса. Преумљење није мотивисано 

                                                 
1 Рад је настао у оквиру пројекта „Теорија и пракса науке у друштву: мултидисциплинарне, 
образовне и међугенерацијске перспективе”  (ОИ 179048 – област друштвених наука), 
финансираног од стране Министарства просвете и науке Републике Србије.  
На Високој школи - Академији за уметност и консервацију СПЦ, 2008. године започет је 
пројекат о светлости за иконописце, на чију се методологију и резултате позивамо. 
2 У оптицају су експертизе за различите области: оне се одликују како бројем експерата 
(њиховим профилима) који су укључени, тако и методама које се користе.  
3 Radix – лат. корен. Сугерише се експертиза на дубоком нивоу. 
4 Било прегледа, мишљења или савета. 
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профитом и није недоживљено. Релевантност5 вештака (наочито вештог) у том 
случају неће се рефлектовати и ограничити на дотад стечене похвале, на забележене 
или не само посматрачке тренутке, већ се преокреће у његово самокритично 
приступање, животно ангажовање, другачије самовредновање. Циљ експертизе који 
се обично прокламује као изналажење истине у односима постаје захтев који се не 
разрешава преко утврђеног броја страна, поновљених наслова или карактеристичних 
реченица. Ради се о томе да је потребна нова консултација при раду, као и нови 
консултанти – јер се проблематизује садашње и будуће искуство и Истина. Тада се 
почиње са преиспитивањем заснованости поступка експертизе, а такође и науке која 
је требало да јој буде обезбеђење (гарант). Испитивање, критика, преглед, процена 
утицаја, вредности, ослоњеност на практично искуство – источни и западни концепти 
експертизе, све то постаје нестално, несигурно. Πραγµατογνωµοσύνη, употребићемо 
грчки еквивалент за експертизу, у себи доноси неколико одредница – делатан и 
делотворан, познајући и познавајући – и као такав, наговештава. 
 

О којој екпертизи је реч 
 
Експертиза би, у случају који нас занима, била извршена од појединца или 

групе – тима стручњака, познаваоца уметности, науке и теологије. И то би, у случају 
именовања, следећа прихваћена синтагма била наука о сликању (иконе). Била би то 
примена свих расположивих теоријских и примењених достигнућа у тумачењу или 
приближавању урађеном (делу) на један „објективнији“ начин. Набројаћемо нека од 
тих достигнућа: таласна и геометријска оптика, инфрацрвена спектроскопија, 
аналитичке процедуре везане за испитивање органских и неорганских једињења итд. 
Прилаз „свету“ уметника и уметничког дела јесте у овом случају спољашњи и базира 
се на анализи (на)прављене слике. Друга опција назива била би наука сликања. 
Нешто више посвећена пажња техникама и начинима израде, те њиховом месту у 
контексту изграђене „целине“ тумачења и значења, оваква симбиоза и њој својствен 
однос науке и сликања може на трен задовољити њене кориснике.  

Но, у приступу који карактерише радове о светлости (које представљамо) 
појављује се нешто другачији ангажман у односу на ова два вида експертизе. 
Користећи се обема, као (нижим) степеницама, успињемо се до тајне: наука у 
сликању. Иконопис у својим поставкама и стваралачко-светлосним одликама садржи 
(и) науку. У својим симболима, начинима укључивања човека у „свет“ иконе, он 
доноси, рефлектује и указује на сазнања и XX и XXI века – на тајну. Такође, 
драматизује следеће питање: зашто имамо (мисли се на научнике и сликаре) исте 
непознанице, а имамо и потенцијално исте познанике и познанице6. 

                                                 
5 Релевантност је потребно оценити и доказати. Или се то не може учинити. Остаје и питање: 
да ли ће тако шта моћи да се учини у будућности? У сваком случају, данас је за оцену 
релевантности неопходна анализа когнитивности. Когнитивне науке добијају популаран статус 
показатеља експертске спреме и значаја. 
6 Иако ова реченица кад се прочита може деловати саморазумљиво (посебно први део о 
непознаницама), важно је обратити пажњу на следећу мисао: „Искрено могу рећи да још увек 
нисам у потпуности схватио шта је заправо икона. Можда то уопште и није могуће у 
потпуности схватитити нити изразити. То је једна велика духовна и ликовна тајна.“ Ово су 
речи о. Стаматиса Склириса. Извор је - Радован Биговић, Морнари неба: разговори са о. 
Стаматисом Склирисом и о. Марком Иваном Рупником о савременој хришћанској уметности, 
Хришћански културни центар, Београд, 2007, 50. За научни став о непознаницама у вези 
светлости погледати стране 279-286 рада Бојан Томић, Анализа зависности нашег начина 
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Разоткривајући делом слику коју хоћемо да представимо, долазимо 
методички, кроз обуку, истрајавањем на перспективама које доноси светлост, до 
појма образовања. Пројекат о светлости за иконописце повезује школске активности 
са чином покајања, припремом за евхаристијско славље Цркве, молитвом, 
обредословљем, литургијским годишњим кругом.  

Увођење, разрада, фокусирање првенствено су намењени студентима и 
професорима Високе школе – Академије српске православне Цркве за уметност и 
консервацију (Београд), и заинтересованим уметницима, али и психолозима који се 
занимају за стваралаштво, методичарима наставе, историчарима и философима 
уметности.  

Хемијски и физички аспекти везани за примену техника и метода, као што су 
масена спектрометрија7, хроматографија попут нано-течне хроматографије, 
инфрацрвена рефлектографија, УЉ флуоресцентна спектроскопија8, укључују 
хемичаре, физичаре и физикохемичаре, али и остале, не дозвољавајући им више да 
наступају одвојено9. Један од циљева (разлога) таквог рада јесте истраживање 
променa на сликама и трагање за сјајем нове светлости иконе. Усаглашеност 
светлости са осетљивошћу ока, те перцепција, символика и когниција укључују 
теоретичаре и „природних“ и „друштвених“ позиција, захтевајући суптилна и 
критичка одређења у односу на неуро-науке10. Тимски рад и мултидисциплинарна 
истраживања постају правило које скоро не броји изузетке. Навешћемо један пример: 
у оквиру успеха у експериментима, оствареним у протеклим годинама, можемо 
пратити како се кроз примену нпр. тестова бојења укључују и истраживачи чија су 
интересна поља биомедицинско дијагностиковање и молекуларна хистологија, те 
програмери у 3Д окружењима, јер се дигитално бојење предлаже као комплемент 
хемијском бојењу11. (Значајно је и креирање попречних пресека старих слика у 

                                                                                                                            
виђења од светлости и мисаони експерименти са светлошћу: Уводни рад са тематиком 
светлости за студенте Академије Српске Православне Цркве за уметност и консервацију, 
Живопис, 3, 2009, 279-301.  
7 Maria Perla Colombini, Francesca Modugno (eds), Organic Mass Spectrometry in Art and 
Archaeology, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, 2009. 
Ester S.B. Ferreiraa, Ron M.A. Heeren, Klaas Jan van den Berg, Christopher Maines, Ken Sutherland, 
Catherine Higgitt, Mass spectrometry of art and cultural heritage, International Journal of Mass 
Spectrometry, 284, issue 1-3, 2009, 1. 
8 Mathieu Thoury, Mady Elias, Jean Marc Frigerio, Carlos Barthou, Nondestructive Varnish 
Identification by Ultraviolet Fluorescence Spectroscopy, Applied Spectroscopy, 61, issue 12, 2007, 
1275-1282. 
A. Nevin, D. Comelli, I. Osticioli, G. Valentini, L. Toniolo, R. Cubeddu, Fluorescence and 
vibrational spectroscopy for the analysis of the ageing of selected natural varnishes, International 
conference Technart 2009, Non-destructive and Microanalytical Techniques in Art and Cultural 
Heritage, Athens, 27 - 30 April 2009, Book of abstracts, 43. 
9 Бојан Томић, Савремене хемијске и физичке аналитичке методе у студијама уметничких 
материјала (развој мултидисциплинарности у 2009. години), Живопис, 4, 2010, 83-105. 
10 Читав низ ентитета (реалитета) нас као сликаре и молитвенике усмерава на сусрет са 
иконом. Уз све то, иконописцу предстоји васкрсли и преображени свет. Упоредити - Бојан 
Томић, Анализа зависности нашег начина виђења од светлости и мисаони експерименти са 
светлошћу: Уводни рад са тематиком светлости за студенте Академије Српске Православне 
Цркве за уметност и консервацију, Живопис, 3, 2009, 279-301. У раду проблематизујемо 
„низ“: Сунце, атмосферу, биосферу, око, когницију, ментализацију и њихове односе са 
неурологијом и неуроелектроником. 
11 Michael Hanselmann, Ullrich Köthe, Marc Kirchner, Bernhard Y. Renard, Erika R. Amstalden, 
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дигиталној 3Д техници12.) Увидело се да је у раду са микрометодама (у аналитици), 
консерваторским и музеолошким активностима, раздвајање на резултате које користе 
појединци или послове које самостално и без консултација обављају једни, други или 
трећи анахроно.  

Читав ангажман на пројекту о светлости може се посматрати као активност и 
допринос Академије савременим токовима образовања и научног рада. Но, то не води 
утискивању неке педагошке, дидактичке науке преко чина иконописања, већ се 
обелодањује актуелност савремених поставки иконописа на начин који у реалном 
времену ангажује иконописце и остале учеснике потраге за „светом“ у сликама. 
(Израз у реалном времену, значајан за консерваторе и информатичаре, овде је 
употребљен да наговести неодложну сарадњу и предност сведочења у реалном 
времену13.) Демонстрирајући интегралност и мултидисциплинарност, а не баратајући 
обрасцима који утврђују и увећавају препреке стваралаштву нити повинујући се 
назначеној (предложеној, препорученој) хиперрелативности, кроз радикално 
истраживање, методолошки се потенцира наука и вера14.  

Ововековни проблем расцепа измећу дидактичких модела, те предложених 
начина дидактичког деловања и дидактичког истраживања, управо треба да буде 
разрешен огледно (на делу). У пуном смислу речи огледно – тражећи, с једне стране, 
одгонетку на питање рефлексије педагога, дидактичара, методичара, а са друге, 
онтолошко решење (утемељење) лика и одраза и место символике која се у таквом 
дешавању везује за икону. Текст Нова светлост иконе управо је томе посвећен (и 
представља огледни рад – огледало свих учесника у сазнавању). 

Гледање и прогледавање, тама и светлост захтевају (не само метафорично, 
алегоријско већ и симболично, откривењско) распознавање времена и списа. Зашто? 
Постоји ли формула универзалног прихватања православне теологије светлости од 
стране уметника (различитих концепција и начина изражавања)?  

Новозаветна позиција фотофаније нуди могућност приказивања путем два 
степена – кроз предразматрање (оцењено као колебљиво негирање и иницијални 
улазак у светлост) и кроз разматрање (искуство светлости и слављење). Може се 
чути и видети да се дешава, те када ће се десити промена у обасјавању и данашњих 
сликара (иконописаца). Такође, могуће је и негирање оба степена. Тада смо на 
„познатим“ позицијама (нисмо препознали себе у Цркви). Мрак, немоћ и 
немогућност проласка, вечна смрт, неспасеност, али и лични светлосни излаз (сваког 
од нас) библијска је тема – старозаветна, новозаветна и хеортолошка.  
 

Могуће последице 
 
После предоченог, треба нагласити неколико ствари. Скуп хемијских и 

физичких појава у природи, као што су боја (колорит) неба, аспекти дисперзије 

                                                                                                                            
Kristine Glunde, Ron M. A. Heeren, Fred A. Hamprecht, Toward digital staining using imaging mass 
spectrometry and random forests, Journal of Proteome Research, 8, 2009, 3558-3567. 
12 J. J. Boon, E.S.B. Ferreira, J. Van der Horst, M. Stampanoni, F. Marone, X-ray tomographic 
microscopy compared to ion polished paint cross sections of 19th century paints with and without 
metal soap aggregates, International conference Technart 2009, Non-destructive and Microanalytical 
Techniques in Art and Cultural Heritage, Athens, 27 - 30 April 2009, Book of abstracts, 39. 
13 Са не малим теолошким импликацијама. 
14 Пројекат се не одликује синкретизмом и прилепљивањем тековина које називамо 
„славним“. Преиспитујући науку којом „баратамо“ (којој смо се „повиновали“), учвршћујемо и 
нашу веру. 
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Сунчеве светлости, расподела трајања обданице и ноћи, тродневни знак Јоне пророка 
(Лк 11, 29-30) ставља се у корелацију15 са знацима времена у животу сваког 
појединца, што директно упућује на расветљавање времена, на час покајања, 
крштења, Новог јутрења, Васкрсења, на Парусију. Знање (незнање) о бојама и 
светлости поставља и центрира несигурност знања на свечовечанској и историјској 
скупини догађаја. Она захтева разрешење, јер у животу сваког иконописца и сликара, 
овоземаљска и есхатолошка димензија вечног дана и вечне ноћи чини најзначајније 
реалности или имагинарности црног (таме) и белог (светлости). Расветљавање 
времена и проналажење Личности кроз коју се то чини, разоткрива (и) животе (лица) 
оних који стоје пред иконом.  

 
Искуство 

 
Пројекат о светлости за иконописце попуњава недостатак тематски сличног 

предмета (и курса) на уметничким факултетима у Србији. Наравно, намеће се 
питање: треба ли нешто додатно учинити да би он постао доступан (конкурентан) и 
осталим уметницима? Како утицати на уметничко искуство које није, за неке, 
замишљено да буде верујуће искуство?  
 

Понуђени одговори 
 
Мисаони процеси, проширивање емпирије (extended experience) у области 

граничног иксуства и њен прелазак описани су (обележени) појмовима као нпр. 
достигнуће (или извођење), што је превод енглеске речи performance, која има 
значење и представе, приредбе. Извршење које се данас посматра као performance, 
дакле, доводи до различитих реакција. Кратко речено – некоме ће extended experience 
бити само прича о постизању утиска, а некоме прилика за ново искуство. Ту је место 
експертизи која инсистира на питању: колико икона у овом тренутку утиче на 
слушаоце курсева, студенте богословских факултета, научнике (хемичаре, физичаре, 
историчаре...), а колико је само „научена добра прича“? 
 

Крајња (коначна) питања екпертизе 
 
Све науке о сликању баве се интеракцијом са сликом (и перцепцијом). 

Централно питање овог пројекта кроз све радове јесте: којом сликом и којом то 
интеракцијом? Откуд та интеракција?  

Упоређујући метод и резултате до сада остварене, разумемо зашто је у овом 
случају назив Наука у сликању примеренији – јер је истраживање и указивање: 
основно, тајинско и телеолошко.  

С тим у вези, следи и „неспецифична“ констатација: интонирање проблема 
води не само до усложњавања, већ и до разрешења дугогодишњих тегоба и 
непознаница – што је прагматична страна експертизе. 

Практичност експертизе. Током решавања свега наведеног, мора се имати 
на уму како поступити у случајевима када се јаве експертске дилеме. Тада одлука (по 
питању делања) дели експертизу у дубини приступа. Одреднице поделе су следеће: 

1. савет и мишљење или ангажовање у садашњости и будућности;  

                                                 
15 Корелацију овде поставља Господ. Погледати рад Бојан Томић, Светлост у Новом Завету: 
Хемијска, физичка и теолошка предразматрања, Иконографске студије, 3, 2010, 51-64. 
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2. потврђивање других научних дисциплина или дидактичка спознаја.  
Након донесене одлуке (која захтева ангажовање комплетног истраживача), 

обелодањују се нови консултанти и нове консултације. 
Њихове одлике, као што су: способност, квалификација, моћ поседовања 

специјалног знања, преданост и силина, у овим околностима другачије се тумаче. 
Експертиза, као добро заједнице, може се у Богоцентричном смислу 

поставити као нова консултација. Положај уметника у односима са другима и у 
природи, те антрополошки одговор и показатељ, нуди се преко светлосног 
учествовања. 
 

