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СТРУКТУРАЛНА АНАЛИЗА ПРВА ДВА „ЗНАМЕЊА“ ( σημεῖα) 
У ЈОВАНОВОМ JЕВАНЂЕЉУ (Јн. 2,1-11. 4, 46б-54) 

 
Апстракт: Структурална и наративна анализа прва два „ знамења“ у 

Јовановом јеванђељу указује на то да је јеванђелиста Јован у њиховом излагању 
поштовао следећи след: а) временски оквир знамења; б) представљање главне 
споредне улоге; в) појава на сцени Исуса као главне личности; г) молба Исусу за 
помоћ од стране главне споредне личности; д) Исусов прекор; ђ) главне споредне 
личности говоре – реакција на Исусов прекор; е) извршење чуда само Исусовом речју; 
ж) Исусова реч (заповест) је послушана; з) познање; и) вера као последица познања 
и, на крају, ј) нумерација два галилејска „ знамења“. Оволико заједничких 
структуралних елемената у наративном приказу два галилејска „ знамења“ указује 
на чињеницу да их је јеванђелиста Јован наративно формирао по истом 
структуралном обрасцу. 

Кључне речи: структура, знамење, нарација, нумерација, Исусова реч.  
 

У Јовановом јеванђељу, појам „знамења“ (σημεῖον) игра веома значајну 
улогу. Грчка реч σημεῖον означава знамење, распознавајући знак по коме се нешто 
или неко препознаје. У овом смислу, реч може да се користи и за означавање чуда, 
као знака божанског порекла субјекта који чини чудо1. У овом контексту, јеванђелист 
Јован, приказујући „знамења“ која чини Исус, открива Његову божанску славу 
људима (Јн. 2, 11), омогућавајући им да правилно разумеју личност Месије и да 
поверују у Њега. Према томе, грчки термин „σημεῖον“, као и његов јеврејски 
еквивалент twa , означава радњу која упућује на једну дубљу стварност, која се 
пројављује у самом „знамењу“ 2. У Јовановом јеванђељу, ова стварност коју 
пројављују Исусова „знамења“, истински је идентитет Исуса као Христа. Зато је и 
теологија „знамења“ у Јовановом јеванђељу изразито христолошки обојена, а доказ за 
ову тврдњу јесте и чињеница да је у Јовановом јеванђељу Христос приказан као 
једини субјект који чини „знамења“ 3. 

                                                 
1 Јн. 2,11.23; 3,2; 4,48.54; 6,2.14.26.30; 7,31; 9,16; 11,47; 12,18.37. 
2 Више о појму „знамења“ види опширну анализу теме, са значајним референцама у 
старозаветној и савременој Јовановом јеванђељу грчкој литератури, у: C. K. Barrett, The Gospel 
according to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text, SPCK, 
London 1960, 63-65. Такође, опширну разраду старозаветне позадине коришћења појма 
„знамење“ у Јовановом јеванђељу види: W. J. Bittner, Jesu Zeichen im Johannesevangelium. Die 
Messias-Erkenntnis im Johannesevangelium vor ihrem juedischen Hintergrund, Tuebingen 1987. 
3 Упореди инсистирање јеванђелиста Јована да Јован Крститељ није учинио ниједно чудо (Јн. 
10,41), као и то да је давање мане, као σηµεῖον par excellence, дело Бога, а не Мојсија (Јн. 6,32). 
Јеванђелист Јован инсистира да ниједно „знамење“ није дело људи, ма колико узвишени и 
респектовани били (Мојсије, Јован Крститељ), већ Бога. Ако истовремено приказује Исуса као 
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Ако се јеванђелист Јован усредсређује на Исуса као на једину личност која 
чини „знамења“, не ограничава се само на једно Његово знамење већ описује 
мноштво таквих радњи (σημεῖα), које указују на Његов истински идентитет. У 
крајњој линији, то и јесте сврха писања Четвртог јеванђеља, као што нам то казује 
сам јеванђелиста у „краћем завршетку“ свог Јеванђеља: „А и многа друга знамења 
(σημεῖα) учини Исус пред ученицима својим, која нису записана у књизи овој. А ова 
(ταῦτα) су записана да верујете да Исус јесте Христос, Син Божији, и да верујући 
имате живот у име Његово“ (Јн. 20, 30-31). Иако је само једно знамење довољно да 
укаже на прави идентитет Исуса као Месије, што има за последицу веру у Њега и 
живот вечни (уп. Јн. 2, 11), јеванђелист Јован описује мноштво оваквих „знамења“, 
наглашавајући у Јн. 20, 30-31 да постоје у предању Цркве још многа друга незаписана 
„знамења“. Представљајући Исуса не само као јединог извршитеља „знамења“ већ и 
као извршитеља мноштва знамења, јеванђелиста Јован вешто наративно и 
семантички користи теме једног и мноштва да нагласи до крајњих граница 
месијанство и божански карактер Исусове личности и делатности. 

У овом непрегледном мноштву „знамења“, јеванђелист Јован нам свесно 
скреће пажњу на два знамења (σημεῖα), која издваја од осталих њиховом јасном 
нумерацијом, као и истоветним местом догађања. Чудом претварања воде у вино у 
Кани Галилејској (Јн. 2, 1-11), наглашава да је учињен „почетак знамења“ (ἀρχὴν 

τῶν σημείων), док за исцељење сина царева човека (Јн. 4, 46 б-54), наглашава да је 
друго знамење које учини Исус у Кани Галилејској (Јн. 4, 46). Јасно је да у мноштву 
„знамења“ које је учинио Исус прво4 и друго „знамење“ у Галилеји (Јн. 2, 1-11; 4, 46 
б-54) играју посебну улогу и да представљају посебну групу „знамења“ у теолошкој 
структури Јовановог јеванђеља. 

Сврха овог чланка јесте да испита међусобну зависност ова два „знамења“, 
али не из перспективе њиховог веома богатог теолошког значења5, већ из угла 
њихове наративне структуре. Другим речима, наш задатак састоји се у анализи 
наративног приказа ова два повезана „знамења“, са циљем да утврди да ли постоје и, 
ако постоје, које су структуралне сличности у приказу наведена два знамења. Могући 
позитивни налаз структуралних паралела у приказу два знамења у Кани Галилејској 
расветлио би, умногоме, начин преношења перикопа у црквама које се у науци 
популарно зову „јовановска заједница“ (Johannine Community). 
 
 

                                                                                                                            
јединог извршитеља „знамења“, логично је извести закључак да је, за јеванђелисту Јована, 
вршење „знамења“ од стране Исуса јасан показатељ Његовог божанског порекла и функције, 
тј. доказ да је Исус заиста Христос.  
4 Иако се у тексту Јн. 2,11 не користи реч „прво“ за ознаку знамења које је учинио Исус у 
Кани, већ је означено као ἀρχὴ τῶν σηµείων, јасно је да се то односи на прво знамење у низу 
који следи. Уосталом, у појединим старим папирусима (P66), стоји израз πρώτην ἀρχὴν 
ἐποίησεν, што, свакако, упућује на нумерацију „знамења“, што је видљиво и у изразу ἀρχὴ τῶν 
σηµείων. Види: B. Lindars, The Gospel of John, The New Century Bible Commentary, Eerdmans, 
Grand Rapids/ Marshall, Morgan & Scott, London 1972, 132.  
5 Ова тема обрађена је у опширној дисертацији младог грчког новозаветника, Χ. Καρακόλης, Η 
θεολογική σηµασία των θαυµάτων στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1997, 95-
134, у којој даје опширну библиографију како светоотачких, тако и савремених тумачења прва 
два галилејска „знамења“. 
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А. Временски оквир 
 

Као сваки добар наратор и приповедач, јеванђелист Јован, у приказу прва два 
„знамења“, полази од њиховог временског оквира6. Свадба у Кани Галилејској, којој 
присуствује Исус са својим ученицима и мајком, дешава се у „трећи дан“ (Јн. 2, 1: 
„τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ“). У наративном смислу, овај „трећи дан“ односи се на 
претходну сцену позива Филипа и Натанаила (Јн. 1, 43-51), што се потврђује и 
податком у Јн. 21, 2 да је Натанаило био из Кане Галилејске. 