Опредељење истраживача 
 
Рад на (оваквим) темама које имају интересенте међу онима који нису 

посвећени теологији повлачи неодложност акције. Неопходно је остварити ангажман 
тумача и истраживача. Данас нема „празног хода“, нема супституције теологије 
дисциплинама ма како оне важне биле – била то историографија, филологија или 
нека друга. 

Успешним одгонетањем (странпутица и пролаза), схватамо да инструкције 
(било психологизиране, физикализоване, историцизоване, формализоване на начин 
некритичких, неискрено финализованих рецепција) нису однос усиновљених у 
Јединородном Сину16, ни са браћом, ни са Оцем.  
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Bojan M. Tomić 
 

EXPERTISE IN ART AND EXPERTISE IN THEOLOGY 
IN THE PROJECT OF LIGHT FOR ICON PAINTERS 

 
This paper examines scientific base of expertise in art and theology. It is examined 

how it affects the work of the user of the research. Different modes of interrelations 
between iconography and science are also examined. Discussion includes definitions from 
cognitive sciences, optics, symbolism, epistemology, iconology, problem of light in New 
Testament and analytic procedures for studying of organic and nonorganic compounds. 
Desired influence of the project on light on education in 21st century is pointed out. In the 
end, importance of expertise for contemporary theology is observed.  

Key words: expertise, icon painting, light, science, theology, physical methods, 
chemical methods. 
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УДК 271.2-528“XVII/XIX“ 
 
 
 
Весна – Сара Пено 
Музиколошки институт САНУ, Београд - Србија 

 
О ПОЈАЧКОЈ ПРАКСИ У СРПСКИМ ЦРКВАМА  

У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И  ПРВИМ ДЕЦЕНИЈАМА 

XX ВЕКА* 
 
Апстракт: Црквена периодика пружа драгоцена сведочанства о појачкој 

пракси у другој половини XIX и првим деценијама XX века. Аутори написа били су 
углавном клирици или активни појци који су указивали на узроке због којих је 
једногласно српско црквено појање губило на свом значају и вредности. Најчешће 
теме у објављиваним чланцима била су стања у појачкој пракси у градским и сеоским 
срединама, начин учења црквеног појања, статус црквених појаца, рукописна и 
штампана издања нотних зборника црквених напева.  

Кључне речи: црквено појање, богослужење, напеви, појац, певничка пракса, 
нотни зборник. 

 
У добро познатим и у историјској литератури углавном темељно описаним 

околностима у којима се током XIX и на прагу XX столећа налазила српска Црква, 
њен клир и верни народ, могло би се наћи оправдања због којих за неговање појачке 
уметности није било правих услова. Истина, у српским црквама је у другој половини 
XIX века вишегласна хорска музика све више добијала на свом замајцу, што је, 
свакако, подразумевало виши ниво музичког образовања, како диригената 
новоосниваних хорова, тако и самих чланова – извођача. Но, о томе шта се збивало са 
традиционалним једногласним напевом, како је звучала сама певница, затим о томе 
ко су били појци и како су се у појању обучавали, са којим су искушењима по питању 
музичког благољепија били суочени како служитељи, тако и верници, најзад, како су 
српско појање видели они који су га у богослужбеној пракси упражњавали, сазнајемо 
из написа објављиваних у црквеној и другој периодици у назначеном периоду. 

Аутори чланака у вези са црквеним појањем су, готово по правилу, на 
почетку истицали благотворно дејство ове уметности на слушаоце. „Песма уопште, а 
црквена понаособ диже човека и душу његову до највиших висина, даје му полета за 
размишљање о духовном животу човека, као и о сврси живот тог, снажи естетско 
чувство човечје, ствара ред, учвршћује заједницу и најзад кадра је песма та и 
најокорелију душу да помири с Богом”, писао је Јован Ж. Бута1. Сличан је суд о 
богослужбеној, и то традиционалној једногласној музици изнео и  Драгутин Блажек: 

                                                 
* Студија је резултат рада на пројекту Музика на раскршћу – српски, балкански и европски 
оквири (евид. бр. 147033), финансираног од стране Министарства за науку и технолошки развој 
Републике Србије и у измењеном облику прочитана је на међународном скупу Композитор и 
његово окружење, у организацији Музиколошког института САНУ и Матице српске, 
одржаном у Београду и Новом Саду 2006. године. 
1 Јован Ж. Бута,  Реч две о црквеном појању у сеоским црквама, Српски Сион, год. XVII, бр. 6, 85. 
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„Народно црквено појање, са којим се српски народ дичити може и са којим стоји 
изнад свију других народа истекло је из побожног срца народнога. Појање нам улева 
утехе, ако смо тужни, оно нам улева наде, ако смо у невољи. Појањем говоримо 
своме Творцу, говоримо шта у срцу осећамо. Имамо доиста и вештачко (хорско, 
прим. В. С. П.) појање, јер је велика разлика између појања, које је поникло из 
побожног срца народног, и појања које је вешт музичар створио” 2. Владика тимочки 
Мелентије је у својој проповеди приликом освећења заставе неготинског Певачког 
друштва „Хајдук Вељко“ 21. септембра 1903. песму и молитву назвао најмоћнијим 
оружјем, „оне додирују и покрећу најудаљеније и најскривеније кутиће душе 
човекове. Песма и молитва то су серафими, који чак и најтромију душу уздижу до 
самога Престола Божја, приближују Богу и чине ју, те је примамљива за све што је 
лепо, узвишено идеално” 3. У хвалоспеву за српско црквено појање, Лазар Богдановић 
изрекао је и то да је довољно само сетити се, а камоли слушати и појати, како он 
каже, „анђеоске арије и умиљате триле па да те мрави почну подилазити. Душа се од 
милина топи не само Србину, него и туђину и једноверном и иноверном, кад ти чује 
наше црквено пјеније” 4.  

Међутим, овако хваљено појање било је већ увелико запало у кризу, како у 
градским црквама, тако, још и више, у парохијама по селима. Извесни Бачванин је у 
часопису Источник последње деценије XIX столећа писао о томе да је црквено 
појање задуго био главни, ако не и једини вид музицирања код Срба. „У свима 
српским кућама, при сваком весељу, већином су појане црквене пјесме. Ратари, 
занатлије и трговци, веселили су се само уз разне црквене пјесме. Само су господа, 
неке италијанске арије бебукали... Но ово је достигло кулминацију и подмладак наш 
почео је напуштати црквене мелодије и више тражити свјецке. Тиме је почело и 
интересовање шире публике за црквено појање слабити, те смо данас дошли до тога 
да млађи нараштај, не само да не поји више црквене пјесме, него их и не зна: а они 
пак, који нешто мало науче, ти послије несигурни кваре, и тако почиње изопачавање, 
које је јако отело мах, те данас по разним нашим српским крајевима наћи ћемо и 
разно црквено појање, шта више, наћи ћемо и тако изопачено, да више не одговара 
оном дивном српско-православном пјенију” 5. Блажек се жалио да се све ређе у 
српској певници чује добар појац „који је веран у изразима природног и 
непритворног појања... Немарност и једнострано учење и никакав труд, то су 
најглавнији узроци, што наше дивно црквено појање, пропада... Овако појање не 
улева у нас побожност и нема снаге, да нас опомене на Творца и безмерну милост 
његову; на против сваки гледи, да што пре из цркве изиђе, јер га такво појање не 
претопи у побожно осећање нити га усхићава” 6.  

„У певници се певало тако што један почне, а остали га прате или му 
‘секундирају’, и то како ко уме”, писао је Тихомир Остојић у предговору другог 
издања свог Зборника7. Ситуација се није мењала ни почетком XX века, напротив, 
београдски ђакон Миливој Петровић у једном свом тексту из 1908. жалио се да 

                                                 
2 Драгутин Блажек, Наше народно црквено појање, Српски Сион 1891, I, 19, 298. 
3 Проповед владике тимочког Мелентија, Гласник Православне цркве у Краљевини Србији, 
бр. 11-12, 1903, 724-725. 
4 Лазар Богдановић, Српско – православно појање карловачко, Српски Сион 1893, III, 15, 231. 
5 Бачванин, Српско православно црквено појање, Источник 1891, V, бр. 4-5, 174-175. 
6 Драгутин Блажек, нав. дело, 299.  
7 Тихомир Остојић, Предговор у: Православно српско црквено пјеније по старом карловачком 
начину, Нови Сад, VI. 
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певничко певање не само што нема напретка, него се спустило још на нижи ниво, 
него што је било: „Нити ту има такта, нити ту има какве одређености! У једној истој 
песми, пажљив слушалац приметиће како један певач на једном месту иде гласом 
горе, други то исто место спушта, трећи, четврти, пети то баш место маркирају, 
десети прибегава другој крајности, што све скупа чини један хаос, који пре може 
слушаоцу досаду да причини, него ли да га упути, да га расположи на размишљање о 
ономе што се пева – да га на побожност покрене” 8.  

Са оправданом строгошћу, јавну реч појцима упутио је професор потписан 
иницијалима Ј. Хџ. Вид. Подсећајући да је посао појца свет јер он служи Господу, а 
дужност високопоучна, будући да се читањем и појањем псалама и духовних песама 
проповеда божанска наука, аутор указује да њему савремени појци неретко тако при 
појању журе, „да се, сем мумлања, ништа друго не чује, а притом се најважније 
ствари изостављају и прескачу... Зар се таквом молитвом не саблажњава народ? Зар 
се таквом небрижљивошћу не одбија свет и од вас и од светога храма? Зар се не чују 
прекори на такво немарно певање и читање не само од наших социјалиста, већ и од 
интелигенције?...”9  

У селима је ситуација у певничкој пракси у другој половини XIX века била 
још критичнија. „У нашим сеоским црквама“, писао је Јован Бута, „ретко ће вас данас 
загрејати, одушевити песма црквена. Она лепа песма коју су некад стари учитељи и 
појци појали са толико мара..., та песма црквена поји се данас брзо, равнодушно без 
иједне искре одушевљења, неправилно, сакато – управ ма како. Отидите у село и 
погледајте децу у храму. Ено их поређане крај певнице. Слушајте их. Половина поји, 
половина ћути. А како поје? Место Господи помилуј – Господи помелуј, место свјати 
крјепки – крјепти, внепоту облечесја, всесесејшаго, одиње и до вјека и тд. У сваком 
тропару бар три-четир погрешно испојаних речи, катавасија и загрдила. А апостол 
како се чита? О томе ни речи! Језа вас хвата јелте и жалите што је тако” 10. Слично о 
ситуацији у Добановцима и Старој Пазови, као и у другим местима Сремске 
епархије, пише Пјестун. „Верни су се“, вели он, „скоро навикли да од својих појаца 
слушају соимишче уместо сонмишче, турци место Тројици”11. И анонимни писац у 
чланку под насловом О заједничком црквеном певању из 1910, дакле, две године 
пошто је Мокрањчев Осмогласник одштампан, апелује да се нешто мора учинити 
како би се спречио јак назадак у црквеном певању, који је више него очигледан. 
„Наше не само сеоске, него чак и варошке цркве тако рећи кубуре и натежу са 
појањем. Свештеник је често у неприлици, јер не може ни најобичније богослужење 
да сврши, нема никога који би умео ни Господи помилуј да отпева, а камоли што 
друго. Није дакле никакво чудо, што наше цркве и не привлаче богомољце к себи” 12.  

Све присутнији проблем долазио је и од недостатка у црквеном појању 
стручних учитеља који су имали обавезу да учествују у певничкој пракси и да своје 
ђаке поучавају црквеним мелодијама. Слаба новчана накнада за обављање појачке 
дужности представљала је један од оправданих разлога одсуства ентузијазма код 

                                                 
8 М. М. (Миливој) Петровић, Наше црквено певање, Весник српске православне цркве, 
Београд, 1897, VIII, 352. 
9 Ј. Хџ. Вид, Неколико савета онима који држе певницу за време богослужења, Гласник 
Православне цркве, бр. 11, 1908, 155. 
10 Јован Ж. Бута, Реч две о црквеном појању у сеоским црквама, Српски Сион, год. XVII, бр. 6, 
85-87. 
11 Пјестун, Учитељске дужности у погледу црквено-словенског језика и црквеног појања, 
Српски Сион, 1894, IV, 38, 599. 
12 О заједничком црквеном певању, Пастирска реч, 1910, V, 49-50. 
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учитеља, о чему је у више чланака јавност обавештавана13. Но, било је и врло 
конкретних притужби на учитеље који свесно, и то због својих атеистичких убеђења, 
одбијају да учествују у богослужењу и у певничкој пракси, или, пак, препознавања 
диктираних друштвених реформи у којима се Црква маргинализовала. Димитрије 
Јанковић у напису Учитељ и појање реагује на изјаве једног таквог учитеља који 
појачку дужност сматра наметнутим душевним кулуком, и то у веку слободоумља. 
Коментаришући нове тенденције у црквеном и друштвеном животу, Јанковић је, 
између осталог, рекао и то да су „они стари учитељи, који о нотама ни појма имали 
нијесу, били сви од реда изврсни појци, и поносили су се са својом пјевницом, а гле 
сад, кад су дошле ноте, сувремени ‘Magister’ неће да ни из нота, ни без нота, и 
хигијену и здрав разум у помоћ призива само да се цркве и пјевнице опрости” 14. 

Аутор који се потписао као Пјестун помиње и случај учитеља у Буковцу и Шумљу 
који не знају и неће да науче појање, али, уместо заслужене казне, бивају награђени 
премештајем у још већа села. Са оправданом сумњом да је реч о, како вели, 
профанацији народне светиње, аутор поставља више реторско питање: ко ли је 
покровитељ таквих учитеља?15 

Готово сви аутори написа о једногласном српском појању сагласни су да је 
главни разлог лошег стања у певничкој пракси начин учења црквених мелодија, који 
свештеник Јован Јовановић из Брестовца назива препотоским. Исти јереј 
недвосмислено указује да се појање не негује ни на извору, где би најпре морали, у 
богословијама и препарандијама16. Навод ђакона Петровића крајње је илустративан у 
опису учења појања искључиво по слуху и напамет, како је било уобичајено у 
прошлости, па и данас у клирикалним училиштима: „Наставник међу ученицима 
свакад има добру трећину ђака чије уво исто као какво дрвено или гвоздено не може 
тон од тона да разликује, те он, наставник, сиромах, мора не једанпут, не десет, но 
педесет и сто пута једно те једно да понови па опет без успеха. Додајте томе то, што 
се певање предаје још по оном препотопском начину само органом гласа, и да се 
часови певања, благодарећи томе да се свима другим предметима потаман учини, 
одмах после ручка, тако рећи са залогајем у устима држе – онда је лако појмити, шта 
се све збива у грудима веселог наставника, као и то, да ли је могуће да ученик у то 
доба дана буде расположен у опште за певање, а камо ли што се од њега тражи да чак 
и финесе у певању обележи и упамти, и изрази онако како то наставник казује и 

                                                 
13 Блажек је указивао и да већина младића који се спремају за учитељски позив напросто 
немају наклоност према појању, те пука појачка обавеза, по нужности, а без неопходне љубави, 
не даје плода. Наравно и учитељска плата је нестимулативна, јер да он не мора да се стара за 
побољшање свог материјалног стања, онда би већи део слободног времена посвећивао ширењу 
појања. Блажек закључује: за мало новаца, мало музике. Упор. исто. И Јован Бута је сличног 
мишљења, премда не оправдава учитеље јер, како каже, њихово незадовољство не може ићи на 
уштрб богослужења. Упор. Јован Ж. Бута, Реч две о црквеном појању у сеоским црквама, 87. 
14 Димитрије Јанковић, Учитељ и појање, Источник, 1908, XXII, бр. 8, 121-123.  
15 Пјестун, нав. дело, 599. 
16 Упор. Jован П. Јовановић, Негујмо црквено појање, Српски Сион, 1891, I, 6, 83-85. О 
настави појања у богословским школама током 19. и почетком 20. века упор. Vesna Peno, How 
Have Serbian Chanters Learned to Chant in Recent History, Papers Read at the 12th Study Group – 
Cantus Planus, Lillafüred / Hungary 2004 August 23-28, Institute for Musicology of the Hungarian 
Academy of Sciences, Budapest, 2006, 893-906; иста, О предмету црквено појање са правилом у 
српским богословским школама, у: Историја и мистерија. У част Роксанде Пејовић, 
Музиколошке студије – монографије, свеска 2/2006, Катедра за музикологогију, Београд, 2006, 
199-211.  
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захтева” 17. Појући по цртицама и крстићима, како вели Блажек18, идући час горе, час 
доле, ђаци су у стању да само делимично науче да поју, али и то тако да брзо губе 
вољу за свако ново усавршавање у појачкој вештини19.  

Парадоксална је чињеница да се и у написима из првих деценија XX века, 
као и у другој половини XIX столећа, истицала неопходност бележења црквених 
мелодија европским нотним писмом, баш као да нотних зборника уопште до тада и 
није било. Главни разлог инсистирању на томе да се мелодије запишу било је 
наводно мноштво различитих мелодијских варијанти. „У једној истој песми, пажљив 
слушалац приметиће како један певач на једном месту иде гласом горе, други то исто 
место спушта, трећи, четврти, пети то баш место маркирају, десети прибегава другој 
крајности” 20. Због механичког учења и недостатка нотног предлошка који би му 
служио макар као подсетник, и најизвежбанији певач, тврдио је Миливој Петровић, 
није у стању једну исту песму свакад једнако да отпева: „Услед учења мелодија свако 
унесе у песму по мало свога зачина... и тако редом с колена на колено, дође се дотле 
да песма добије други карактер” 21. И Тихомир Остојић апеловао је на то да чак и 
признати српски појци различито поју, те да се у карловачкој Богословији сваки нови 
учитељ појања у многим стварима, и крупним и ситним, разликује од старог22. 

До појаве Мокрањчевог записа осмогласних мелодија 1908. године или, пак, 
у приближно исто време, у Сремским Карловцима, Новом Саду, Сарајеву, Рељеву, 
Пакрацу, Сомбору и Боноштору већ су биле објављене или литографисане за 
богослужење неопходне песмарице са црквеним химнама. Од Корнелија Станковића 
до Стевана Мокрањца било је око петнаест мање или више музички образованих 
појаца или љубитеља појања, који су оставили за собом збирке нотних записа23. Било 
је међу њима ђака богословских училишта, пре свега, карловачких питомаца, који су 
из сопствених потреба бележили мелодије, као и полазника учитељских 
препарандија, затим учитеља појања који су се мелографског посла латили како би 
унапредили наставу и олакшали својим ученицима савладавање напева, и најзад, 
хоровођа и свештених лица који су, исто тако, нотама овековечили одређене црквене 
песме.  

Иако тираж штампаних и литографисаних издања није био велики, и премда 
је познато да су комуникације између Карловачке и Београдске митрополије, као и 
између осталих делова расцепкане српске црквене дијацезе, биле лоше, остаје 
необјашњиво зашто чак ни библиотеке српских богословија нису добијале, нити саме 
набављале примерке новообјављених појачких књига24. Занимљиво је, такође, да 

                                                 
17 М. М. (Миливој) Петровић, нав. дело, 353-354. 
18 Блажек, наиме, има у виду тзв. триле, крајње упрошћено – мнимотехничко писмо којим су 
појци бележили узлазни и силазни мелодијски покрет и карактеристичне мелодијске украсе. 
Наравно, овакав начин бележења „нотирања“ црквених напева подразумевао је да се исти знају 
напамет, те да триле буду више подсетник, него доследан запис мелодије. 
19 Драгутин Блажек, нав. дело, 300.  
20 М. М. Петровић, нав. дело, 352. 
21 Исто, 355. 
22 Т. Остојић, нав. дело. 
23 Упор. попис познатих нотних зборика и песмарица црквеног појања у: Даница Петровић, 
Појци и мелографи српског црквеног појања – чувари драгоцене црквене и културне баштине, 
Календар Српске православне Патријаршије 1997, 77-82. 
24 До оваквог сазнања дошла сам прегледом свих доступних школских извештаја српских 
православних богословија, који обично на крају садрже преглед новодоспелих књига у 
библитеку. 
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учитељи појања, па међу њима и сам Мокрањац, нису оставили информације о томе 
да ли су у свом раду макар консултовали нотне зборнике својих претходника и 
савременика. У извештају који је поднео на крају школске 1903/1904. године, 
Мокрањац наглашава неопходност постојања уџбеника, јер би успех ученика био 
зацело много већи да га је било25. „Овако је“, наводи он, „изгубљено две трећине 
времена у преписивању (мелодија, прим. В. П.) са табле”. У свом одговору Српској 
краљевској академији поводом процене рукописа са црквеним мелодијама Корнелија 
Станковића, Мокрањац је, међутим, између осталог, истакао да „сваки који се бави 
нашом црквеном музиком, мора врло често да завири у Корнелијева дела да потражи 
и нађе савета” 26. Отуда се намеће питање: зашто не спомиње и друге – штампане 
зборнике и зашто их у настави није користио? Тешко је поверовати да су му макар 
познатија издања била непозната, или да су му остала трајно недоступна, нарочито 
ако се има у виду да је он био један од ретких мелографа српског црквеног појања у 
правом смислу те речи, што подразумева да су га интересовале различите појачке 
варијанте.  

У вези са продукцијом појачких зборника пре Мокрањчевог Осмогласника и 
одсуством жељеног ефекта који се њима настојао постићи, најближа је истини 
процена Исидора Бајића. Он је, наиме, сматрао да су сви покушаји да се појање 
забележи европском нотацијом и настојања да се методологија учења мелодија 
осавремени коришћењем одговарајућег уџбеника са неопходним избором песама за 
различита богослужења, били осуђени на пропаст јер су потекли из личних 
иницијатива појединаца. Овакав приватни карактер издања, проистекао из неретко 
сопствених амбиција приређивача, како каже Бајић, није могао да има далекосежнији 
резултат. „Светом Синоду“, тврдио је, „спада у делокруг да стане на пут силним 
злоупотребама и таворењу нашег лепог црквеног појања. Свети Синод може једини 
да стане на пут оном ачењу, дедачењу и скандалозном појању у многим нашим 
црквама, да се једном утврди како треба и како се мора појати” 27. 

Штампан под покровитељством интерната Богословије Св. Саве, а на 
предлог Професорског савета и по одобрењу надзорне власти, Мокрањчев 
Осмогласник је, премда уз бројне перипетије, добио својеврсну форму 
институционализованог уџбеника. Међу често несувислим претеривањима у 
критикама поводом Мокрањчевих записа и објављеног Осмогласника, издвајам овом 
приликом једно које се, нажалост, показало истинитим. Наиме, 1905. на вест 
објављену у „Вечерњим новостима“ да Стеван Мокрањац у ноте ставља мелодије 
Осмогласника, по појању протођакона Јована Костића28, огласио се доследни 
Мокрањчев противник, Душан Јанковић, који је неретко своје текстове потписивао 
псеудонимом Стари богослов. Оштрим речима квалификујући Мокрањчеву 
немеродавност и произвољно мењање традиције, Јанковић је, између осталог, 
поставио: „Ко нам јамчи да после извесног времена не дође други музичар који ће 
наћи другог појца, па огласити да оно што је господин Мокрањац обележио није 
тачно, па напише по свом укусу друго појање, тј. исто онако уради као и господин 

                                                 
25 Упор. Извештај о Богословији Светога Саве за школску 1903/1904. годину, 46-47. Ни у 
списку новоприспелих књига у библиотеци Богословије не наводи се ниједна теорија музике 
или музички приручник, иако их је у то време већ било. 
26 Упор. Оливера Младеновић, Учешће Стевана Мокрањца у раду СКА, у: Зборник радова о 
Стевану Мокрањцу, САНУ, Београд, 1973, 185-200. 
27 И. Бајић, нав. дело, 397. 
28 Аноним, Нотно црквено пјеније, Вечерње новости, XII, 314, 190, 2. 
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Мокрањац, негирајући Корнелијево старо појање, које се мора као најаутентичније 
сматрати”?29  

О Мокрањчевом доприносу српском појању, као, уосталом, и доприносу 
свих његових претходника, на првом месту Корнелија Станковића писали су и многи 
савремени музиколози, те се познатим закључцима и нема шта ново додати. Ипак, са 
жаљењем констатујем да је у вези са очувањем традиције, у својим ставовима 
необјективни Душан Јанковић у једном био у праву. Злослутно предвиђање да 
Мокрањчеви нотни записи неће представљати прилог унапређењу српског музичког 
предања, судећи из данашње перспективе, уистину се обистињује. И поред мноштва 
штампаних нотних зборника и критички приређених издања, савремени српски појци 
настављају да уче и поју по већ поменутом „препотопском” начину30. Српска 
певница и даље звучи као и она пређашња, коју су пластично описивали љубитељи 
појачког благољепија и људи који су имали потребу да својим написима нешто 
промене. Њихова, дакле, сведочанства посве су применљива и актуелна и у нашем 
добу.  
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Vesna – Sara Peno 
 

ABOUT THE CHANTING PRACTICE IN SERBIAN CHURCHES 
IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY 

AND IN THE FIRST DECADES OF THE 20TH CENTURY 
 
The social, political and cultural scenes of the modern age no longer seemed to 

offer a place for the Church, which was, for many centuries prior, the only constant 
expression of the Serbian people. Torn and separated between by new geographic borders, 
and suffering from a diseased inner organization, the Church’s efficacy was grossly 
narrowed. This decline of the Church’s status and prestige can be seen as a key factor of 
Serbian politics of the late 19th Century. 

Such difficult conditions during the late 19th and early 20th centuries did not allow 
any real development of church art. Many authors wrote about what was going on with the 
traditional monophonic chant, and how did the Serbian pulpit sound during the great 
Serbian composer’s era. Thay tried to answer who were the chanters and how did they 
acquire their chanting skills, what challenges did priest and believers face, regarding the 
Chant. 

Many authors wrote about the beneficial effects that the church chant had on 
listeners. They are all agreed that chanting improved spiritual life, inspired enthusiasm and 
strengthened the soul, creating order in life and developing aesthetic emotions. Some even 
boasted that the Serbian chant in particular — the “angel tunes,” as a writer qualified it — 
had an uplifting effect both Orthodox and non-Orthodox people.  

On the other hand, more objective testimonies of the time suggested the Serbian 
church chant fell into a deep crisis. Despite its being the primary musical form of the 
Serbian people until the end of the 19th century, with new tendencies the Church chant lost 
its position. Young men became more interested in so called “world” music – they stopped 
chanting church melodies, and even those who attempted to learn something did it in a 
perfunctory manner, and with time lost the will for knowledge, often chanting poorly and 
with a lot of mistakes.  

The crisis in chanting practice was not improving even as the number of educated 
chanters grew. The chaos dominates in Serbian pulpits, so listeners in churches keep getting 
bored and church hymns cannot make them feel better nor ponder the sung words nor move 
them toward devotion. 

One of the main causes of disarray in Serbian churh chanting, disputed in many 
articles, was the absence of regular chanters and competent chanting teachers. Until then, 
the posts of chanting teachers were primarily filled preasts and deacons, but also 
schoolteachers of other subjects. With new increasingly atheistic tendencies, teachers were 
trying to evade their obligation to chant in churches. As an explanation for their 
indifference and apathy they pointed out that the teaching process was very difficult, 
cumbersome, and without tenable results. They were complaining that chanting was a 
largely oral tradition, handed over from one generation to the other, from teachers to pupils.  

The number of musically literate chanters and teachers was negligible, while 
manuscripts of melodies, were hardly available. Further, it seems that there were no regular 
comunications between chanters from metropoly of Sremski Karlovci and Belgrade. That is 
why during the 19th and even 20th centuries there was a dominant perception that there were 
two separeted chanting traditions, i.e. of Karlovci and of Belgrade. Mokranjac’s 
contemporaries wrote about musical variants in the said two traditions, but without any 
convincing argument. They all agreed that the only way to maintain church melodies from 
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deterioration was their writing in staff notation. Musical collections with church hymns 
would serve as manuals, so Serbian students could use them wherever they were and 
improve their knowledge of the unique Serbian chant.  

Although Mokranjac’s contribution to Serbian chanting tradition is significant in 
that he wrote down more church melodies then any other scribe before or after him, the dire 
situation in chant practice remains the same today as a century ago. The Serbian pulpit 
keeps sounding bad, and all the afore-mentioned problems remain unresolved. In fact, the 
analyzed articles on church music published in the time of Stevan Mokranjac could be 
easily republished today and read as contemporary testimonies. 

Key words: Church chant, church service, melos, chanter, chanting practice, 
notated collection.  
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Серафим Данкерт1 
Слободни универзитет Амстердама, Амстердам - Холандија 

 
НА КРСНОМ ДРВЕТУ: 

СВЕТООТАЧКО УЧЕЊЕ О ИСКУПЉЕЊУ 
(ИЗВЕШТАЈ СА НЕДАВНОГ СИМПОЗИЈУМА НА 

УНИВЕРЗИТЕТУ У ПРИНСТОНУ) 
 
Православно богословско друштво О. Џорџ Флоровски са Универзитета у 

Принстону одржало је Први годишњи светоотачки симпозијум 11. и 12. фебруара 
2011. године у Принстону, Њу Џерси, САД. Друштво које носи име еминентног 
православног богослова XX века, свештеника Георгија Флоровског, одлучило је да 
тема симпозијума буде: „Светоотачко учење о искупљењу“. 

Енглеска реч atonment, за разлику од многих техничких теолошких термина, 
нема грчки и латински еквивалент. Етимолошки, њено дословно значење сасвим је 
једноставно: да се буде „једно” (at one) са неким, односно да се буде уједињен и помирен 
са другима. Тако, у богословском дискурсу, термин искупљење односи се на то како смо 
једно са Богом, посебно како је Исус Христос помирио човечанство са Богом. 

У римокатоличким и протестантским круговима, искупљење је веома 
развијена и доста оспоравана категорија систематске теологије. Постоје многе 
теорије искупљења од којих већина објашњава како је Христово дело на крсту 
постигло помирење и зашто је ово дело било неопходно и оправдано. 

Наравно, такве теорије нису увек лако уочиве у светоотачким изворима. Ово 
је, делом, због историјских прилика. Главне догматске расправе првог миленијума 
усредсређеније су на питање ко је Христос, него на то шта је урадио. Јарослав 
Пеликан то добро објашњава: 

„Док је однос Исуса Христа према Богу и однос људског и божанског у 
његовој личности је постао предмет доктринарних спорова и догматских дефиниција, 
спасилачко Христово дело остало је недефинисано. Ипак, свакако је главни саставни 
део хришћанског учења – ако под учењем подразумевамо оно што црква верује, учи и 
признаје, не само у својим полемикима и вероисповедањима, већ и у својој литургији 
и егзегези” 2. 