На први поглед, не постоји сличност између описивања временског оквира 
првог и другог чуда у Кани Галилејској. У Јн. 4, 46, једина временска одредница 
исцељења сина царева човека јесте једно неодређено „опет“ (πάλιν). На шта се 
односи ово „опет“? Најближа временска одредница на коју πάλιν (Јн. 4, 46) може да 
се односи налазила би се у Јн. 4, 43: „А после два дана (μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας) 
изиђе оданде и отиде у Галилеју“. Такође, и истоветност места у стиховима Јн. 4, 43 и 
Јн. 4, 46 (Галилеја) говори у прилог овом закључку. У том случају, излечење сина 
царева човека, као друго „знамење“ извршено у Кани Галилејској, одиграло би се у 
трећи дан, управо као и прво „знамење“. Овај трећи дан односио би се онда на 
епизоду са Самарјанком (Јн. 4, 1-42), што се потврђује везником δὲ у Јн. 4, 43, који 
целокупну радњу из перикопе Јн. 4, 43-54 везује временски за сусрет Исуса са 
Самарјанком. 

На основу анализе описа временског оквира два „знамења“ у Кани 
Галилејској, видимо да постоји сличност између Јн. 2, 1 и Јн. 4, 43.46, јер су се оба 
знамења догодила у трећи дан. Дужни смо да приметимо да постоји сличност и 
између догађаја за које се везују временске одреднице у Јн. 2, 1 и Јн. 4, 43.46 и који 
претходе опису два „знамења“. Стих Јн. 2, 1 везује се за галилејску епизоду са 
Филипом и Натанаилом, која је крунисана исповедањем вере од стране Галилејаца 
Филипа и Натанаила. Са друге стране, стихови Јн. 4, 43.46 везују се за епизоду са 
Самарјанком, која има за последицу веру не само Самарјанке већ и веће групе 
Самарјана7.  
 

Б. Представљање главне споредне улоге 
 

Пре него што пређемо на следећи корак наше анализе, потребно је објаснити 
мало чудан наслов овог поднаслова. Он произилази из чињенице да је, у оба 
„знамења“, Исус, као извршитељ „знамења“, главна личност и у наративном и у 
теолошком смислу, самим тим је Исус носилац главне улоге, да се послужимо једним 
модерним изразом. Зато је увођење других ликова у опису „знамења“, заправо, 
увођење споредних улога. Међутим, нису све споредне улоге у два „знамења“ истог 
значаја, јер се од осталих издваја по један лик у сваком  галилејском „знамењу“. 

                                                 
6 О временском аспекту у наративној вештини четвртог јеванђелисте види: R. A. Culpepper, 
Anatomy of the Fourth Gospel: A Study in Literary Design, Fortress Press, Philadelphia 1983, 51-75.  
7 Веза између Јн. 1,43-51 и Јн. 4,1-42, као претходница и временских одредница прва два 
галилејска „знамења“, види се и у исповедању вере, са једне стране, Галилејаца Филипа и 
Натанаила, а, са друге стране, Самарјана. Док Натанаил исповеда Исуса као Сина Божијег и 
Цара Израиљевог, Самарјани га славе као Спаситеља света. 
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У случају свадбе у Кани, главни споредни лик јесте мајка Исусова8. Она се 
уводи у причу једноставним изразом: „И беше (ἦν) мати Исусова онде“ (Јн. 2, 1). На 
исти начин, уводи се у причу у Јн. 4, 46 б споредни лик другог „знамења“: „И беше 
(ἦν) неки царев човек чији син боловаше у Капернауму“. И мајка Исусова и царев 
човек се уводе са уобичајеним наративним: „беше“ (ἦν)9. Још једна сличност у 
представљању главних споредних ликова у два галилејска „знамења“ јесте њихова 
анонимност. Наиме, у опису како свадбе у Кани, тако и исцељења сина царева 
човека, једино се Исус представља својим именом, док су сви остали учесници приче 
анонимни, тј. јеванђелиста Јован им не даје имена. На тај начин, у Јовановом 
јеванђељу, коришћењем наративне антитезе, „име-анонимност“ ефектно указује на 
чињеницу ко је централна личност првог и другог10 „знамења“. 
 

В. Појава на сцени главне личности 
 

После увођења главних споредних улога, наиме мајке Исусове (Јн. 2, 1) и 
царевог човека (Јн. 4, 46 б), јеванђелиста описује појаву на сцени Исуса као главне 
личности оба галилијска „знамења“ – једине личности којој се у оба „знамења“ 
спомиње име. У Јн. 2, 2, читамо да је на свадбу позван Исус и Његови ученици, док 
се у Јн. 4, 47, каже за царева човека како „чувши да је Исус дошао из Јудеје у 
Галилеју, отиде к Њему (ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν)“.  

Међутим, на први поглед, изгледа да јеванђелиста Јован описује појаву 
Исуса у два галилејска „знамења“ на два различита начина. Док се у другом 
„знамењу“ приказује царев човек како долази ка Исусу, у првом „знамењу“ као да се 
описује покрет Исуса ка сватовима на свадби. Наиме, Исусово присуство на свадби 
могуће је једино после Његовог доласка. Пажљиво читање текста, упућује нас на 
суптилно и свесно коришћење терминологије од стране јеванђелиста којим се 
читалац управо наводи на супротан закључак. Јеванђелиста нигде не каже 
екплицитно да је Исус дошао на свадбу, иако се подразумева Његово присуство на 
њој. Све што се каже јесте то да је Исус позван (ἐκλήθη) на свадбу. Не користи се 
глагол који указује на његово кретање ка сватовима (као глаголи κατέβη или ἦλθεν). 
Напротив, да би Исус био позван на свадбу, логично је да је неко од породице 
младенаца дошао код Исуса да га позове11.  

                                                 
8 Богородица се у Јовановом јеванђељу никада не описује својим именом, као Марија, већ као 
мајка Исусова (Јн. 2,1.3.5.12; 6,42; 19,25-26). Ово може да одсликава семитски начин 
описивања почасне титуле жене која је родила сина (види: R. E. Brown, The Gospel according to 
John [I-XII] , The Anchor Bible 29, Doubleday, Garden City, New York 1966, 98), или, нарочито, 
поштовање јеванђелиста према Исусовој мајци (види: R. Bultmann, Das Evangelium nach 
Johannes, Goettingen 1953, 80). У сваком случају, чињеница је да јеванђелиста Јован приказује 
Богородицу увек у односу према свом сину, а не као независтан лик.   
9 Уп. Јн. 3,1: „Беше (ἦν) човек ... по имену Никодим“.  
10 Занимљиво је да приметимо софистицирану наративну градацију анонимности главних 
споредних ликова у првом и другом „знамењу“. Док је опис Богородице анониман, али јасно 
одређен, јер постоји само једна мајка Исусова, опис царевог човека је неодређенији. За њега се 
каже да је „неки царев човек“ (τις βασιλικὸς), тј. користи се за његов опис неодређена заменица 
„неки“ (τὶς). На овај начин, истовремено се наглашава споредност лика царева човека (не 
описује се одређено који је, већ само да је „неки“ царев човек) и централност лика Исуса 
Христа у наративној целини другог „знамења“.   
11 Слично и данас, присуству једне особе на свадби претходи позив који је упућен од 
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На тај начин, брижљиво изабраном терминологијом, јеванђелиста Јован 
приказује нам појаву Исуса на сцени оба галилејска „знамења“ на истоветан начин, 
доласком учесника „знамења“ ка Исусу. Можда претходна аргументација изгледа 
исувише ситничава и детаљна, али је на наративном нивоу веома важно да се Исус 
представи као онај ка коме долазе, а не да је Исус тај који се упућује некуда или ка 
некоме. Ово је нарочито важно у склопу следећег елемента у приказивању два 
галилејска „знамења“. Појава Исуса на сцени, доласком учесника „знамења“ ка 
Њему, користи се као основа за описивање разлога доласка ка Исусу, а то је апел за 
помоћ учесницима два галилејска „знамења“ 12. 
 

Г. Молба Исусу за помоћ 
 

Сврха доласка ка Исусу јесте мољење за помоћ. У стиху Јн. 2, 3, описује се 
нестанак вина на свадбеном весељу. Ова непријатна ситуација угрозила је не само 
радосну свадбену атмосферу већ је довела у питање и наставак свадбеног весеља, 
које је, по јудејским обичајима, у новозаветно време, најчешће трајало по седам 
дана13. Обилно коришћење вина за време свадбеног весеља, приморавало је 
организаторе да, у случају нестанка вина, које је обично било доброг квалитета, 
надоместе овај недостатак коришћењем вина лошијег квалитета (уп. Јн. 2, 10). У 
сваком случају, конзумација вина на свадбеном весељу подразумевала се и нестанак 
вина озбиљно је угрожавао његов даљи ток. Ово је и разлог да се мајка Исусова, која 
је вероватно имала одређену улогу у организацији свадбеног весеља, обраћа сину за 
помоћ, не би ли се свадба нормално наставила. 

Молби мајке Исусове своме сину (Јн. 2, 3) кореспондира молба царева 
човека Исусу у Јн. 4, 47 „да сиђе (καταβῇ) и да му исцели сина, јер беше на самрти“. 
Као што недостатак вина на свадбеном весељу угрожава његов наставак, тако исто и 
смртна болест сина царева човека угрожава његов живот, који прети да се прекине. У 

                                                                                                                            
младенаца тој особи. Ни данас, ни пре две хиљаде година, непозваним гостима није било места 
на свадби. Друго је питање ко је особа која је позвала Исуса на свадбу. Наравно, у самом опису 
првог „знамења“, јеванђелист не даје одговор на ово питање и, самим тим, сваки одговор који 
бисмо дали био би у домену спекулације. Међутим, опис присуства мајке Исусове на свадби и 
Њена улога у извршењу „знамења“ указује на важност Њеног присуства на свадби, вероватно 
зато што је била у веома блиским односима са породицом младенаца. На ово указује чињеница 
да мајка Исусова исказује нарочито интересовање за решавање проблема нестанка вина на 
свадби, као и то да има власт да нареди слугама да учине шта год им нареди Исус (види: J. H. 
Bernard, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to St. John I, T & T Clark, 
Edinburgh 1928, 75; Ν. ∆αµαλά, Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, Αθήναι 1940, 140; R. Schnackenburg, 
Das Johannesevangelium I, Freiburg 1965, 331; D. A. Carson, The Gospel according to John, 
Eerdmans, Grand Rapids, Michigan/ Cambridge 1991, 169). Није нелогично претпоставити да је 
мајка Исусова имала значајну улогу у организацији свадбе и да је она позвала свога Сина на 
свадбу.   
12 Појава Исуса на сцени два галилејска „знамења“ као личности ка којој се крећу 
заинтересовани учесници, као и апели за помоћ који се упућују Исусу, лако би у мисли 
читаоца у првом веку могао да асоцира на представу Исуса као Бога коме се упућују људи са 
молбом да их избави из неке неугодне ситуаације. У том случају, не можемо а да се не сетимо 
тврђења из Јн. 1,1 да „Бог беше Логос“. Исто тако, завршна примедба пехарника у Јн. 2,10, 
указује да у првом „знамењу“ у Кани Исус није дејствовао као што би било који човек деловао 
(πᾶς ἄνθρωπος), са очигледном алузијом да је Исус на свадби у Кани дејствовао као Бог.  
13 Уп. Товит 11,18: „καὶ ἤχθη ὁ γάµος Τωβία µετ’ εὐφροσύνης ἡµέρας ἑπτά“. 
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оба случаја, ради се о прекиду нечега што у нормалним условима тек почиње и има 
будућност пред собом – почетак брака у случају Јн. 2 и почетак живота младог 
човека14. И управо у ова два непријатна случаја, Исусу се упућују молбе да подари 
наставак нечему што је тек почело и чему прети опасност да се трагично заврши 
много пре времена. 
 

Д. Исусов прекор 
 

На ове молбе, Исус одговара неочекивано грубо, не дајући никакву наду да 
ће уследити Његова спасоносна интервенција. Нарочито је резак одговор који даје 
својој мајци у Јн. 2, 4: „Шта хоћеш од мене (τι ἐμοὶ καὶ σοί), жено? Још није дошао 
час мој“. За реч „жено“ (γύναι) може се рећи да представља нормалан начин 
обраћања жени у новозаветној епохи (Мт. 15, 28; Лк. 13, 12; Јн. 4, 21 и др.), иако је 
сасвим неуобичајен у семитском идиому за начин обраћања мајци15. Међутим, израз 
τι ἐμοὶ καὶ σοί, који представља превод на грчки јеврејске синтагме ûlw  yl  hm, 
изразито је груб и означава категорично дистанцирање од Његове мајке16, 
истовремено одбијајући да јој услиши молбу17.  

У случају молбе царева човека, Исусов одговор није толико одсечан као у Јн. 
2, 4, али је, такође, неочекивано груб у односу на молбу за излечење. Исус прекорева 
царевог човека у Јн. 4, 48 речима: „Ако не видите знаке и чудеса (σημεῖα καὶ 

τέρατα), нећете да поверујете“. Његов прекор царевом човеку разликује се од 
прекора који упућује својој мајци у томе што користи множину („видите“, 
„поверујете“), иако се обраћа само царевом човеку. Очигледно је да су Исусове речи 
упућене ширем аудиторијуму и да је догађај са молбом царева човека искоришћен 
као повод за изношење опште дидактичке поуке, која важи не само за царевог човека 
већ и за све хришћане18. Исус указује да критеријум истинске вере не може да буде 
гледање знака и чудеса и, као прави пример таквог исправног понашања, даје пример 
царевог човека. Он није видео никаква чудеса Исусова, већ је само чуо за Њега (Јн. 4, 
47: „А овај чувши...“). То је било довољно да му се обрати за помоћ. 

                                                 
14 Иако се из стиха Јн. 4,47 не може наслутити старост сина царева човека, јер се користи 
именица υἱός (син), која нам не прецизира старост, два стиха касније, царев човек користи 
израз παιδίον (Јн. 4,49) за свог сина. Овај деминутив од грчке речи παῖς (дете) означава како 
новорођенче (Мт. 2,8.9.11.13.14.20.21; Лк. 1,59.66.76.80; 2,17.2127.40; Јн. 16,21), тако и мало 
дете (Мт. 11,16; 14,21; 15,38; 18,2-5; 19,13-14; Мк. 5,39-41; 10,13-15; Лк. 7,32; 9,47-48; 18,16-
17). У сваком случају, речју παιδίον царев човек назначује да је његов υἱός на самом почетку 
живота. 
15 Види: Χ. Καρακόλης, цитирано дело, 103. 
16 Види: C. K. Barrett, цитирано дело, 159. 
17 Индикативно је да исти израз користи у обраћању Исусу и демон кога је Исус истерао из 
гадаринског бесомучника (Мк. 5,7), чиме се показује највећа могућа дистанца између особе 
која је ословљена и особе која ословљава овом фразом. 
18 Браун у свом коментару (R. E. Brown, цитирано дело, 191) тврди да се Исус обраћа царевом 
човеку као представнику Галилејаца из Јн. 4,44-45, али нигде није назначено да је царев човек 
Галилејац, иако, наравно, живи у Галилеји. Апофтегматски карактер Исусовог прекора 
логичније би указивао да је упућен широј публици, као златно правило и критеријум за прву 
веру, која није заснована на виђењу чудеса, већ на слушању проповеди (уп. Јн. 20,29: „блажени 
који не видеше а повероваше“). Очигледно је да су блажени који су поверовали, ако нису 
видели, могли да поверују једино слушањем проповеди.  
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Можемо да закључимо да, у овом елементу представљања два галилејска 
„знамења“, јеванђелист следи општу наративну линију (прекор као одговор на 
молбу), али уноси и градацију у прекору који упућује својој мајци и царевом човеку. 
Док је прекор у Јн. 2, 4 оштар и упућен само Његовој мајци, прекор у Јн. 4, 48 мање је 
оштар и упућен је генерално хришћанима, с тим да је царев човек индиректно дат као 
пример позитивне вере, засноване не на гледању, него на чувењу. Видимо да се 
јеванђелиста држи заједничког оквира у излагању два „знамења“ (прекор), али и да 
задржава своје право да га не следи ропски, већ га прилагођава сходно својим 
теолошким позицијама и специфичности садржаја „знамења“. 
 