То значи да постоји светоотачко учење о искупљењу, али њено уобличавање 
заслужује не мали степен напора. Анализа спасоносног Христовог дела на крсту није 
предмет обимних, патристичких расправа, нити је предмет одлука, али тема се 
појављује у списима, проповедима, химнама и писмима Отаца. 

О. Георгије Флоровски посебно је заинтересован за уобличавање 
светоотачког учења о искупљењу, због чега је Друштво које носи његово име 
одабрало ову тему за свој први симпозијум. Флоровски је написао неколико чланака 
током своје дуге каријере које су се бавиле овом темом, али ниједан није тако 
значајан као „In Ligno Crucius: патристичко учење о искупљењу”, необјављени 
рукопис, уврштен међу лична документа Флоровског која се налазе у Фајерстон 

                                                 
1 Серафим Данкерт тренутно ради докторску дисертацију из светоотачког богословља под 
руководством О. Ендрју Лаута на Врије универзитету у Амстердаму. 
2 Jaroslav Pelikan, The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine, Vol. 1: The 
Emergence of the Catholic Tradition (100-600) (Chicago: University of Chicago Press, 1971), 141-
142. 
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(Firestone) библиотеци Универзитета у Принстону. Овај рукопис има 81 страницу и 
заснива се на три предавања која је Флоровски одржао у новембру 1936. године на 
Краљевском колеџу (King’s College) у Лондону, и, опет, на Линколн богословском 
колеџу (Lincoln Theological College). Флоровски је ревидирао и проширио ова 
предавања у кратком рукопису, чија је верзија објављена у 3. тому његових Сабраних 
дела (на енглском језику) под називом „Искупљење” (Redemption)3, међутим, постоје 
неки јединствени елементи необјављеног рукописа који се налази у архиви у 
Принстону, а не налазе се у објављеном есеју, укључујући и веома интересантан увод 
на пет страна. 

Имајући ово у виду, Симпозијум у Принстону има за циљ да истакне значај 
рукописа и пропрати његов теолошки метод. Организатори Симпозијума одлучили су 
да позову научнике да расправљају о учењу о искупљењу, користећи исте изворе  
које је Флоровски користио, и који укључују Нови завет, дела Светог Иринеја 
Лионског, Светог Атанасија Александријског, Светог Григорија Богослова, као и 
химне православне литургијске традиције. Овоме су додати и радови који се односе 
на грчке подвижничке Оце и самог Флоровског. 
 

Преглед радова 
 
Јеромонах Иринеј (Стинберг) са Санта Клара универзитета изнео је прво  

саопштење вече пре скупа. Стинбергово саопштење било је усредсређено на 
искупљење у православном литургијском предању, посебно у оквиру саме божанске 
литургије, која, како је рекао, заиста садржи слике искупљујуће жртве. Питање је, 
међутим, шта је ово искупљење? Према мишљењу Стинберга, то није оно што бива 
представљено од стране било које од две најпопуларније „теорије” искупљења: 
теорија откупа или теорија удовољења (сатисфакције). Уместо тога, православно 
виђење искупљења, као што је дефинисано литургијским искуством, „углавном је 
унутар евхаристијске идеја Оваплоћења, која наглашава стварање заједнице између 
божанског и људског, између Бога и човека, кроз учешће у Оваплоћеном јединством 
Очевог Сина“. 

У следећем одељку свог рада, Стинберг сагледава богослужење у Старом 
завету. Након разматрања неколико поглавља у Петокњижју, Стинберг се усредсређује 
на свечани дан очишћења као што је описано у Трећој књизи Мојсијевој 16, тврдивши 
да садржи две главне теме: (1) истеривање греха народа, заједно са грехом свештеника и 
очишћење чак и храмовног простора и (2) припремање људи за сједињење са Богом. 
Између ове две теме, акценат је више дат на протеривање греха, пошто је ритуал 
„жртвеног јарца” највише јаван део церемоније. У православној божанској литургији, 
међутим, ове две теме су обрнуте. Нагласак је на идеји заједништва, док је једини део 
литургијске церемоније која говори директно о Христу као жртвеном јагњету принетом 
за опроштење греха дат у Проскомидији, тихој, готово приватној служби, коју 
свештеник обавља пре саме Литургије. Према светом Николи Кавасили, Проскомидија 
је на церемонији која симболизује крст и смрт Господа. Стога, у овој служби, намерно се 
прожимају жртвени језик Старог завета са сећањем и проглашавањем Христовог 
страдања. Међутим, акценат саме божанске литургије није на томе, већ на начину на 
који су окупљени верници очишћени и прочишћени у оваплоћеном Христу, 
омогућавајући себи самима ново јединство и причешће у Богу. Стинберг то илуструје 

                                                 
3 G. Florovsky, “Redemption”, in Collected Works of Georges Florovsky, Vol. III: Creation and 
Redemption (Belmont, Mass.: Nordland Publishing Company, 1976), 95-159. 
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испитивањем неких од свештеничких молитава и анафора Светог Јована Златоустог и 
Светог Василија Великог. 

Др Џорџ Парсениос из принстонске Богословије (Princeton Theological 
Seminary) имао је прво саопштење у јутарњем делу Симпозијума. Он је изабрао да се 
усредсреди на искупљење у Јеванђељу по Светом Јовану. Ово представља 
интересантан изазов. Коментатори су дуго настојали да објасне значај Исусове смрти 
у Јеванђељу по Јовану, а неки су чак и тврдили да Исусова смрт напросто није важна 
за Јована (нпр. Рудолф Бултман). Парсениос, међутим, пошавши од изјаве 
Флоровског да је „читав живот Господа нашега један крст” 4, као интерпретативно 
сочиво, утврдио је да страдање Христово није ограничено само на део који описује 
страдање, већ да прожима цело Јеванђеље по Јовану. Парсениос наводи да је 
„неколико догађаја који су суштинске епизоде у синоптичким описима страдања 
разбацано током читавог живота Исуса Христа у Јеванђељу по Јовану”. Само један 
пример, од неколицине које Парсениос испитује, Исусово је формално суђење пред 
Синедрионом, које се јавља у синоптичким јеванђељима, али не и Јеванђељу по 
Јовану. Уместо тога, Јован уводи форензички језик током свог Јеванђеља да створи 
осећај да је цео Исусов живот суђење. 

У наредних неколико делова свог рада, Парсениос испитује како Јован 
доследно наговештава Христову смрт и васкрсење и колико Јован често назива тим 
догађајима Исусову „славу” и „узношење” како би „пренео идеју да је ова срамна 
смрт у ствари Његово узношење и прослављање”. Парсениос је, такође, анализирао и 
чувени израз: „гле, јагње Божије које узе на себе грехе света” (1:29), закључујући да 
то заправо шкоди идеји о „заступничком искупљењу”, јер слика пасхалних јагањаца 
не служи да опише жртвовања за грехе, већ доношење живота. Како је Исусова смрт 
донела живот? Иако Јован никада није детаљно изложио, он то јасно најављује и, 
према мишљењу Парсениоса, повезује овај живот са даром Духа Светога и сликом 
„пребивања”. На тај начин смо „једно” са Богом по Јовану. Ми пребивамо у Богу и 
искушавамо очишћење кроз Свете тајне, нарочито Крштење и Евхаристију, као и 
учешћем у животу Духа. 

О. Џон Бер са Православног богословског института Светог Владимира (St. 
Vladimir’s Orthodox Theological Seminary) изложио је наредно саопштење о Светом 
Иринеју Лионском. Бер је почео подсећањем да се најранији Оци Цркве нису 
служили модерним теолошким категоријима (попут Тријадолошке теологије, 
стварања, пада, оваплоћења, искупљења, еклисиологије и тако даље). Они нису 
размишљали о „Оваплоћењу” као нечем одвојеном од „искупљења”, па не би требало 
ни ми данас. Осим тога, Иринеј је учење о стварању и спасењу сагледавао увек 
заједно. Да би то приказао, Бер је испитао Иринејево разумевање приче о Јони у 
Против јереси 3.20.1. Овде се да видети, по Беровим речима, да стварање и спасење 
нису план А и план Б. Бог није створио свет на један начин, да би, затим, био 
изненађен „штуцањем” греха човечанства. Ова врста размишљања намеће 
ограничења створеног времена на безвремену бољу Божију. Уместо тога, и стварање 
и спасење, заједнички повезани у један Божији домострој, који кулминира у 
Христовом делу и који је једино разумљив и изречен из ове полазне тачке. Као што 
Иринеј потврђује више пута у свом делу, богословска рефлексија не треба да почне 
од било које друге позиције (хипотетичке или условљавајуће), до оне о оваплоћеном 
Христу, на начин на који је објављен од стране апостола, у складу са Писмом5. 

                                                 
4 G. Florovsky, “Redemption”, 98. 
5 Против јереси 1.10.3. 
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У завршним деловима свог рада, Бер анализира велики број цитата из 
Против јереси, у којима Иринеј расправља о смрти и као катастрофи и као 
педагошкој прилици која се уклапа у већи божански домострој спасења. 
Укључивањем људског пада у оквире једног свеобухватног Божијег домостроја (пре 
него разумевање Оваплоћења, као ad hoc спасилачкe мисијe), Иринеј показује свемоћ 
Бога: Бог није приморан да реагује, али активно преображава оно што изгледа 
негативно, у нешто позитивно. На овај начин, без порицања катастрофалне реалности 
смрти, могуће је видети исту реалност прихваћену унутар оквира свеобухватног 
домостроја Божијег, као средства за довођење Његове творевине, направљене од 
блата, до пуне зрелости људског бића, створеног према икони и подобију Божијем, 
које зна како добро, тако и зло, али одбацујући зло, окреће се у покајању Богу. То је 
могуће, међутим, само ако почнемо са Христовим сопственим страдањем и 
теолошком визијом коју оно отвара и која, ретроспективно, цело наше људско стање 
надахњује снагом Бога, снагом која је испољена на крсту. 

О. Џорџ Драгас из грчке Православне школе теологије „Свети Крст“ (Holy 
Cross Greek Orthodox School of Theology) разматра искупљење код Светог Атанасија 
Великог, као и своје искуство студента О. Георгија Флоровског. Драгас је истакао да 
постоје Оци у сваком добу Цркве. „Светоотачка” ера не завршава се са Јованом 
Дамаскином, већ траје до данашњих дана. Тако је, недавно, О. Флоровски скренуо 
пажњу православних хришћана свих етничких припадности, као и верних изван 
православне Цркве својим учењем. У раној Цркви, највећи учитељи обраћали су се 
целом свету. Тако да би требало да буде данас, као што је било са Флоровским. 

Драгас је онда разматрао изјаву Григорија Богослова да је Атанасије био 
„закон православља”. Атанасијева мисао била је темељ каснијим Оцима. Наравно, 
прави темељ је Христос: Он је глава. Тако, теологија мора да се држи христолошке 
стварности оваплоћења као своје полазне тачке. Враћајући се питању искупљења, 
Драгас је приметио да „искупљење није православна реч”. То је уобичајена реч у 
теологији на енглеском језику, али је тешко наћи тачан еквивалент у другим 
језицима. Њеним разлагањем на енглескe деловe, at-one-ment (у-једно-њење или у-
једин-њење), постаје јасно да се односи на јединство Бога и људи, које је и сврха 
стварања. Бог ствара, одржава и чува. Дакле, поново видимо везу између стварања и 
спасења. Сви Оци фокусирани су на ове две теме. Према Атанасијевом мишљењу, 
смрт је постала непремостива препрека за човечанство. Са смрћу, дошлo je до 
разлагања и пропадања тела, што је значило да, после смрти, душа не може истински 
да буде оно што јесте по природи, животворни принцип. Уместо тога, душа је била 
беспомоћна и непокретна у аду. Ко би могао да исправи ову ситуацију? Само Слово, 
који је Створитељ. Његово оваплоћење, смрт и васкрсење уништило је смрт и 
дозволио човечанству да се уједини са божанским. 

О. Џон Мек Гакин са Колумбија универзитета бавио се у свом раду Светим 
Григоријем Богословом. Почео је са анализом доктрине искупљења у теолошком 
дискурсу. Термин има две посебне конотације. Прво, он служи као краткорочни 
покушај да се резимирају, координирају и усклађују различите слике и теорије о 
спасењу које налазимо у Светом писму и Предању. Друго, он описује сваки покушај 
да се унесе складност у „сотириолошко разумевање Христове жртве”. Тако, на 
Западу, искупљење има тенденцију да се односи на налажење смисла крста. По 
мишљењу Мек Гакина, „израз је веома користан, али цена његовог коришћења је 
превисока. Он намеће древнима матрицу схватања која није њихова и такође позива 
на таксономије саодношења које нису њихов изум”. На Западу, такође, повлашћују се 
одређена поглавља Посланице Римљана у односу на друге Павлове посланице, као и 
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остатак Писма. Ипак, још увек можемо испитати како су антички писци схватали 
значај смрти и васкрсења Господа у односу на спасење људског рода. На тај начин ће 
нам се рећи како су разумели искупљење. 

Мек Гакин онда испитује Григоријеву теолошку примедбу Аполинарију и 
Диодору, у чијем је контексту Григорије написао познати аксиом (тиче се душе 
Христа): „Оно што није преузето није ни спашено” 6. У наредном делу рада, Мек 
Гакин фокусирао се у Христову жртву. Григорије види крст Господњи као кључни 
израз далеко већег принципа који стоји иза целокупног Господњег домостроја 
спасења света, извршеног кроз Његову божанску снисходљивост (synaktabasis) у 
космос као исцелитеља и обновитеља наше пале расе. Христос је возглављење 
(рекапитулација) целог човечанства, и према томе, само Оваплоћење није било 
довољно7. Иако је Оваплоћење произвело дубоко јединство између божанске и 
људске природе, било је потребно нешто више. Све је морало да се преузме да би 
могло да се исцели. Дакле, улазак Господа у људску природу управо је имао за циљ 
да је упозна у њеном најстрадалнијем и најрањивијем аспекту – њеном ропству 
смрти. Христос је дошао да исцели сам грех. То је разлог зашто је, иако безгрешан, 
Христос изабрао да постане грех. Још једном следећи Светог Павла, Свети Григорије 
каже да, у преузимању греха, као жртва, Христос га распиње на крст8. И, васкрсавши, 
Он доказује да плаћа за грех, односно смрт нема више утицај. Ова победа има 
импликације на читав људски род, јер смрт, као исцрпљена у Исусовом телу, 
изгубила је своју моћ у телу оних који су укључени у Христово ново човечанство, 
Његову Цркву. Након тога, Мек Гакин разматра Григоријеву условну употребу језика 
„откупа” и закључује са запажањем да, генерално, Грегорије мисли искупљење попут 
свог претходника Оригена, али са неким важним изменама, донетим на основу 
пажљивог читања целокупног Павловог корпуса. 

Др Алексис Торенс из Нотр Дам института за напредне студије (the Notre 
Dame Institute for Advanced Study) бавио се грчким подвижницима, од Светог 
Антонија Великог до Светог Јована Лествичника9. Пративши Флоровског, Торенс 
прави разлику „између исцељења природе и исцељења воље” 10. Док су остала 
саопштења махом фокусирана на ово прво, Торенс се латио испитивања  овог другог: 
„лечења воље, или, другим речима, личног ‘уласка у’, или присвајање Христовог 
свеопштег искупљења у индивидуалном животу хришћана”. 