Ђ. Главни споредни ликови говоре 
 

После Исусовог прекора упућеног Његовој мајци и царевом човеку, долази 
њихов ред да говоре, што представља реакцију на Христов прекор. Мајка Исусова 
обраћа се служитељима на свадби да послушају шта год им каже Исус (Јн. 2, 5: 
„λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις“). Занимљиво је то да се мајка Исусова после 
прекора не обраћа своме сину, већ послужитељима на свадби, што јој наративна 
специфичност првог „знамења“ дозвољава јер су на свадби присутни и други људи. У 
овоме се види и разлика са паралелном сценом у другом „знамењу“, где се у Јн. 4, 49, 
царев човек, после Исусовог прекора, обраћа Исусу, понављајући и интензивирајући 
молбу за излечење малог детета (Јн. 4, 49: „λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός“). Пошто 
се на сцени налази сам са Исусом, царев човек може да говори једино Њему. 

Овде поново видимо да јеванђелиста следи основну линију у овом наративном 
делу, приказујући како после Исусовог прекора следи говор мајке Исусове и царева 
човека, који се уводи заједничким λέγει (ἡ μήτηρ/ὁ βασιλικός). Међутим, 
специфичност сваког појединачног галилејског „знамења“ одређује и степен разлика у 
детаљима, чувајући, на тај начин, веродостојност и логички след приче. 
 

Е. Исус речју извршава чудо 
 

Иако је све до сада указивало да неће да услиши молбе које су му упућене од 
стране Његове мајке и царевог човека, Исус неочекивано чини чудо само својом 
речју, без директног контакта са објектима на којима је извршено чудо. У Јн. 2, 7 
читамо: „Рече им Исус (λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς): Напуните судове водом“, а у 
следећем стиху: „Рече им Исус (λέγει αὐτοῖς): Захватите сад и носите пехарнику“. 
Слично томе, у Јн. 4, 50, каже се за царевог човека: „Рече му Исус (λέγει αὐτῷ ὁ 

Ἰησοῦς): Иди, син твој је жив“. 
У оба „знамења“, Исус неочекивано чини чудо само својом речју, што се 

текстуално приказује стереотипним изразом: λέγει αὐτῷ/αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. Као што 
смо већ нагласили у претходним елементима нарације два галилејска „знамења“, 
разлика у објектима којима се обраћа Исус са заповешћу објашњива је специфичношћу 
сваког појединачног „знамења“. Док је у Јн. 2, 7 логично да се Исус не обраћа мајци, 
већ служитељима на свадби – неће ваљда једна жена да се малтретира са тешким 
каменим судовима за воду, а поред тога, заузима и почасно место на свадби – у Јн. 4, 50 
обраћа се директно царевом човеку, јер су само њих двојица на сцени. 

У оба „знамења“, Исус неочекивано извршава чудо, чиме се успешно 
представља општа теолошка и наративна црта Четвртог јеванђеља. Наиме, 
јеванђелиста избегава да представи било коју Исусову активност као последицу 
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иницијативе било ког другог, осим Исуса. Тиме се објашњава и неочекивано груб 
прекор на молбе Његове мајке и царевог човека, које нас наводе на закључак да Исус 
неће да их услиши. У ствари, тиме јеванђелист наглашава да је Исус господар 
ситуације и да он, а не други субјекти, одређује моменат када ће да дејствује19. 

Друга карактеристика Христовог извршења чуда у галилејским „знамењима“ 
јесте да се она остварују без директног контакта са објектима, већ само речју 
Исусовом20. То је у сагласности са општом теолошком поставком Јеванђеља о 
критеријуму праве вере (уп. Јн. 4, 48). Описивање чуда не директним контактом, него 
само речју, има за последицу да чудо не може бити виђено, већ да присутни могу 
само да чују Христову реч, што представља неопходан услов исправне вере у 
Јовановом јеванђељу (уп. Јн. 20, 29). Наведена карактеристика описа Христових 
знамења, наиме, наглашена аудитивност и избегавање било каквог описа видљивости 
речју извршеног чуда, у сагласности је са општим теолошким приказом Христове 
проповеди у Јовановом јеванђељу (уп. Јн. 20, 29: „µακάριοι οἱ µὴ ἰδόντες καὶ 
πιστεύσαντες“). 
 

Ж. Исусова реч је послушана 
 

Следећи корак јесте послушање Исусовој заповести од стране лица којима је 
упућена. Служитељи до врха напунише камене судове за воду (Јн. 2, 7) а затим 
захватише и однесоше пехарнику да проба вино (Јн. 2, 8). Исто тако, и царев човек 
„верова речи коју му рече Исус и пође“ (Јн. 4, 50). 
 

З. Познање као резултат чуда 
 

Као последица Исусовог чуда извршеног само речју, јавља се (по)знање 
веродостојности чуда од стране лица која су му присуствовала. У Јн. 2, 9, 
јеванђелиста нам објашњава да пехарник, пробавши ново вино, није знао (οὐκ ᾔδει) 
одакле је, за разлику од служитеља који су знали (ᾔδεισαν), јер су били присутни 
чуду, тј. Христовој речи којом је заповедио да вода јудејског очишћења постане вино. 
Битно је још једном нагласити да познање служитеља на свадби произилази из 
њиховог присуства чуду које је ограничено на слушање и извршење Христове 
заповести, а не заснива се на гледању чуда (уп. Јн. 4, 48). 

Сличну ситуацију имамо у Јн. 4, 53, где нам јеванђелиста описује (по)знање 
царевог човека (ἔγνω ὁ πατὴρ): да му је син оздравио од тешке болести у час када му је 
Христос рекао да му живи син. У овом другом галилејском „знамењу“, имплицитна је 
разлика између знања царевог човека и незнања слуга о пореклу догађаја оздрављења 
детета. Слуге царева човека једноставно констатују да је дете оздравило, баш као што и 
пехарник на свадби (Јн. 2, 9) констатује изванредан квалитет новог вина. То је само 
спољашње знање догађаја, које не упућује ни на шта ван саме информације. Као и 
пехарник у Јн. 2, 9, тако и слуге царева човека не знају право значење догађаја, јер нису 
били присутни сцени када је Исус изговорио реч којом је извршено чудо. Самим тим, 
нису ни чули Исусову реч која је једини извор правог знања не само о пореклу чуда већ 

                                                 
19 Види: Χ. Καρακόλης, цитирано дело, 102. 
20 Овде се поређење са Прологом Јовановог јеванђеља (Јн. 1,1-18) намеће само по себи. Шта је 
логичније него да ипостасна Реч (ὁ Λόγος) само својом речју (уп. Јн. 4,50: „ὁ λόγος“) чини 
чудо? 



 21

и, пошто су чуда, пре свега, „знамења“ (σημεῖα) која указују на Исусов истински 
идентитет, о истинском идентитету извршитеља чуда. 
 

И. Вера као последица знања 
 

Непосредна последица (по)знања порекла „знамења“, које указује на његовог 
чинитеља, јесте знање Исусовог истинског идентитета и, самим тим, вера у Њега. У 
Јн. 2, 11, ученици Исусови верују у Исуса присуствујући чуду, као што и царев човек 
у Јн. 4, 53 поверова заједно са својим домом. Вера у Исуса представља крајњи циљ 
извршења чуда, као и крајњи смисао извршења „знамења“.  
 