Торанс је идентификовао три аспекта овог усвајања у складу са учењима 
подвижничких Отаца.  

Први је централно право вере у Христа распетога и крштења у Христу као 
непроменљиви угаони камен искупљења верника и његовог помирења. Други aспект 

                                                 
6 Оно што је мање познато, према Мек Гaкину, јесте то да Григорије је цитирао Оригена 
Александриjског. Фраза проистиче из недавно откривене Оригенове расправе Дијалог са 
Хераклидом. Видети J. A. McGuckin, St. Gregory of Nazianzus: An Intellectual Biography 
(Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2001), 390-393. 
7 Григоријево учење о крсту је засновано на широком читању Светог Павла, посебно на 
синопсису ”возглављења” наведеном у Колошанима 1:15-22 и Римљанима 5:10-21. Види 
такође Кол. 2:14, 1 Кор. 17-18, Фил. 2:6-11, Гал. 6:14, Еф. 2:16, и Јеврејима. 12:2. 
8 Беседа 43.64. Доступно Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca 36. 581 а, надаље 
PG. Српски превод ове и осталих Св. Григоријивех беседа може се наћи у: Дела међу 
светима оца нашег Григорија Богослова архиепископа константинопољског, Србиње, 
Београд, Ваљево, 2004 (прим.прев.). 
9 Исти приступ Флоровски користи у свом делу Византијски подвижници и духовни оци. 
10 Видети: G. Florovsky, “On the Tree of the Cross”, St Vladimir’s Seminary Quarterly 1 (1953), 
11-36, цитат је на 25. страни. 
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исцрпљује се у личном искупљењу, откривењу крштења као поклона, кроз праћење 
пута крста који је за хришћанина начин стрпљивог покајања. Трећи аспект обухвата 
концепт посредничког искупљења: идеју да, ако је Христ умро за нас, подвижник 
треба исто тако да положи живот за своју браћу (уп. 1. Јн. 3,16) и, на тај начин, он 
учествује интимно, чак и стваралачки, у тајни Христовог љубавног и све-довољног 
дела искупљења. У испитивању ова три аспекта, Торенс се богато користио 
мноштвом подвижничких списа, нарочито Лествицом Божанског успона, изрекама 
пустињских Отаца, као и делима Светог Марка Подвижника, Светог Доротеја из Газе 
и Светог Варсануфија из Газе. 

Господин Матју Ј. Бејкер са фордамског Универзитета разматрао је списе 
самог Флоровског о искупљењу. Почео је са кратким историјатом и анализом дела 
„In Ligno Crucis: светоотачко учење о искупљењу“, необјављеног рукописа који је 
инспирисао Симпозијум. Ова анализа дала је неколико увида: израз In Ligno Crucis 
(на дрвету крста) долази из предговора литургије римског обреда на Велики 
четвртак, тако да одмах видимо да је приступ Флоровског сотириологији литургијски 
и евхаристијски. Даље, ова алузија на латинску Литургију наглашава жељу 
Флоровског да прогласи „заједничку традицију коју деле Оци Истока и Запада“, 
аспект који се и надаље истиче Флоровсковљевом употребом црквеног латинског у 
насловима поглавља, укључујући и фразе из Августина на почетку предговора11. На 
крају, Флоровсковљева широка употреба термина „искупљење” намерно апелује на 
протестантску теологију12. Дакле, може се видети да је Флоровски дао себи задатак 
да расветли учење које је утемељено у литургијском искуству Цркве, а да 
истовремено обраћају пажњу на екуменску потребу да се дотакне стварности која је 
окарактерисана поделема међу хришћанима. 

Бејкер ставља разне есеје Флоровског о искупљењу у њихов историјски 
контекст, користећи се како објављеним списима Флоровског, тако и његовим 
необјављеним писмима и предавањима. У својој најранијој верзији, Флоровсковљев 
есеј о искупљењу представља критички одговор на спорну књигу митрополита 
Антонија Храповицког „Догма искупљења”, која, под утицајем Имануела Канта, 
третира Христово страдање у великој мери у смислу моралне обнове. Флоровски у 
својој теологији покушава да превазиђе овај кантовски оквир истичући стваран значај 
Христове живототворне смрти. У принципу, иако је Флоровски био критичан према 
Анселму и неосхоластичким утицајима, ипак се позитивно позивао на латинско-
литургијска предања и Оце, а нарочито Августина, и тиме је покушао да покрене 
дијалог са средњовековним схоластицима о темељу светоотачког наслеђа. Он је 
нагласио централну улогу појединачних историјских догађаја у искупљењу, 
јединство Христове личности са Његовим делом; циљ и универзални искупљујући 
карактер Христове смрти на крсту; искупљење као литургију и тајну, дајући облик 
Цркви и њеној мисији, и искупљење, као испуњење Творевине. То су све теме које 
су се могле чути у ранијим саопштњеима, наглашавајући степен до којег је 
Флоровски био у стању да пренесе consensus patreum.  

У последњем делу свог саопштења, Бејкер се осврнуо на две празнине у 
Флоровсковљевој синтези светоотачког учења о искупљењу: (1) улога Оца и (2) 
питање закона и замене. Ово последње питање врло је контроверзно у модерном 
православном богословљу. Испитијући пасусе из Светог Атанасија, Светог Николе 

                                                 
11 “Morte occisus mortem occidit” [ погубљен од смрти, погубио је смрт]. Овај латински наслов 
појављује се само у необјављеном рукопису, али не и у објављеној верзији есеја. 
12 Oво опет важи само за необјављен рукопис. 
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Кавасиле и Светог Григорија Паламе у којима се користи језик права и замене, Бејкер 
примећује: „Код свих ових Отаца, оно што је упадљиво јесте то како је језик замена 
доследно коришћен заједно са језиком јединства, божанске победе и обожења, 
појмови закона заједно са појмовима природе”. Према томе, закључио је Бејкер, 
пратећи и проширијући Флоровсковљев основни неопатристички и екуменски 
програм, да „искреније проучавање језика замене, измирења дуга, откупа и закона 
уопште у светоотачкој литератури је подесно за православну теологију. Језик замене 
и дуга, који налазимо у Светом Писму и код Отаца мора да се тумачи и правилно 
разумева, а не да се одбацује”. 
 

Закључне напомене 
 
Седам саопштења укратко сумирана су у процесу припреме за објављивање. 

Евентуално издање обухватиће и Флоровсковљев есеј „In Lingo Crucis: светоотачко 
учење о искупљењу”, укључујући и јединствене карактеристике рукописа које се 
налазе у Фајрстон библиотеци. 

Друштво Флоровског одржаће свој Други годишњи светоотачки симпозијум 
10. и 11. фебруара 2012. године. Тема симпозијума биће: „Тело живога Христа: 
светоотако учење о Цркви”. Сви су добродошли, а саопштења ће бити емитована и 
уживо преко интернета. 
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ПРИКАЗИ 
 
 
D. Z. SOFIANOS, La Skete di Staghoi e il piccolo Monastero della Vergine di 
Doupiani a Kastraki. Edizioni Sacro Monastero del Grande Meteoron 
(Trasfigurazione del Salvatore), Santa Meteora, Kalabaka 2008. ISBN 978-960-7449-
15-3. 

Nelle recenti edizioni delle Meteore esiste uno studio quale tratta delle ricchezze 
spirituali del centro monastico sopraccennato. 

Nel prologo (p. 9-12), l’igumeno del Monastero del Grande Meteoron 
(Trasfigurazione del Salvatore), l’archimandrita Atanasio Anastasiou progetta la personalità 
del famoso scrittore di questo nuovo studio. Si tratta dell' insegnante universitario e famoso 
ricercatore dei codici manoscritti e degli archivi dei monasteri delle Sante Rocce delle 
Meteore, che ha assunto la rappresentazione della chiesa della Madonna (Sorgente della 
Vita) – Doupiani. Essa funzionava come Kyriakon (:Dominicum) della Skete, in 
corrispondenza con il Protaton sul Monte Athos, dacché le Meteore costituiscono il secondo 
Monte Athos della Grecia. 

Nell' introduzione (p.13-16), il ricercatore si riferisce alla vicenda storica della Skete 
di Staghoi. La storia di questa Skete si congiunge direttamente con il Vecchio Vescovato di 
Staghoi. Riguardo questo Vescovato lo troviamo riferito nelle Notitiae Episcopatuum già 
dal inizio del secolo X, classificato abitualmente al numero 10. Nel suo nuovo studio il 
celebre ricercatore si riferisce all'etimologia e anche alla provenienza del nominativo 
medievale  Stagoi ( Istagos), che è relativo ad un inventario ufficiale turco (1454/55). In 
parallelo si spiega anche la dominazione (Qualabaqqaya) Kalabaka che significa nella 
lingua turca „la rocca con i cappucci dei monaci”. Certo, per la prima volta viene formulato 
dallo scrittore il prospetto che è utilizzato dal Sultano Baiazid I , cioè il sopranome dalla 
odierna città di Kalabaka. Questo sopranome che prima si riferiva agli ultimi secoli dalla 
turcocrazia (sec.XVIII) e proveniva dalle parole turche „Kale-bani” le quale significano 
„fortezza vista da lontano”, in realtà ha una provenienza più antica, come viene confermato 
dallo studioso. Una nota del vescovo di Staghoi si riferisce al „Diatyposis” dell'imperatore 
bizantino Leon VI il Saggio (886-912), mentre alle Notitiae Episcopatum il 
VecchioVescovato di Staghoi risulta che occupa la decima serie che appartiene al 
metropolita di Larissa rincarato esarca della Seconda Thessaglia e di tutta la Grecia. 

 Nel secondo capitolo (p.16-23) si commentano i rapporti con la Skete di Staghoi 
oppure di Doupiani con la chiesa o con l’eremo della Madonna di Doupiani; 
indicativamente segnaleremo i seguenti riferimenti: 

a) al crisobulo dell'imperatore bizantino Andronico III Paleologo, si stabilirono i 
diritti, le creazioni e i limiti del vescovato di Staghoi. Il testo è stato riportato sul muro 
nordico di Liti, Chiesa della Dormizione della Madonna di Kalabaka. 

b) D’accordo con l'esperto di Manassis (forse all' inizio del XIII secolo), al 
vescovato apparteneva il Paleocastro, cioè il castro di Staghoi, con la cappella di San 
Giovanni Prodromo, e ai suoi piedi (l' emporio) e anche i tre piccoli monasteri della 
Madonna di Doupiani, della Madonna di Limbohovo (oggi Kalivochori di Kalabaka) e della 
Madonna di Aspropotamos. 

c) Al sigillo del patriarca ecumenico Antonio IV (Marzo 1393) l’originale di cui si 
trova al monastero di Varlaam di Tutti i Santi), di qui il testo è stato copiato di nuovo sul 
muro nordico di Liti, della Chiesa della Dormizione della Madonna di Kalabaka. In una 
speciale menzione si fa riferimento anche al piccolo monastero della Madonna di Doupiani 
fino alla prima metà del quattordicesimo secolo (tra gli anni 1336 e 1342). Si tratta dell' 
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ultima menzione del piccolo monastero di Doupiani, come metochio sempre del vescovato 
di Staghoi senza la sua unione con la Skete di Staghoi di cui i monaci costituiscono il centro 
del culto o il „Kyriakon”. Da questo tempo in poi il piccolo monastero farà riferimento 
sempre alla Skete di Staghoi o di Doupiani di cui il primo, il padre superiore era 
inizialmente l’igumeno dal monastero della Madonna di Doupiani. Sia la skete quanto la 
cappella appartengono in permanenza alla giurisdizione del Vescovato di Staghoi. 

 In una lettera di Michele Monomacho il soprannominato eparco cedette al 
Vescovato di Staghoi il villaggio Kouvelzin (Theopetra) e anche Hiliomodon. In un altra 
lettera egli cedette il Vescovato storico di Tessaglia, come anche i cinque piccoli metochi 
della regione, la Madonna di Limbochovo, la Madonna di Aspropotamos, la Chiesa Bianca 
San Nicola denominata Knino e San Nicola di Pietra. Queste due lettere di Monomacho 
sono datate in un periodo compreso tra il 1336 e prima del 1342, allorché il dignitario 
bizantino fu mandato dalla Thessaglia. 

Al terzo capitolo (p.23-40), lo scrittore si riferisce alla Skete di Staghoi o di 
Doupiani, e al piccolo monastero della Madonna di Doupiani datato dalla seconda metà del 
XIV-secolo, mentre non trascura di concentrare il suo interesse al primo della Skete di 
Staghoi e all’igumeno del Monastero della Madonna di Doupiani, l’ ieromonaco Nilo. In 
primo luogo, il professore D. Sofianos premette un breve abbozzo generale della 
Serbocratia alla Tessaglia che ci mostra il quadro storico del paese e dell'epoca. In maniera 
specifica si riferisce alla Skete di Doupiani o di Staghoi, per cui esistono molti menzioni nei 
documenti ufficiali e nelle iscrizioni ecclesiale dalla metà del quattordicesimo secolo in poi. 
Alla Skete è collegata strettamente il piccolo monastero della Madonna di Doupiani à 
Kastraki, ai piedi del picco roccioso (Colonna) di Doupiane e ai piedi della Rocca del 
Monastero di San Nicola di Anapavsàs. La chiesa della Madonna di Doupiani costituisce il 
centro del culto il „Kyriakon”, del primo bugno monastico degli eremiti asceti che si sono 
raggruppati per vivere intorno alle regioni. La skete funzionava come Protaton, seguendo il 
modello aghioritico. Il primo della Skete aveva il titolo di giudice, di primo e del l’igumeno 
del Monastero della Madonna di Doupiani, come dimostrano i documenti ufficiali dell' 
epoca, firmati dall’igumeno. Alla Skete di Staghoi si riferisce specialmente un documento 
ecclesiale vescovile che è datato poco dopo l’anno 1529. Questo storico documento acui 
abbiamo fatto riferimento ci offre molte informazioni riguardo la disputa tra la Skete e il 
Monastero del Grande Meteoron per la supremazia e per i privilegi nel periodo dalla prima 
metà del XVI secolo. 

 L’ ieromonaco Nilo, l'ascesi fatta persona, pratica un influenza vigorosa avendo un 
prestigio particolare e un riflesso sulla potestà ecclesiale e politica della regioni, negli anni 
dalla seconda metà del XIV secolo. La sua presenza è ricordata in una lettera (1348-1362), 
a favore del Monastero del Grande Meteoron, per la assestamento di un grande 
appezzamento di terra, al posto dalla Roccia di Doupiani. Lui firma fra gli altri dignitari 
ecclesiastici con il titolo di legittimo legale del Vescovo di Stagon. 

 Ad un ordine di Elinoserbo sovrano di Trikala Simeone Uroš Paleologo (Maggio 
1362), si fortifica la cave di Kirilo nella regione di Mikani al ieromonaco Nilo. In una 
lettera (Maggio 1363), che concerne il Monastero di San Dimetrio alle Meteore, 
l’ieromonaco Nilo firma come il primo, il superiore, della Sketa di Staghoi. In una 
pergamena (scritta prima del 1380) dalla Biblioteca Nazionale Elenica (cod. EBE 1450-
1461), firma sempre come il primo di Staghoi. 

In un’inscrizione relativa ad una donazione al monastero della „Presentazione al 
Tempio delle Meteore” (prima dell’Ascenssione di Gesù (1366/67) si ricorda il nome del 
ieromonaco Nilo. Il primo della Sketa di Staghoi in un affresco viene raprezentato 
inginocchiato e orante, vicino alla Madonna con il bambino. 
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 Al ordine di Giovanni Uroš Paleologo ( successivamente monaco Joasaf) 
(Nov.1372) si conferma per Nilo, e li viene confermato il possesso del piccolo monastero 
della Madonna di Doupiani a Kastraki, che si estende dalla radice della Colonna di 
Doupiani e le rocche di San Nicola di Anapavsàs verso le rocche di fronte. Si tratta dell' 
ultima menzione che riguardi l’attivo e dinamico l’ieromonaco Nilo, il primo della Skete di 
Staghoi.  

 Nel quarto capitolo (p.40-45) lo scrittore tratta dei successori dell'attivo ieromonaco 
Nilo, il primo della Skete di Staghoi o di Doupiani alla fine del XIV secolo, dopo la sua 
dormizione. Come il primo successore e l’ieromonaco Neofitos, il nome di cui si 
circoscrive in un documento su pergamena non datato (primo del 1380) della Biblioteca 
Nazionale Elenica (cod. EBE 1460-1461, No 11). 

Alla lettera sinodale del Novembre 1381 del Metropolita Nilo di Larissa, fra gli altri 
dignitari si nota anche il nome dell’ieromonaco Neofito. In un documento incompleto e 
deteriorato degli anni 1387/88, appartenente a un vescovo di Staghoi di nome incerto, per il 
possesso di una cella della Skete di Staghoi, si trova la firma di Neofito. In un documento 
dell'Agosto 1388 si fa riferimento di nuovo e per l’ultima volta al primo della Skete di 
Staghoi, Neofito che non sembra essere dinamico e attivo come il suo predecessore. Dalla 
sua firma risulta che fosse illetterato, senza istruzione teorica. L’ieromonaco Nifon sostitui 
Neofito dopo la sua dormizione. 

 Esistono altri nomi tra cui l’ieromonaco Akakios che era commemorato come 
primo della Skete di Staghoi e egumeno del Monastero di Pantocrator della Colonna di 
Doupiani fino alla fine de XV o al inizio del XVI secolo. Il padre spirituale del Grande 
Meteoron, l’ieromonaco Joasaf, persona distinta dallo ieromonaco Uroš Joasaf, (in 
precedenza sovrano Giovanni Uroš  Paleologo), il metropolita  di Larissa, Dionissio 
Misericordioso (morto 28 Marzo 1510), conosciuto come il possessore di San Nicola 
Anapavsàs, la nominato egumeno del Monastero del Grande Meteoron (Trasfigurazione del 
Salvatore).  

Infine, esiste la segnalazione del scrittore relativamente alla dinamica Skete del 
Vescovato di Staghoi o di Doupiani, i quali alla fine del XV secolo e all' inizio del XVI 
secolo comincia decadere e indebolirsi. Il Protaton di Staghoi poco à poco sostituisce 
completamente per il Monastero del Grande Meteoron (Trasfigurazione del Salvatore), 
l’egumeno che aveva una posizione di Superiore dei Monasteri delle Meteore. 

Al quinto capitolo (p.45-52) lo scrittore descrive e commenta la situazione odierna 
della chiesa della Vergine di Doupiani à Kastraki; questa costituisce il più rispettabile e 
antico monumento della cittadella monastica delle Meteore che aveva funzionato come un 
centro di culto, il Kyriakon (:dominicum), di primo di Staghoi, dei primi anacoreti e asceti 
meteoriti comparsi prima dello sviluppo e dell’organizzazione del monachesimo 
meteoritico, con i monasteri delle Rocce (del mezzo del XIV secolo e seguente). Nello 
vecchio Kyriakon della Skete, con i monaci che si radunavano dalle celle e dalla 
Prosefchadia (destinatte alle preghiere quotidiane), si riccorda ogni anno il giorno di 
Venerdi di Diakenisimo, in onore dalla Madonna Fonte di Vita. 

 La chiesa della Vergine di Doupiani è ad un solo ambiente a pianta basilicale 
ortogonale, che non rileva la sua antichità e il suo particolare pregio storico, per il teritorio 
meteoritico e il monachesimo. I restauri più recenti sono stati eseguiti nel 1861 –in accordo 
con l’ inscrizione murale commemorativa che esiste al esterno, sul timpano della porta del 
ingresso. La riparazione fatta, fu ritenuta più recente e costruita sul posto di quella 
originaria. Nel 1932 A. Xygopoulos lesse nella chiesa un graffito del 1567 e concluse che si 
tratta della chiesa di Doupiani. Alla stessa conclusione è arrivato anche I. Papasotiriou, 
adducendo come prova l’esistenza degli affreschi nel santuario della chiesa di Doupiani. 
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Nel corso dalla guerra, durante l’occupazione tedesca, la chiesa ha subito vari danni, che 
sono stati restaurati durante gli anni 1970-1971 sotto la direzione del professore di 
Archeologia Bizantina, del Università di Salonicco N. Nikonanos. Durante i lavori di 
restauro vennero individuate anche le fasi di construzione del monumento e molti altri 
elementi architettonici. La construzione dei muri della chiesa di Doupiani, è stata eseguita 
all' impronta con delle pietre asimmetriche, dei territori circostanti, pezzi di mattone e 
tegole. La chiesa è coperta da un tetto di legno e da tegole, in due parti, che forma un 
cornicione sporgente in entrambi i lati. La maggior parte dalla decorazione degli affreschi 
della chiesa si trova nel santuario. Nell' abside sono raffigurati la Madonna in piedi, la 
rapresentazione di Cristo-Amnos, sopra un piccolo disco, i gerarchi che celebrano la messa, 
il Protomartire Stefano, San Romano il Melode, l’ascensione, l’annunciazione e la nascità 
di Cristo, nella nave centrale, il Cristo Pantocrator, la Madonna col bambino nelle braccia. 
Invece nella zona più in basso, sono raffigurati i santi ecc. La decorazione è datata al 
tredicesimo secolo, mentre il documento circa verso la fine del dodicesimo secolo. 

 Inoltre, il restauro del monumento e la formazione del terreno circonstante, è 
addebitata al rinforzo economico del progressivo archimandrita Atanasio Anastasiou, 
l’igumeno del Monastero del Grande Meteoron (Trasfigurazione del Salvatore), poichè 
Doupiani costituisce metochi del monastero sopranominato. Questo studio ha una peculiare 
importanza; si può dire che esso rappresenta „il canto dello cigno“, poichè questo è l’ultimo 
lavoro del famoso ricercatore, D. Z. Sofianos che lavorava secondo le fonti scritte 
l’organizzazione di communità monastica delle Meteore. 

La presente edizione, scritta con fine senso estetico constituisce un prestigioso 
contributo alla bibliografia meteoritica. Il scritore del libro ha raggiunto il suo doppio 
obiettivo, cioè innanzitutto far conoscere, dal punto di vista storico e artistico sia al lettore 
confidente sia allo studioso esigente l’evoluzione della Skete di Staghoi e dal piccolo 
monastero della Madonna di Doupiani, e poi regalare uno studio utile e completo con 35 
fotografie scelte (senza il testo dei manoscritti), le rappresentazioni iconografiche che sono 
rimaste come benedizione particolare al pellegrino, e al ricercatore delle ricchezze artistiche 
della Sacra Cittadella delle Meteore. È evidente che l’eccezionale e accurato studio 
costituisce per la nuova ricerca un incoraggiamento ad ulteriori lavori svolti ad accrescere 
la conoscenza ed il prestigio della città monastica delle Meteore.   

                                               Glykeria M. Chatzoulis 
Università di Aristotele di Thessaloniki 
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Jean-Claude Larchet, Persone et nature, La Trinité – Le Christ – L’homme,  
Les Éditions du Cerf, Paris, 2011. 

 
Личност и природа, двадесета по реду књига чувеног француског 

православног теолога и патролога Жан-Клод Ларшеа, бави се актуелним  питањима 
хришћанске вере, проблемима дијалога између православне и католичке Цркве, као и 
начину поимања Светога Духа.  

Појмови личности (ипостаси) и природе (суштине) представљају основне 
појмове трисвете теологије, христологије, антропологије и хришћанске духовности. 
Утемељивани прогресивно и са муком у њима сâмима и у односу са другим 
појмовима, појмови личности и природе су, првих шест векова, били предмет 
контраверзи  и теолошких расправа у свим епохама. Скоро сви заједнички ставови и 
неслагања око вере довели су у питање њихове дефиниције, њихову усклађеност или 
неусклађеност. 

Данас, ови појмови чине срж теолошких расправа међу хришћанима око 
јединства, било да се ради о дијалогу између хришћана православаца и хришћана 
католика или протестаната по питању Filioque (једна од принципијалних догматских 
препрека о уједињењу различитих хришћанских конфесија), било да је реч о дијалогу 
између хришћанске и нехалкидонских Цркава по питању Христове природе и 
личности, или о дебати коју су покренуле персоналистичке теорије извесних 
представника грчког нео-хришћанског покрета, које подразумевају изједначавање 
есенцијализма латинске теологије, као и побожности које они, с правом или не, 
приписују појединим облицима хришћанске духовности. 

Обједињене студије у овој књизи представљају велики допринос различитим 
димензијама савременог дијалога између хришћана католика и хришћана 
православаца. 

У наше време, када је дијалог постао „завијена форма“ у смислу прикривања 
или заобилажења свих размимоилажења и неслагања који разоткривају нејединство, 
критички карактер Ларшеових текстова, просто, изненађује. Треба ли подсећати да, 
ако бисмо удаљили све теолошке текстове од Светих Отаца који представљају један 
такав критички карактер, ниједан текст не би опстао. Историјски посматрано, 
хришћанска теологија темељила се и развијала на контраверзама у толикој мери да су 
расправе и свађе, као вид изражавања, често  долазиле до изражаја. 

Осим критичког аспекта ових текстова, Ларше продубљује и теолошку мисао 
о значају вере, што је од изузетне важности за све оне који желе да се утврде у њој. 

Књигу чине четири поглавља. У првом поглављу под називом, Питање 
појма  Filioque, аутор објашњава и расветљава ово питање које је покренуо 
Понтификални савет за промоцију уједињења хришћана. У другом поглављу, које 
носи назив Христолошко питање, аутор појашњава пројекат уједињења хришћанске 
и нехалкидонских Цркава и износи теолошке и еклисиолошке проблеме које треба 
решавати. Треће поглавље, Историјске основе антихалкидонизмаа и монофизизма 
јерменске цркве у петом и шестом веку, третира питање настанка јерменске 
христологије базиране на ћирилској христологији, коју су „оци“ монофизизма 
реинтерпретирали у духу антихалкидонизма. Аутор се, такође, бави дијалогом 
између монфизитских цркава, у које спада и Јерменска, и православне Цркве. У 
четвртом, последњем поглављу ове књиге под називом Личност и природа, аутор се 
бави  православном критиком персоналистичких теорија Христа Јанараса и Јована 
Зизјулуса.  

Иван Јовановић 
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Добрый  кормчий, почитание святителя Николая в христианском мире, 
Москва, 2011. 
 

Ако би се негде могао применити извесни еквивалент мисли према свецу 
тропар – према светитељу зборник, онда би то вероватно могло бити у овом случају. 
Пред нама је више него репрезентативан зборник посвећен једном од 
најпоштованијих светитеља у хришћанском свету. 

Основу зборника чине радови са међународне конференције одржане у 
Барију 2007. године. 

Зборник се састоји из три дела: у првом се разматрају хагиографије, 
укључујући и чуда светог Николе Мирликијског; у другом делу се налазе радови о 
химнографским текстовима и њиховој литургијској примени; у трећем делу 
разматрају се иконографска питања. 

Хагиографским питањима баве се радови следећих аутора: А. В. Бугајевскиј, 
А. Ј. Виноградов, Џерардо Чофари, Климентина Иванова, И. И. Макејева, А. Е. 
Наумов и В. М. Гуминскиј. Химнографске проблеме разматрају: Михаил Желтов, 
Марија Јовчева, Т. Ф. Владишевскаја, С. А. Черкасова, Г. А. Романов. Иконографијом 
светог Николе баве се: Ненси Патерсон Шевченко, Микеле Бачи, Валентино Паче, А. 
В. Риндина, Е. С. Смирнова, И. А. Стерлигова, Ева Хауштајн Бартш, Марија 
Василаки, Е. И. Серебрјакова, В. Д. Сарабјанов, М. А. Маханко, А. С. 
Преображенскиј, Н. В. Задорожниј и И. А. Шалина. 

Уредник зборника је А. В. Бугајевскиј. Издавач је Скинија из Москве. 
Д. Бојовић 
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П1ние мало Геωргию, сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги 
Попов, отговорен редактор Мария Йовчева, София, 2010. 

 
Импозантан зборник посвећен 65. годишњици живота Георги Попова, 

професора Богословског факултета у Софији, представља признање овом ретком 
научнику, поготову његовом истраживачком раду и открићима у области словенске и 
старобугарске химнографије. Обимна библиографија, дата на почетку зборника, то и 
потврђује. Уводни текст Анатолија Турилова такође потенцира доприносе професора 
Попова. 

Ценећи научни рад уваженог професора, своје студије у зборнику су 
објавили бројни научници из света, међу којима је, наравно, највише оних из 
Бугарске. У овом пригодном тексту наводимо само њихова имена: Красимир 
Станчев, Роланд Марти, Вадим Криско, Лубор Матејко, Регина Којчева, Евгениј 
Верешчагин, Марија Јовчева, Искра Христова Шомова, Бојка Мирчева, Румјана 
Павлова, Роман Кривко, Тринатин Кронц, Дагмар Кристиане, Лилјана Макаријоска, 
Емилија Црвенковска, Ценка Досева, Константин Нихоритис, Александар Наумов, 
Стефано Паренти, Јоанис Тарнанидис, Ангелина Ангушева Тиханова, Мери Ален 
Џонсон, Маргарет Димитрова, Татјана Пентковскаја, Анатолиј Турилов, Вилијам 
Ведер, Елена Велковска, Марија Спасова, Лора Тасева, Десислава Најденова, Марија 
Рајкова, Анисава Милтенова, Јоханес Рајнхарт, Ирина Кузидова, Казимир 
Попконстантинов, Светлана Кујумџијева, Доротеј Гетов, Аксинија Џурова, Васја 
Велинова, Татјана Илијева. Петар Хр. Илијевски, Георги Бакалов, Татјана Славова, 
Ана-Марија Тотоманова, Иван Добрев и Асен Атанасов. 

Издавачи овог вредног зборника јесу Богословски факултет софијског 
Универзитета „Климент Охридски“ и Издавачки центар „Бојан Пенев“. 

Уредништво зборника чине: Марија Јовчева, Иван Добрев, Анатолиј 
Турилов и Емил Трајчев. 

Д. Бојовић 
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О АУТОРИМА / NOTES ON AUTHORS 
 
 
Метју Бејкер је студент на докторским студијама систематске теологије на 

Фордхам универзитету (Бронксу, Њујорк). Поседује магистратуре са Православне 
богословије „Светог Тихона“ (Пенсилванија) и грчке Православне богословске школе 
„Часнога крста“ (Бруклин, Масачусец). Научни је саветник Православног 
богословског друштва „Отац Георгије Флоровски“ у Принстону. 

Matthew Baker is PhD student in Systematic Theology at Fordham University 
(Bronx, NY). He holds Masters degrees from St. Tikhon's Orthodox Theological Seminary 
(Pennsylvania) and Holy Cross Greek Orthodox School of Theology (Brookline, 
Massachusetts). He is a scholarly adviser to the Fr Georges Florovsky Orthodox 
Theological Society of Princeton. 