Ј. Нумерација „ знамења“ 
 

Пошто је прича стигла до краја тиме што је „знамење“ упутило људе на веру 
у Исуса, јеванђелисти Јовану остаје једино да тематску и структуралну повезаност 
два галилејска знамења експлицитно назначи описивањем „знамења“ као прво (Јн. 2, 
11) и друго (Јн. 4, 54: „δεύτερον σημεῖον“). На тај начин, вратили смо се на почетак 
чланка, где нам је управо ова нумерација „знамења“ била повод за испитивање 
њихове структуралне сличности. 
 

К. Закључак 
 

Анализом наративне структуре прва два галилејска „знамења“ (Јн. 2, 1-1; 4, 
46 б-54), дошли смо до закључка да је јеванђелиста Јован у њиховом излагању 
поштовао следећи след: а) временски оквир знамења (Јн. 2, 1; 4, 43.46); б) 
представљање главне споредне улоге (Јн. 2, 1; 4, 46); в) појава на сцени Исуса као 
главне личности (Јн. 2, 2; 4, 47); г) молба Исусу за помоћ од стране главне споредне 
личности (Јн. 2, 3; 4, 47); д) Исусов прекор (Јн. 2, 4; 4, 48); ђ) главне споредне 
личности говоре – реакција на Исусов прекор (Јн. 2, 5; 4, 49); е) извршење чуда 
Исусовом речју (Јн. 2, 7-8; 4, 50); ж) Исусова реч (заповест) је послушана (Јн. 2, 7-8; 
4, 50); з) познање (Јн. 2, 9; 4, 53); и) вера као последица познања (Јн. 2, 11; 4, 53) и, на 
крају, ј) нумерација два галилејска „знамења“. 

Прво „знамење“, тј. приказ свадбе у Кани Галилејској, чини епизоду коју 
описује само јеванђелиста Јован. За разлику од тога, опис исцељења сина царева 
човека (Јн. 4, 46 б-54), представља једну од ретких епизода Јовановог јеванђеља које 
имају паралелу у Синоптичким јеванђељима. Оно умногоме подсећа на сличне описе 
исцељења капетановог детета (Мт. 8, 5-13) или слуге (Лк. 7, 1-10, 21). И поред 
сличности, међутим, јовановска верзија умногоме се разликује од синоптичких 
паралела. Сматрамо да је разлог томе жеља јеванђелиста да наративно конструише 
причу у Јн. 4, 46 б-54 по угледу на „знамење“ у Јн. 2, 1-11, што је имало за последицу 
промену многих детаља из синоптичке традиције како би прича о исцељењу сина 
царевог човека, следила наративни ток првог галилејског „знамења“. 
  
 

 
 

                                                 
21 За сличности и разлике између описа овог догађаја у Јовановом јеванђељу и у Мт. 8,5-13 и 
Лк. 7,1-10), види детаљније у: R. E. Brown, цитирано дело, 192-193.  



 22

Литература 
 

Barrett C. K., The Gospel according to St. John: An Introduction with 
Commentary and Notes on the Greek Text, SPCK, London 1960. 

Bernard J. H., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to 
St. John I, T & T Clark, Edinburgh 1928. 

Bittner W. J., Jesu Zeichen im Johannesevangelium. Die Messias-Erkenntnis im 
Johannesevangelium vor ihrem juedischen Hintergrund, Tuebingen 1987. 

Brown R. E., The Gospel according to John [I-XII], The Anchor Bible 29, 
Doubleday, Garden City, New York 1966. 

Bultmann R., Das Evangelium nach Johannes, Goettingen 1953. 
Carson D. A., The Gospel according to John, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan/ 

Cambridge 1991. 
Culpepper R. A., Anatomy of the Fourth Gospel: A Study in Literary Design, 

Fortress Press, Philadelphia 1983. 
∆αµαλά N, Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, Αθήναι 1940. 
Καρακόλης Χ., Η θεολογική σηµασία των θαυµάτων στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 

Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1997. 
Lindars B., The Gospel of John, The New Century Bible Commentary, Eerdmans, 

Grand Rapids/ Marshall, Morgan & Scott, London 1972.  
Schnackenburg R., Das Johannesevangelium I, Freiburg 1965. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23

Darko Krsti ć 
 

A STRUCTURAL ANALYSIS OF THE FIRST TWO SIGNS 
IN THE FOURTH GOSPEL 

 
Structural and narrative analysis, undertaken in this essay, of the first two “signs” 

in the Fourth Gospel points to the conclusion that St. John applied to both “signs” very 
similar narrative structure: a) the time frame of the sign, b) introduction of the main 
secondary character, c) appearance of Jesus as the main character, d) appeal to Jesus for 
help, made by the main secondary character, e) Jesus’ rebuking of the main secondary 
character, f) the main secondary characters respond to Jesus’ rebuking, g) the miracle 
working by the very word of Jesus, h) Jesus’ word (commandment) obeyed, i) knowledge 
about the miracle and the wonder maker, j) faith as the consequence of the knowledge 
about the miracle and the wonder maker, k) the enumeration of the two signs. So many 
common structural parallels in the narrative presentation of the two Galilean cannot be 
incidental, which means that the writer of the Fourth Gospel used the same structural 
pattern when describing them. 

Key words: narrative structure, sign, the Fourth Gospel, Jesus’ wonder making 
word, faith. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ AND ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ IN THE PASTORAL 

EPISTLES: THE GOVERNING STRUCTURE OF THE EARLY 
CHRISTIAN COMMUNITIES? 

 
Abstract: The ambiguities in the definition of ἐπίσκοπος and πρεσβύτερος in the 

Pastoral Epistles gave rise to speculations about the hierarchical structures of the early 
Christian communities. Using modern definition of the terms, and certain readings of the 
Ignatian corpus, some scholars argue that the existence of fully-fledged episcopal office is 
evident at the time of the composition of the Pastoral Epistles (c. 125 AD).  

The present article analyzed the relevant passages from the Pastorals (1 Tim 3:1-
13; 1 Tim 5:17 and Titus 1:5-9) and concluded that there is no evidence of a sacramental 
distinction between ἐπίσκοπος and πρεσβύτερος in the Christian communities at the turn of 
the second century AD. 

Keywords: Early Church, bishop, presbyter, hierarchy, Pastoral Epistles, 
Ecclesiology, Ignatius of Antioch 

 
Introduction 

 
One of the hotly debated issues in the contemporary biblical scholarship of the 

Pastoral Epistles is the precise translation and identification of the words ἐπίσκοπος and 
πρεσβύτερος.  In the text of the Pastorals there are no direct definitions or even references to 
the duties of either ἐπίσκοπος or πρεσβύτερος that would shed light on the role they played 
in the Pauline Christian communities.1 Furthermore, neither can one find there a clear 
distinction between the two. The result was a major controversy regarding the identification 
and definition of the two terms.  

Traditionalists would argue that the two terms are to be understood in terms of their 
contemporary sacramental connotation of “bishops” and “priests,” assigning thus a specialized 
and formal meaning to them (see, for example, the RSV text of the Pastoral Epistles).  
However, as J. L. Houlden observed this interpretation would establish an overly smooth 
connection between those days and our own, which calls for caution.2  Consequently, the 
modern scholarship cannot but reserve at least a bit of scepticism towards it.  

An alternative reading of the two terms is a proposal that they are entirely 
synonymous, i.e., two interchangeable terms referring to the same office.3  A third proposal 

                                                 
1 Cf. Donald Guthrie, The Pastoral Epistles: an Introduction and Commentary (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1990), 22. 
2 Houlden, James Leslie, The Pastoral Epistles: I and II Timothy, Titus, (TPI New Testament 
Commentaries; London: SCM Press, 1989), 77, 74; see also HIBD, 472-73. 
3 Brand, Chad O., Draper, Charles W. and England, Archie W. Holman Illustrated Bible Dictionary. 
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is that the ἐπίσκοποι were some type of ecclesiastical officials that were elected among the 
πρεσβύτεροι to exert solely administrative duties, who were a sort of governing body of 
every church congregation. Yet it terms of sacramental privileges ἐπίσκοποι did not differ 
from the πρεσβύτεροι.  The logic of the last proposal seems very attractive. 