 
Владимир Цветковић је предавач Православног богословља на Одељењу за 

систематску теологију Универзитета у Орхусу (Данска). Магистарске студије из 
теологоје завршио је на Универзитету у Дарму (Енглеска), док је докторирао 
филозофију на Универзитету у Београду са тезом о времену код Светог Григорија 
Ниског и Светог Максима Исповедника. Претходно је радио на Универзитетима у 
Нишу, Ослу и Св. Андреју (Шкотска). Аутор је броја радова из области грчке и 
латинске патристике, античке и средњовековне филозофоје, српске традиције и 
савременог правословног богословља. Поред великог броја радова објављених на 
енглеском, радови су му превођени и на француски, грчки, бугарски, румунски и 
грузијски језик.  

Vladimir Cvetkovic  is an external lecturer in Orthodox theology at the Section of 
Systematic Theology of the University of Aarhus (Denmark). He obtained his MA in 
theology from Durham University (England) and a PhD in philosophy from the University 
of Belgrade (Serbia) with the thesis on time is St Gregory of Nyssa and St Maximus the 
Confessor. He worked previously at the Universities of Niš (Serbia), Oslo (Norway) and St 
Andrews (Scotland). He is the author of a number of articles on Greek and Latin Patristics, 
Ancient and Medieval philosophy, Serbian tradition and contemporary Orthodox theology. 
Besides a great number of articles published in English, his work is translated into French, 
Greek, Bulgarian, Romanian and Georgian.   

 
Дмитриј Бирјуков је кандидат философских наука (државни Универзитет 

Петрограда), академски секретар Института за историју хришћанске мисли при 
руској Хришћанској академији хуманистичких наука. Такође је вођа научног 
пројекта на Државном Универзиту Петрограда, који је добио име по А. С. Пушкину. 

Dmitry Biriukov  is Candidate of Philosophical Sciences (St. Petersburg State 
University), Academic secretary of Institute for the History of Christian Thought at Russian 
Christian Academy for the Humanities; Chief of Scientific Projects at Leningrad State 
University named after A.S. Pushkin 

 
Григориј Беневич је професор црквене историје и догматике на руској 

Хришћанској академији хуманистичких наука у Петрограду и на петроградском 
Институту за религију и философију. Издао је неколико томова у серији „Византијска 
философија“ коју је покренуо 2007. године. Од његових публикација, издвајају се: 
„Проблематичне теме источно православне догматичне теологије (у сарадњи са 
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Аркадијем Хуфрином)“ (Петроград 2004) и „Суђење Максиму Исповеднику“ у 
„Максим Исповедник: Полемика са Оригенизмом и Моноенергизмом (Петроград 
2007). Он је издавач „Антологије источнохришћанске теолошке мисли: православље 
и хетеродоксија“ (Петроград 2009), као и увода и коментарâ руског превода 
Questiones et Dubia Светог Максима Исповедника (Москва-Света Гора 2010). 

Grigory Benevich is Professor of Church History and Doctrine at the Russian 
Christian Academy for the Humanities, St. Petersburg, and at the St. Petersburg Institute of 
Religion and Philosophy.  He has published several volumes in the "Byzantine Philosophy" 
series (http://byz-phil.narod.ru/) that he initiated in 2007. His publications include:  (in 
collaboration with Arcadi Choufrine) Problem Issues in Eastern Orthodox Dogmatic 
Theology (St. Petersburg: 2004) and "Maximus the Confessor's Affair" in Maximus the 
Confessor: Polemics with Origenism and Monoenergism (St Petersburg:  2007). P. 13-153. 
He is an editor of the Anthology of Eastern Christian Theological Thought: Orthodoxy and 
Heterodoxy (St. Petersburg: 2009) and also is an editor and author of an introduction and 
commentaries of the Russian translation of Maximus the Confessor's Quaestiones et Dubia 
(Moscow-Athos: 2010). 

 
Ана Жиркова поседује докторат из области патристике (философија Св. 

Јована Дамаскина). Истраживач је на језуитском Универзитету за философију и 
образовање (Ignatianum) у Кракову и тренутно је при крају хабилитације на пољу 
античке философије (тумачење аристотелских категорија у платонском предању). 
Бави се истраживањем византијске философије. 

Anna Zhyrkova  has PhD in the field of Patristics (John Damascene’s 
philosophy), is a researcher at Jesuit University of Philosophy and Education "Ignatianum" 
in Cracow, currently finishing her habilitation in Ancient Philosophy (on the interpretation 
of the Aristotelian categories in the Platonic tradition) and working on the field of 
Byzantine Philosophy. 

 
Борис Б. Брајовић рођен је 7. 10. 1967. у Подгорици. Завршио Филозофски 

факултет у Никшићу. Студирао политичке и правне науке. Докторирао филозофију у 
Атини 2000. г., гдје је завршио и специјалистичке студије из психотерапије 
(психодрама) 1999. г.; ркп у чин ђакона 3.11.1998. г. у цркви Преображења 
Господњег у Нео Космосу у Атини гдје служи наредне три године, а у чин 
презвитера на Духове 2003. г. Ванредни је професор на Филозофском факултету у 
Никшићу на предметима средњовјековна и ренесансна филозофија и византијска 
философија. Предаје и на Богословском факултету Св. Василије Острошки у Фочи, 
гдје је декан, као и на Философском факултету на Палама. Предавао на Филозофском 
факултету у Приштини на Одсјеку за психологију и педагогију. Старјешина храма 
Св. Димитрија на Крушевцу, Подгорица. 

Boris B. Brajovic was born October 7th 1967. in Podgorica, Montenegro. Finished 
elementary and secondary school in Danilovgrad, after which he enrolled at the Faculty of 
Philosophy in Niksic, the Department of philosophy. In 1995. graduated from the Faculty 
of Philosophy, with an average score of 8.75. 

After graduation, he was admitted to to the PhD Studies Department of 
Philosophy, University of Athens. Also at the same time he has been accepted as a teaching 
assistant at the Faculty of Philosophy in Niksic. At the session of the Department of 
philosophy, psychology and pedagogy of Philosophy, University of Athens three-member 
committee led by mentor professor Dr. Constantine Vudurisom (who is Vice President of 
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World Association of philosophers) monitored his PhD dissertation about learning the 
virtue of ascetic writers of the first Byzantine period. 

As part of PhD studies he took part in the symposium organized by the Greek 
Philosophical Society, International Society for Greek philosophers (which is also a 
member) Philosophy, University of Athens. The seven-member Commission Examination 
took place on December 13th 2000 and defended the theses in the Greek language with the 
highest grade.  

Ordinate as a deacon November 3rd 1998 in Athens where he served for the next 
three years, and the rank of presbyter at Pentecost 2003. Work as associate Professor at the 
Faculty of Philosophy in Niksic, Montenegro on subjects Medieval and Renaissance 
philosophy and Byzantine Philosophy. He also lectures at the Theological Faculty of St. 
Basil in Foca, Bosnia and Herzegovina where holds position of the Dean and at the Faculty 
of Philosophy in Pale. He lectured at University of Prishtina, Serbia, at the Department of 
Psychology and Pedagogy. He speaks English, Russian, and (new) Greek, and also  the 
classical ancient Greek. 

 
Микоња Кнежевић рођен је 05. 09. 1978. године у Никшићу, гдје је завршио 

основну школу и гимназију. Филозофски факултет, Одсјек за философију, завршио је 
јуна 2001. године, као најбољи студент на Универзитету Црне Горе (Област – 
друштвене науке). 

Као стипендиста Републике Грчке од 2002. године, борави у Атини, гдје се 
јула 2003. уписује на докторске студије на Одсјеку за философију, педагогију, и 
психологију (Одјељење за философију) на Националном и каподистријском 
универзитету у Атини. Докторску дисертацију са темом: Ουσία, πρόσωπο και ενέργεια 
στη διανόηση του Αγίου Γρηγορίου Παλαµά (Суштина, личност и енергија у мисли 
Григорија Паламе), коју је радио под менторством емеритованог проф. др 
Константина Вудуриса, одбранио пред седмочланом испитном комисијом 8. јула 
2008. године, са оцјеном 10. 

Фебруара 2009. додијељена му је функција замјеника предсједника Друштва 
философа Црне Горе. Извршни је уредник часописа за философију и теорију културе 
и друштва Луча, а главни и одговорни уредник часописа Смисао, којег издаје Матица 
српска – Друштво чланова у Црној Гори (Одјељење за друштвене науке). Члан је 
Међународне асоцијације за грчку философију (International Association of Greek 
Philosophy), Српског друштва за хеленску философију и културу (Σερβική Εταιρεία 
Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισµού), као и Матице Српске – Друштво чланова у 
Црној Гори. 

Током 2009. и 2010. године борави на стручним усавршавањима у Цириху, 
Минхену и Регенсбургу. Маја 2010. године изабран је за доцента на Филозофском 
факултету у Косовској Митровици, гдје од октобра 2010. држи предавања на Одсјеку 
за философију, на предметима антропологија и онтологија, као и предмету увод у 
философију на изванматичним одсјецима. 

Mikonja Knezhevic was born on 9/5/1978 in Niksic. He graduated from the 
Faculty of Philosophy in 2001 as the best student at the State University of Montenegro 
(Humanities). Holding a scholarship from the Republic of Greece he was enrolled in 2003 
at a PhD Program on the Faculty of Philosophy at the Capodistrian University in Athens. 
He defended his PhD Thesis (Essence, Person and Energy in the Thought of St. Gregory 
Palamas) under the guidance of Prof. Emeritus Konstantin Voudouris at 7/8/2008 with the 
grade 10. In 2009 he became vice-president of the Society of Philosophers of Montenegro. 
He is executive editor of the Luca magazine (philosophy and theory of culture) and chief 
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editor of the Smisao magazine. He is also member of the International Association of Greek 
Philosophy and Serbian Society of Hellenic Philosophy and Culture. During 2009 and 2010 
he was attending various programs in Zurich, Munich and Regensburg. Currently he is 
Docent at the Faculty of Philosophy in Kosovska Mitrovitsa (Philosophy, Anthropology 
and Ontology). 

 
Дарко Крстић је рођен 1974. године у Чачку. Богословски факултет је 

завршио у Београду 1997, а постдипломске студије на Академији Светог Владимира у 
Њујорку 2002. године из области Новог завета. Докторирао је 2007. године на 
Богословском факултету Аристотеловог Универзитета у Солуну радом Теолошки 
карактер хијастичке структуре Пролога Јовановог Јеванђеља. Коаутор је, са 
професором Драгишом Бојовићем, књиге Премудрост у Светом Писму и српској 
књижевности. Ради као вероучитељ у нишким средњим школама. 

Darko Krstic  was born in Cacak 1974. He received a university degree from the 
Faculty of Theology in Belgrade in 1997, and then completed postgraduate studies at St. 
Vladimir’s Academy in New York in 2002 in the field of New Testament. He received his 
Ph. D. at the Faculty of Theology of Aristotle University in Thessaloniki, having defended 
his thesis with the title Theological Character of the Chiastic Structure of the Prologue in 
St. John’s Gospel. With prof. Dragisa Bojovic he wrote the book The Wisdom of God in 
the Bible and in the medieval Serbian literature. He is employed as a teacher of Religious 
Education in Nis, Serbia.  

 
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. 

 
Регина Александрова Койчева е д-р, гл. ас. в Института за литература при 

Българската академия на науките. Научните й интереси са в областта на старобългарската 
химнография от Златния век. През 2006 г. защитава дисертация на тема “Ирмоси и 
словесни структури в триодните канони на Константин Преславски” под научното 
ръководство на проф. д-р Георги Попов. От същата година до днес изследва преди 
всичко оригиналната старобългарска погребална химнография. До настоящия момент 
има 23 публикувани статии в български и чужди списания и сборници, както и в 
интернет. В съавторство с Анисава Милтенова е редактор на тематичния сборник “Studia 
Mediaevalia Slavica et Byzantina. Vol. 1. Погребението и смъртта в юдео-християнската 
литературна традиция”, който предстои да бъде отпечатан през 2011 г. 
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Regina Alexandrova Koycheva, PhD, works as a I degree research associate at 
the Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences. Her scholarly interests 
are in the sphere of the Old Bulgarian hymnography from IX–X c. In 2006 she defended 
her PhD thesis entitled “Heirmoi and Language Structures in the Lenten Canon Cycle of 
Constantine of Preslav” under the supervision of Prof. DSc Georgi Popov. From the same 
year to now her main scientific subject is the original (not translated) Old Bulgarian funeral 
hymnography. Up to the present she has published 23 articles in Bulgarian and foreign 
journals and miscellanies, as well as on the Internet. Together with Assoc. Prof. Anissava 
Miltenova she is editing the miscellany “Studia Mediaevalia Slavica et Byzantina. Vol. 1. 
Смъртта и погребението в юдео-християнската традиция” [Death and Funeral in 
Jewish-Christian Tradition], which is to be issued in 2011. 

 
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 Vukašinovi ć 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. 

 
Ксенија Кончаревић - редовни професор Православног богословског 

факултета Универзитета у Београду, аутор научних монографија: Настава страног 
језика на филолошким студијама: теорија и пракса. Филолошки факултет, Београд, 
1996; Савремени уџбеник страног - руског језика: структура и садржај. Завод за 
уџбенике и наставна средства, 2004; Језик и православна духовност. Студије из 
лингвистике и теологије језика. Каленић, Крагујевац, 2006; Настава и методика 
наставе руског језика у Србији у XIX и XX веку: прилози за историју. Славистичко 
друштво Србије – Чигоја штампа, Београд, 2010, више универзитетских уџбеника и 
приручника, као и више од 200 оригиналних радова објављених у домаћим и страним 
часописима, тематским и зборницима са научних скупова. 

Ksenija Končarević is a full professor of the Faculty of Orthodox Theology of the 
Belgrade University and the author of the following monographs: Foreign Language 
Teaching at the Philological Studies: the theory and the practice. (Настава страног 
језика на филолошким студијама: теорија и пракса.) The Faculty of Philology, 
Belgrade, 1996; The Contemporary Textbook of Russian as a Foreign Language: the 
structure and the contents. (Савремени уџбеник страног - руског језика: структура и 
садржај.) Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrade, 2004; Language and 
Orthodox Spirituality. Studies of Linguistics and the Theology of Language. (Језик и 
православна духовност. Студије из лингвистике и теологије језика.) Kalenić, 
Kragujevac, 2006, Teaching and Methodology of the Russian Language Learning in Serbia 
in 19th and 20th Centuries: Contributions to the History (co-author with 
D. Damljanovic). (Настава и методика наставе руског језика у Србији у XIX и XX 
веку: прилози за историју.) Slavističko društvo Srbije – Čigoja štampa, Beograd, 2010, as 
well as the numerous university textbooks and reference books, more than 200 original 
scientific papers and presentations read at scientific conferences in Serbia and abroad. 

 
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 
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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 јесу 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. 

 
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. 

 
Златко Матић (1971), асистент на Православном богословском факултету 

београдског универзитета (основи римокатоличке и протестантске теологије) и 
професор догматике и катихизиса у Богословији „Светог Јована Златоустог“ у 
Крагујевцу. Објављује радове из области догматике, упоредне теологије и црквене 
историје. 

Zlatko Mati ć (1971), teaching assistant at the Orthodox Theological Faculty of 
the Belgrade University (Fundamentals of Roman Catholic Theology, Fundamentals of 
Protestant Theology) and teacher at the Ecclesiastical High School “Saint John 
Chrysostom” in Kragujevac (Dogmatic Theology and Catechism). He publishes articles 
from the field of Dogmatic and Comparative Theology and Church History.  