The purpose here will be to offer a definition of the use of ἐπίσκοπος and 
πρεσβύτερος in the Pastoral Epistles.  It is to be done primarily by critically evaluating the 
modern scholarship on the representative passages of the Pastoral Epistles where the terms 
are mentioned.  The passages that are common object of scholarly attention in the debate 
are: 1 Tim 3:1-13; 1 Tim 5:17 and Titus 1:5-9.  It should be noted at the outset that it is 
beyond the scope of the essay to present an exhaustive history of scholarship on the 
passages.  The main emphasis will be given to the exegetical ideas that could help in 
resolving the problem at hand.  

Here it shall be argued that the office of ἐπίσκοπος and πρεσβύτερος ought to be 
considered from two different aspects: 1. administrative , and 2. sacramental. In terms of the 
administrative duties, here it shall be argued that by the end of the first century CE, the 
ἐπίσκοπος and πρεσβύτερος emerge in the Christian communities as two separate offices or 
institutions.  They are most likely appropriations of the governing models of Jewish 
communities, which gave rise to early Christian church.  Further, it shall be argued that in all 
likelihood ἐπίσκοπος was a distinguished governing figure within Christian communities.  He 
was probably elected from among πρεσβύτεριον (the college of πρεσβύτεροι, which is a 
governing body of Christian communities and consisted of more than one πρεσβύτερος), to 
administer certain executive affairs of the communities. The distinction between ἐπίσκοπος 
and πρεσβύτερος was that of adiministration, and not sacramental worthiness, so that the 
ἐπίσκοπος functioned as a mere coordinator of the body of presbyters in a particular local 
church which due to a growing membership had need for more than one πρεσβύτερος. Thence 
the overlap of the two offices one finds in Titus 1:5-9. 

 
ἘπίσκοποςἘπίσκοποςἘπίσκοποςἘπίσκοπος    

 
The term ἐπίσκοπος is found on several occasions in the Pastoral Epistles.  In 1 

Tim 3:2 and in Titus 1:7 the term occurs in the form of an agent noun, whereas in 1 Tim 3:1 
it occurs in the generic form ἐπισκοπή that describes the office held by ἐπίσκοπος.4  

It has been already mentioned that the rendering of the two terms as pertaining to 
the office of contemporary bishops is highly problematic among biblical scholars.  This 
argument is based primarily upon the fact that the term ἐπίσκοπος was extensively used in 
the Classical Greek world to denote a number of functionaries, e.g., inspectors, civic and 
religious administrators, finance officers, etc.5 

It is also important to note with Houlden that ἐπίσκοπος is mainly a Greek term 
employed widely both in the religious and secular contexts of the Classic world, whereas a 
more Jewish term for the similar functions would be πρεσβύτερος, or “elder”.6 However, 
Josephus informs us that ἐπίσκοπος was also used in the Jewish communities to denote an 
administrative function of superintendent, supervisor, and overseer (see Josephus Flavius, 

                                                                                                                            
(Nashville: Holman Bible Publishers, 2003), 472-73, (hereafter HIBD). 
4 The data is based upon a root search in Bible Works 6. 
5 See Kelly, J. N. D., A Commentary on the Pastoral Epistles: 1 Tim, 2 Tim, Titus, (Black’s New 
Testament Commentaries; London: Adam & Charles Black, 1963), 73. 
6 Houlden, J. L., The Pastoral Epistles: 1 and 2 Timothy, Titus, 77. 
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Jewish Antiquities 10.4.1 and 12, 5, 4, Whiston).7 
And yet, what the role of the ἐπίσκοπος was in the early Christian communities, 

and how he related to the office of πρεσβύτερος, awaits clarification. 
 

ΠρεσβΠρεσβΠρεσβΠρεσβύτεροςύτεροςύτεροςύτερος    
 
The term πρεσβύτερος is found throughout the New Testament.  Nevertheless, 

Pauline corpus did not use the term often.  Grammatical variations of the term usually 
denote functions of ministry, rather then titles and offices.  Πρεσβύτερος, for example, in 
Rom 12:6-9 denotes person with gifts for prophecy, teaching, serving and some other 
aspects of ministry (cf. 1 Cor 12).8 

In the Pastoral Epistles the term was employed in two different ways: 1. as 
referring to a person’s age (1 Tim 4:14; 1 Tim 5:1; 1 Tim 5:2) and 2. as denoting an office 
in the early Christian Communities (1 Tim 5:17; 1 Tim 5:19 and Tit 1:5).  It is the second 
use of the term that is interesting for the purpose of this essay.  

Some scholars argued that in the Pastoral Epistles the term πρεσβύτερος was 
invariably used to indicate age. For example, Joachim Jeremias, argued that πρεσβύτερος 
always denoted an “elderly man” and that any attempt to ascribe a religious function to it 
would be anachronistic for the Pauline Christian Communities.9 Jeremias argued that in 1 
Tim 5:17 and Titus 1:5-9 the term πρεσβύτερος was a mere reference to the age of certain 
community members.10 

This view was vigorously opposed by J. N. D. Kelly, who convincingly argued 
that Jeremias’ position disregarded some important moments in the texts themselves.11 It 
seems that Jeremias indeed disregarded an obvious reference to double pay in 1 Tim 5:17, 
which suggests that πρεσβύτερος was a function of a certain kind that required 
compensation for the provided services.  Secondly, Jeremias ignored Paul’s statement that 
Titus was sent to appoint πρεσβύτεροι = elders (Titus 1:5, RSV).  

Kelly, however, recognized that his reproach to Jeremias’ theory could be 
challenged on the grounds that the reference to double pay could be understood as Paul’s 
directions to provide compensation to those elderly people who teach and preach twice as 
much as a regular financial help would be offered to the elderly people in need.  Moreover, 
one could argue even that Paul’s direction to Titus in 1:5 was simply an instruction to 
appoint ἐπίσκοποι from among elderly people in Crete.12  

There are few obvious difficulties with these possible challenges to Kelly’s critique of 
Jeremias. The most noticeable one is the absence of reference to special provisions for elderly 
people from the New Testament.13  Further, it would follow from Jeremias’ position that all 
the πρεσβύτεροι in Crete would be in need of financial help, since Paul gives an express order 
for double compensation for πρεσβύτεροι. This is very hard to accept, as there is no evidence 
that would support this claim. Finally, it would follow from Jeremias’ view that the Cretan 

                                                 
7 See H. Beyer, “ἐπίσκοπος”, TDNT, 2:617 
8 See HIBD, 472. 
9 See Jeremias, J., Die Briefe an Timotheus und Titus, (Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht, 1947); 
see also H. Beyer, “ἐπίσκοπος”, TDNT, 2:617 
10 See Kelly, J. N. D., A Commentary on the Pastoral Epistles: 1 Tim, 2 Tim, Titus, 122. 
11 Kelly, J. N. D., A Commentary on the Pastoral Epistles: 1 Tim, 2 Tim, Titus, 122. 
12 Kelly, J. N. D., A Commentary on the Pastoral Epistles: 1 Tim, 2 Tim, Titus, 122. 
13  See Kelly, J. N. D., A Commentary on the Pastoral Epistles: 1 Tim, 2 Tim, Titus, 122. 
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administrators would be appointed only from among the elderly people.  Even though this 
sounds as an attractive option, since it would match with general high regard for elderly people 
in many cultures, it is very unlikely for two reasons.  Firstly, we see that Timothy, an Apostolic 
emissary with special authority in the Pauline communities, was rather young (see 1 Tim 4:12, 
RSV).14 Secondly, one could possibly argue such a thing only on account of the general 
presupposition that the elderly people were more respected and considered to be wiser than 
young.  Yet, this was hardly the case.  The public position of the Classical world on this is 
faithfully presented in the classical works.  Philo speaking about the Jewish πρεσβύτεροι of his 
time says that they were not the ones who are “bowed down by old age”, but the ones who are 
“worthy of precedence and honour” (Philo, Sobriety 16).  The same author also testifies that 
πρεσβύτεροι were not necessarily elderly people, but those who “from their earliest years have 
grown to manhood and spent their prime in pursuing the contemplative branch of philosophy, 
which indeed is the noblest and most god-like part” (Philo, Contemplative Life 67).15 
Consequently, one would sustain strong critiques while arguing that the age was preferred to 
other personal qualities in the Classic societies. 