 
М. Г. Варвунис је рођен на острву Самосу у Грчкој 1966. године. Студирао 

је на Философском и Теолошком факултету атинског Универзитета и на католичком 
Универзитету у Лувену у Белгији. Тренутно је професор етнологије на Демокритовом 
универзитету у Тракији, на предмету историја етнологије. Активан је као сарадник 
многих научних друштава и учествовао је на многобројним научним 
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конференцијама. Студије и чланци су му преведени на разне језике (енглески, 
француски, немачки, италијански, шпански, српски, бугарски, руски, турски, 
арапски). 

M. G. Varvounis ist in Samos im Jahre 1966 geboren worden. Er studierte in der 
Philosophischen und der Theologischen Fakultät der Universität Athen und in Universite 
Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) in Belgium. Er hat in der Universität Athen in 
Völkerkunde promoviert(1991) und er lehrt heute Volkerkunde in der Demokritus 
Universität  von Thrake, Fachbereich Geschichte und Ethnologie. Er ist als Mitglied 
verschiedener wissenschaftlichen Gesellschaften tätig, er hat in vielen internationalen 
Konferenzen teilgenommen und er hat viele Studien veröffentlicht. Seine Studien sind in 
verschiedenen Sprachen übersetzt worden, wie in englischer, französischer, deutscher, 
italienischer, spanischer, serbischer, bulgarischer, russischer, turkischer, arabischer und 
pomanischer Sprache .  

 
Драгољуб Марјановић је истраживач-приправник на Филозофском 

факултету у Београду, на пројекту „ Хришћанска култура на Балкану, Византијско 
царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века“,  које подржава Министарство науке 
Републике Србије. Такође, ангажован је и на изради докторске тезе "'Кратка 
историја' патријарха Никифора - Историјска анализа дела" под руководством 
ментора проф. др Владе Станковића.  

Драгољуб Марјановић је и лауреат Центра за црквене студије као добитник 
награде Старац Исаија (2007) за свој дипломски рад "Српска црква и Цариградска 
патријаршија од 1341. до 1375. године". 

Dragoljub Marjanovic  is researcher at the Faculty of Philosophy in Belgrade, on 
the project “Christian Culture in Balkans, Byzantine Empire, Serbs and Bulgarians from 9th 
to 15th Century”, sponsored by the Ministry of Science of the Republic of Serbia. He is also 
engaged on finishing his PhD Thesis “The short history of Patriarch Niciphorus- historical 
analysis of writings” under the guidance of Prof. Dr. Vlada Stankovic. He was awarded 
with the Starac Isaija Prize for his Bachelor Thesis “The Serbian Church and the 
Patriarchate of Constantinople from 1341 till 1375”. 

 
Влада Станковић је ванредни професор византологије на Одељењу за 

историју Филозофског факултета у Београду. Оснивач је и управник Центра за 
кипарске студије и руководилац пројекта "Хришћанска култура на Балкану у 
средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века" (ев. бр. 177015), 
који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. Предавао је као 
гостујући професор на Универзитету у Јањини, Грчка и на Отвореном универзитету 
Кипра у Никозији. Држао је више предавања, по позиву, на универзитетима у Грчкој, 
на Кипру, у Немачкој, Мађарској и Бугарској. Члан је редакција часописа Byzantische 
Zeitschrift, Београдски историјски гласник и Радови завода за хрватску повијест. 

Vlada Stankovic is professor of Byzantology at the Department for History of the 
Faculty of Philosophy in Belgrade. He is founder and director of the Centre for Cypriot 
Studies and he manages the project “Christian Culture in Balkans, Byzantine Empire, Serbs 
and Bulgarians from 9th to 15th Century”, sponsored by the Ministry of Science of the 
Republic of Serbia. He was teaching as Visiting Professor at the University of Giannena, 
Greece and at the Open University of Cyprus in Nikosia. He is member of the board of 
magazines Byzantinische Zeitschrift and Belgrade Historical Herald.  

Драгиша Бојовић је професор на Филозофском факултету у Нишу и 
Косовској Митровици. Оснивач је и управник Центра за црквене студије у Нишу. 
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Уредник је часописа Црквене студије. Члан је Међународног удружења за 
светоотачке студије (International Association of Patristic Studies). Редовни је члан 
Института за национална и верска питања у Солуну. Објавио је 15 књига и преко 70 
научних радова из различитих области као што су: рецепција светоотачке 
књижевности код Срба; однос библијске и српске црквене књижевности; однос 
историје уметности и српске црквене књижевности, историја Цркве у средњем веку 
итд. Учествовао је на преко 50 научних скупова међународног и националног 
карактера. Добитник је више награда за књижевно и научно стваралаштво.  

Dragisa Bojovic is Professor at the Faculty of Philosophy in Nish and Kosovska 
Mitrovica. He is founder and director of the Centre for Church Studies in Nish that 
publishes renown theological periodical „Church Studies“. He is member of the 
International Association of Patristic Studies and of the Institute for National and Religious 
Issues in Thessalonika. He published 15 books and more than 70 articles and essays in 
different areas as reception of the patristic literature by Serbs, relationship between biblical 
and medieval Serbian ecclesiatic literature, relationship between history of arts and 
medieval Serbian ecclesiatic literature, history of Church in the Middle Ages etc. He took 
part in more than 50 scientific symposia, both in Serbia and abroad.  

 
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 ужа 
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 
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. 

 
Владимир Алексић је рођен 06. 08. 1974. г. у Београду. Године 1998. је 

дипломирао је историју на Филозофском факултету у Косовској Митровици. Године 
2009. магистрирао је на истом факултету са тезом Живот и дело академика Михаила 
Динића (објављена 2011. г.). Од 1998. на Филозофском факултету у Нишу изводи 
наставу на групи предмета из српске историје средњег века и историјске географије. 
Учествовао је на већем броју научних скупова и објављивао прилоге у водећим 
домаћим периодичним публикацијама. Учествује у научним пројектима којима 
спонзорише Влада Републике Србије. 

Vladimir Aleksi ć (06. 08. 1974-Belgrade). He graduated the studies of history at 
the University of Kosovska Mitrovica in 1998. He graduated M. A. studies at the same 
university in 2009. The topic was The Life and Work of Academic Mihailo Dinić (published 
as book in 2011).  Since 1998. he has been teaching at the Faculty of Philosophy in Niš. His 
field of engagements is the group of subjects regarding Serbian medieval history and 
Historical geography, as well. He participated in several scientific congregations and 
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published his contributions in leading domestic periodical publications. He participate in 
the scientific projects sponsored by Serbian government. 

 
Марија Вушковић рођена је 1979. у Београду. Студије историје завршила је 

на Филозофском факултету у Београду 2007. године. Тренутно је на мастер студијама 
на Филозофском факултету у Нишу. До сада је објавила једну монографију и књигу 
путописа и 10 чланака и расправа. Бави се друштвеном историјом, историјском 
географијом, студијама рода и историјом идеја. 

Marija Vushkovic  was born in Belgrade 1979. She graduated from the Faculty of 
Philosophy in Belgrade in 2007. She is enrolled at Master Program on the Faculty of 
Philosophy in Nish. She edited one monograph and about 10 articles. The fields of her 
scientific research are social history, historical geography, gender studies and history of 
ideas. 

 
Славиша Недељковић рођен је 1966. године у Приштини. Дипломирао је 

1989. године на Филозофском факултету у Приштини, на Одсеку за историју. 
Постдипломске студије на Филозофском факултету у Београду завршио је децембра 
1997. године, одбраном магистарске тезе „Косовски вилајет од 1903. до 1908. 
године“. На истом факултету, јуна 2008. године, одбранио је докторску дисертацију 
под насловом „Културно-просветна и национална политика Србије према Косову и 
Метохији од 1856. до 1897. године“. Од 1992. до 2002. био је запослен на 
Филозофском факултету у Приштини. Од 2002. године, запослен је на Филозофском 
факултету у Нишу. Предаје као доцент на предмету Историја народа Балкана 19. и 
20. века. Учествовао је на научним скуповима и симпозијумима, аутор је више 
стручних и научних радова. Ангажован је на пројекту „Српска нација-интегративни и 
дезинтегративни процеси“ (руководилац проф. др Радош Љушић), чији је носилац 
Филозофски факултет у Београду. 

Slavisha Nedeljkovic was born in Prishtina 1966. He graduated from the Faculty 
of Philosophy in Prishtina, Department for History. He finished postgraduate studies at the 
Faculty of Philosophy in Belgrade in 1997, defending his Master Thesis “The Kosovo 
Vilajet from 1903 until 1908”. At the same Faculty he defended his PhD Thesis “Cultural, 
Educational and National Politics of Serbia towards Kosovo and Metohija from 1856 until 
1897. He is currently teaching as Docent on the Faculty of Philosophy in Nish (History of 
Balkans in 19th and 20th Century). He participates in the project “Serbian Nation-integrative 
and disintegrative processes” at the Faculty of Philosophy in Belgrade (under the guidance 
of Prof. Radosh Ljushic). 

 
Марко Павловић је рођен у Коцељеву 1987. године. Православни 

богословски факултет у Београду завршио је 2011. године, где је уписао и мастер 
студије. 

Marko Pavlovic was born in Koceljevo 1987. He graduated from the Theological 
Faculty of the Serbian Orthodox Church in Belgrade 2011, where he got enrolled at the 
Master Program.  

 
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 
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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 Arsi ć (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”. 

 
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 Miljkovi ć, 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 
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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). 

 
Иванка Јорданова-Гергова, професор на Институту уметничких студија 

бугарске академије наука, на Департману визуелних уметности, истраживачка група 
за средњовековну и ренесансну уметност. Године 1985. одбранила је тезу о 
иконостасу у бугарским земљама од 16. до 18. века. Године 2005. одбранила је 
докторску тезу о култовима бугарских светитеља за време бугарског националног 
препорода. Бави се истраживањем поствизантијске бугарске и балканске уметности 
(15. до 19. век) - резбарија, сликарство и архитектура, проблеми бугарске уметности, 
културни утицаји итд. 

Ivanka Yordanova Gergova, professor in the Institute of Art Studies in 
Bulgarian Academy of Science, Visual Arts Department, research group on Medieval and 
Revival Arts. Defend (1985) thesis on the Iconostasis in the Bulgarian lands during XVI-
XVIII century. DSc in Art Studies. Defend (2005) thesis on the Cults of Bulgarian Saints 
during the Bulgarian National Revival. Works in the sphere of post-Byzantium Bulgarian 
and Balkan Art (XV-XIX century) – woodcarving, painting and architecture, problems of 
the Bulgarian art, cultural influences, etc. 

 
Бојан Томић је 2003. године дипломирао на Физичком факултету 

Униврзитета у Београду. На истом факултету је стекао и звање мастер. Докторант је 
мултидисциплинарних академских студија на Универзитету у Београду, смер  
Историја и филозофија природних наука и технологије. Од 2008. године води 
пројекат о светлости за иконописце на Високој школи - Академији за уметност и 
консервацију СПЦ. Запослен је у Институту за мултидисциплинарна истраживања у 
Београду и сарадник на пројекту „Теорија и прaкса науке у друштву: 
мултидисциплинарне, образовне и међугенерацијске перспективе”  (ОИ 179048 – 
област друштвених наука). Аутор је монографске публикације Физика у Шестодневу 
Василија Великог. Добитник је награде Старац Исаија коју додељује Центар за 
црквене студије из Ниша. 

Bojan Tomic has graduated from Faculty of Physics in Univeristy of Belgrade in 
2003. He has completed his Master degree there as well. He ie currently working on his 
PhD in Multidisciplinary Academic Studies at University of Belgrade, department of 
History and Philosophy of Natural Sciences and Technology. Since 2008 he has been 
leading a project on Light for iconographers at Academy of the Serbian Orthodox Church 
for Arts and Conservation. He is employed in Institute for Multidisciplinary Studies in 
Belgrade and as an assistant in project “ Theory and Practice of Science in Society: 
Multidisciplinary, Educational and Intergenerational Perspectives” (Reg: 179048 – social 
sciences). He is an author of monograph publication Physics in the Hexameron of St Basil 
the Great”. He has been awarded with Friar Isaiah (Starac Isaija) award by Center for 
Ecclesiastical Studies in Nis. 
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Весна – Сара Пено је научни сарадник Музиколошког института САНУ. 
Дипломирала на Одсеку за музикологију на Факултету музичке уметности и на 
Катедри за југословенске књижевности са светском књижевношћу на Филолошком 
факултету у Београду. Магистрирала на Академији уметности у Новом Саду (2000) и 
докторирала на Катедри за националну историју средњег века на Филозофском 
факултету у Београду (2008). Од 1999. запослена у Музиколошком институту САНУ. 
Ужа област истраживања јој је православно црквено појање византијске и 
поствизантијске епохе. У неумској палеографији, теорији и пракси традиционалног 
појања, усавршавала се као стипендиста престижних фондација у Солуну, Атини и 
Копенхагену. Члан је Међународног друштва за православну црквену музику 
(International Society of Orthodox Church Music) и Америчког друштва за византијску 
музику и химнологију (American Society of Byzantine Music and Himnology). Објавила 
је књигу Из хиландарске појачке ризнице – Викентије Хиландарац, са компакт диском 
и преко 60 радова у домаћим и иностраним научним часописима и зборницима. 
Учествовала је на бројним научним скуповима у земљи и иностранству. Главни је 
уредник часописа Музикологија, који издаје Музиколошки институт САНУ. 

Vesna-Sara Peno is scientific coworker of the Institute for Musicology of the 
Serbian Academy of Arts and Sciences. She graduated Musicology at the Faculty of Music 
Arts and at the Faculty of Philology in Belgrade. She holds Master Degree from the 
Academy of Arts in Novi sad (2000) and PhD from the Faculty of Philosophy in Belgrade 
(Department for National History of the Middle Ages, 2008). She is currently employed at 
the Institute for Musicology of the Serbian Academy of Arts and Sciences with the research 
field of orthodox chanting of the byzantine and post-byzantine period. She is member of the 
International Society of Orthodox Church Music and the American Society of Byzantine 
Music and Hymnology. She took part at many scientific conferences. She is chief editor of 
the Musicology.   

 
Серафим Данкерт је помоћник директора за програм и институционалне 

стратегије принстонске богословије (Принстон, Њу Џерси, САД) и један од оснивача 
Православног богословског друштва „О. Георгије Флоровски“ на Универзитету у 
Принстону. Господин Данкерт тренутно пише докторску дисертацију под 
руководством О. Ендрју Лаута на Амстердамском центру за православну теологију 
на Врије универзитету у Амстердаму у Холандији. Дипломирао класичне науке 
(старо-грчки и латински) на Хилсдејл колеџу у Хилсдејлу, Мичиген, и магистрирао 
на грчком Православном богословском факултету Светог Крста у Бруклину у 
Масачусецу. 

Seraphim Dankert is Assistant Director for Program and Institutional Strategies 
of the Princeton School of Theology and one of the founders of the Orthodox Theological 
Society “father George Florovsky” at the Princeton University. He is writing his PhD 
Thesis under the guidance of Prof. Andrew Louth at the Amsterdam Centre for Orthodox 
Theology of the Vries University in Amsterdam, Holland. He graduated from the Hillsdale 
College in Hillsdale, Michigan (Classical Sciences- Ancient Greek and Latin Language) 
and he earned Master from the Greek Orthodox Theological Faculty of the Holy Cross in 
Boston, Massachusetts.   
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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 
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