Therefore, it seems very unlikely that πρεσβύτεροι were simply elderly Christians 
and, as Kelly ably argued, they must have performed certain functions in Pauline 
communities.  The question that remains is, what exactly was their purpose and how do 
they relate to ἐπίσκοποι, with whom they were so often confused? 
 

The The The The Ἐπίσκοποι and πρεσβύτεροι in the Pastoral EpistlesἘπίσκοποι and πρεσβύτεροι in the Pastoral EpistlesἘπίσκοποι and πρεσβύτεροι in the Pastoral EpistlesἘπίσκοποι and πρεσβύτεροι in the Pastoral Epistles    
 
Indeed it seems that the terms ἐπίσκοπος  and πρεσβύτερος are often presented as 

synonymous by biblical scholars, as well as certain religious groups. William Hendriksen, 
for example, argued that the two terms were synonymous. The only distinction between 
them comes from the emphasis on different aspects of the function, i.e., if the emphasis was 
laid on the work, the term used would be ἐπίσκοπος, whereas if the emphasis was on the 
honor, the same person would be called πρεσβύτερος.16   

Yet, the task in identifying the precise task and purpose of both functions is made 
more copious by the fact that there is no clear mention of the duties of either.  Moreover, 
there is even no unambiguous list of qualifications for the function of πρεσβύτερος, unless 
one makes a strong assumption that the qualifications for ἐπίσκοπος listed in 1 Tim 3:1-13 
would automatically apply to πρεσβύτερος as well. This opens the space for speculation 
whether the qualifications for πρεσβύτερος, if any, were not the same as those required of 
the candidates for ἐπίσκοπος (cf. 1 Tim 3:1-13). 

The only instance in the New Testament when both terms were mentioned at the 
same place is Titus 1:5-9.  The passage begins by an order for appointment of πρεσβύτεροι 
in every city and continues with the list of qualifications for ἐπίσκοπος. This would lead 
many scholars to a hasty conclusion that the two terms were fully interchangeable.  Yet, it 
is very hard to explain why the Pastor used two different words to indicate the same 
function in so close proximity. Thus, an alternative should be explored. 

                                                 
14 See Kelly, J. N. D., A Commentary on the Pastoral Epistles: 1 Tim, 2 Tim, Titus, 122. 
15 For an interesting analysis of the term πρεσβύτερος see Collins, R. F., 1 & 2 Timothy and Titus: A 
Commentary, (Louisville: Westminster John Knox Press, 2002), 144 and 327. 
16 See Hendriksen, W., New Testament Commentary: Exposition of the Pastoral Epistles, (Grand 
Rapids: Baker Book House, 1965), 118, 179; for additional information on the same topic see Beyer, 
“ἐπίσκοπος”, TDNT, 2:617 and HIBD, 472-73. 
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This controversial issue would be settled if we take for granted that in the Pastoral 
Epistles both ἐπίσκοπος and πρεσβύτερος were understood as two separate and well defined 
functions of the early Christian communities that drew their origins from the governing 
models of Jewish communities, whose converts consisted majority of Christians.   

It has been pointed out that πρεσβύτερος was a term often employed in the Jewish 
terminology of the period.  It is precisely this fact that is revealing for the identification of 
the governing structure of the early Christian communities and consequently could shed 
light upon the true functions of πρεσβύτερος and ἐπίσκοπος. The structure of the Jewish 
Diaspora synagogues consisted of a board of πρεσβύτεροι called gerousia. This board 
handled financial affairs, oversaw the community’s charitable work and settled the disputes 
among the members of the community.  Interestingly, this board had an archesynagogos, 
often a person distinguished in wealth, who acted as chairperson of the governing board and 
the head of the synagogue.  This position, however, was not always occupied by a single 
person.  Sometimes there are references to a number of archesynagogoi.17 

Similar offices are also found in the Qumran communities. A “council of holiness” 
(1 QS 8:6-8; 9:3-11) that acted as a governing body is mentioned in these communities.  
Coincidentally, there is also a mention of an officer called mebaqqer, who would roughly 
correspond to ἐπίσκοπος. The duties of mebaqqer were of administrative nature and similar 
to ἐπίσκοπος of the Pastoral Epistles.18 His duties were to be in charge of and to oversee the 
community affairs and to provide religious instruction. He would be receiving alms or settle 
disputes, but he was also in charge of penance and general spiritual leadership (1 QS 6:10, 
12, 19-20; CD 9:18-19, 22; 13:6-16; 14:8-12).19  

The governing structure of the Jewish synagogues in Diaspora and other Jewish 
sects suggests that this model of governing was rather common in Judaism.  The obvious 
similarity between the Jewish model and the titles used in the Pastoral Epistles, whose 
addressees were in great majority former members of the Jewish communities, indicates 
that the Pauline Communities could have inherited, or rather, continued with their previous 
mode of religious government.20 This connection is even more evident if one takes into 
consideration that the Pastor in 1 Tim 4:14 referring to the local Christian governing body 
used the term πρεσβυτέριον, the same term that was used in Lk 22:5, 66 to denote the 
Jewish Sanhedrin.  Consequently, it is more than likely that the early Christians simply 
followed the established governing practice of the Jewish communities where a body of 
elected πρεσβύτεροι governed the community affairs, but an ἐπίσκοπος was elected from 
among them with executive responsibilities. 

The support for this view is found in Titus 1:5-9 where the πρεσβύτεροι and 
ἐπίσκοποι are presented as presiding over the communities.  Yet, as it has been mentioned, 
it is not clear in the Pastorals whether these two titles are definitely two separate offices or 
simply interchangeable.  Since, as it was demonstrated previously, everything indicates that 
the two offices are simply a continuation from Judaism, one is prone to conclude that the 
two offices cannot be fully interchangeable, but are distinct functions. The explanation 

                                                 
17 See Burtchael, J. T., From Synagogue to Church: Public Services and Offices in the Earliest 
Christian Communities, (Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1992), 180-271; see 
also Johnson, L. T., Letters to Paul’s Delegates: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, (Valley Forge: Trinity 
Press International, 1996), 146. 
18 For more on this see Johnson, Letters to Paul’s Delegates: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, 145. 
19 See Kelly, A Commentary on the Pastoral Epistles: 1 Tim, 2 Tim, Titus, 74. 
20 Cf. Guthrie, The Pastoral Epistles, 34; Youngblood, R., Bruce, F. F. and Harrison, R. K., Nelson’s 
New Illustrated Bible Dictionary, (Nashville: T. Nelson, 1995), 1025-26. 
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reconciling the two premises is found in the fact that the two offices overlap, as it was 
hinted above.  This possibility is supported by the fact that the function of ἐπίσκοπος in the 
Pastoral Epistles is mentioned always in singular, whereas that of πρεσβύτερος usually in 
plural, leaving space for speculation that a number of πρεσβύτεροι gave rise to an 
ἐπίσκοπος.21 Moreover, bearing in mind the Jewish model, one could conclude that in all 
likelihood ἐπίσκοπος was an official elected from among the governing board of 
πρεσβύτεροι.   

The office of πρεσβύτεροι was much respected among the Jewish communities and 
it seems safe to assume that they preserved the same dignity among the Pauline 
Communities.  It seems very likely that as the Christian communities were growing that the 
size of the board of πρεσβύτεροι was following.  Consequently the board of πρεσβύτεροι in 
many large communities seems to have definitely given rise to a person in whom the 
authority was concentrated.22 The elected one was known as ἐπίσκοπος, i.e., the overseer.  
This theory is supported by 1 Tim 3:1-13 that gives a list of qualifications an ἐπίσκοπος 
ought to have, which implies an extraordinary importance of the function.  Consequently, 
ἐπίσκοποι were elected from the governing board and indeed from among the distinguished 
members of the same. 

It has been previously noted that the function of ἐπίσκοπος usually appears in 
singular throughout the New Testament. In the Pastoral Epistles, 1 Tim 3:2 and Titus 1:7 it 
appears exclusively in singular. For certain scholars this was indication that only one 
ἐπίσκοπος was supposed to be appointed for each community. The singularity of ἐπίσκοπος 
in one community was most likely derived from Paul’s generic use of singular in 1 Tim 3:1, 
where the Pastor exclaims “Εἴ τις ἐπισκοπής ὀρέγεται…” (“If anyone aspires to the office of 
bishop…”, RSV; emphasis added).23 

However, this is not necessarily the case. As Kelly observed the singular use of the 
term could be understood generically, i.e., plurality could be presupposed.24 In case of 1 
Tim 3:1, one could counter-argue that Paul in 1 Tim 5:4-10 while using in fact generic 
singular χήρα (widow, RSV), must be speaking about a number of χήραι  since in 1 Tim 5:3 
he speaks about χήραι.25 The theory of the plurality of ἐπίσκοποι in one community is 
primarily supported by Acts 20:28, where Paul speaks to ἐπίσκοποι of the Ephesian Church.  
Also, Paul in Phil 1:1 greets ἐπίσκοποι of that Church. Moreover, one is constantly 
reminded in this essay that a plurality of ἐπίσκοποι existed in the Jewish communities.  
Consequently, an assumption that there was only one ἐπίσκοπος in each Pauline community 
would be rather hasty, since there is not enough evidence for this hypothesis. 

One has to bear in mind though that there could be no certainty regarding the 
uniformity of the governing structures of the early Christian Communities.26 The data in 
support of this are lacking and the reconstruction of the religious governmental structure 
has to be done on the basis of sparse primary information collected from the New 
Testament sources. Thus, one cannot be sure that the structure of one Pauline community in 
the New Testament resembled the structure of another Pauline community.  One could only 
speculate that the structure should be similar in the predominantly Jewish Christian 

                                                 
21 See Kelly, A Commentary on the Pastoral Epistles: 1 Tim, 2 Tim, Titus, 13. 
22 See Houlden, The Pastoral Epistles: 1 and 2 Timothy, Titus, 142, 77. 
23 See Kelly, A Commentary on the Pastoral Epistles: 1 Tim, 2 Tim, Titus, 74. 
24 Kelly, A Commentary on the Pastoral Epistles: 1 Tim, 2 Tim, Titus, 74. 
25 See Kelly, A Commentary on the Pastoral Epistles: 1 Tim, 2 Tim, Titus, 74. 
26 Houlden, The Pastoral Epistles: 1 and 2 Timothy, Titus, 142. 
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communities, as it has been proposed here. The problem that still remains is that the 
communities with majority of pagan converts, e.g., Philippian Church, had not necessarily 
inherited the Jewish mode of religious government. At least there is no convincing evidence 
that they did.  This is primarily the reason for limiting this research on the Pastoral Epistles, 
since it has been presupposed here that they shared the model of Church governing. 

Finally, one has to mention the difficulty of associating the Pastoral ἐπίσκοπος 
with the same office mentioned by Ignatius of Antioch.  Ignatius in his Epistles to different 
Churches in Asia Minor painted a very strong picture of an elaborate episcopal office of 
ἐπίσκοπος. In fact he put so much emphasis on this office that Kelly rightly characterized it 
as “monarchical”.27 Roughly, for Ignatius, ἐπίσκοπος exerted absolute authority within the 
community entrusted to him, on account of the sacramental nature of his office. The 
ἐπίσκοπος was the central figure in the services of his communities and without his presence 
or at least consent services were void.28   

This, however, cannot be the case, since there is no explicit mention of cultic or 
priestly functions of ἐπίσκοπος in the Pastoral Epistles.29 Further, Ignatian understanding of 
ἐπίσκοπος would have a major difficulty with the fact that Timothy and Titus had overriding 
authority over the ἐπίσκοποι.30 Consequently, Ignatian governing structure does not 
correspond to the one mentioned in the Pastoral Epistles.  Certainly, it could be a variation 
of the Pastoral structure, but a full identification of the two would be anachronistic. One 
must take into account the fact that the epistles to Timothy and Titus were written c. 100 
AD.31 Then, the discrepancy between Ignatian hierarchical model based on sacramental 
distinction between ἐπίσκοποι and πρεσβύτεροι on the one side and that of the Pastorals one 
the other, could point to a possibility that Ignatius was describing a governing model that 
was particular to the ecclesial community in Antioch (Ignatius’ home town) from the very 
beginning, since, as previously mentioned, one cannot be confident that the governing 
structure of the early Christian communities was indeed uniform.  

An alternative explanation takes into account the possibility that Ignatius, working 
within the governing framework of the Pastorals, used ἐπίσκοπος in the sense of the 
community leader who presides over the Eucharistic offering of the particular community. 
In that case the term would be synonymous with πρεσβύτερος as regards the sacramental 
aspect of the office, since in the hierarchical structure of the ἐπίσκοπος was in fact a 
πρεσβύτερος who performed additional administrative functions, namely, that of an overseer 
or coordinator in the communities with more than one πρεσβύτερος. The fact that Paul used 
Antioch as the pivotal point of his missionary travels, coupled with the majestic importance 

                                                 
27 Kelly, A Commentary on the Pastoral Epistles: 1 Tim, 2 Tim, Titus, 14. 
28 On this see Zizioulas, J., Eucharist, bishop, church : the unity of the church in the divine Eucharist 
and the bishop during the first three centuries, (trans. E. Theokritoff; Brookline, Mass.: Holy Cross 
Orthodox Press, 2001) who mistakenly argued that the Ignatian office of ἐπίσκοπος is entirely a 
genuine continuation of the New Testament office. 
29 See Johnson, Letters to Paul’s Delegates: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, 147. 
30 See Kelly, A Commentary on the Pastoral Epistles: 1 Tim, 2 Tim, Titus, 15; see also Houlden, The 
Pastoral Epistles: 1 and 2 Timothy, Titus, 142. 
31 There are arguments for both for an earlier (c. 60 AD) and much later (c. 160 AD) dating. Yet, the 
current consensus is that the turn of the second century is the probable date of composition. See Wild, 
Robert A., “The Pastoral Epistles,” The New Jerome Biblical Commentary (London: Geoffrey 
Chapman, 2000), 893. See also Patrick Fairbairn, Pastoral Epistles (Minneapolis: James & Klock, 
1976), 3-4; Anthony T. Hanson, The Pastoral Epistles: based on the Revised Standard Version 
(Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1982), 5. 
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the city enjoyed in the civic constitution of the ancient world, necessitates the conclusion 
that the Christian presence in the city was rather significant and that it necessitated 
existence of more than one πρεσβύτερος whose work was coordinated by an ἐπίσκοπος. The 
Ignatian reference to the ἐπίσκοπος would be a generic reference to the “one who presides 
over the Eucharist,” be it a small community (in which case the presider would be called a 
πρεσβύτερος) or a large community with a number of πρεσβύτεροι (in which case the 
presider would be an ἐπίσκοπος). Therefore, Ignatius has in mind preservation of 
ecclesiastical order and unity in his epistles, which he argued for using the experiences and 
governing models of his own community. Nonetheless, any use of the Ignatian epistles to 
argue for an existence of a fully fledged office of a bishop in modern terms ought to be 
considered anachronistic. 

 
Conclusion 

 
As it was stated at the outset, the primary purpose of this brief analysis was to 

identify the governing structure of the early Pauline communities mentioned in the Pastoral 
Epistles, at the turn of the second century, and the identification of the offices of ἐπίσκοπος 
and πρεσβύτερος in them. 

The conclusion reached here is that the two terms mentioned in the Pastoral 
Epistles in relation to the governing of the Christian communities, are two distinct offices 
that played an important role in the process of community governing. The two offices were 
overlapping in their sacramental functions while at the same time there was a distinction in 
terms of administrative duties. This brought about a confusion of the two by some 
traditional scholars.  

The two offices originated in the governing structures of the Jewish communities, 
which gave rise to the earliest Christian churches. Naturally, the offices of ἐπίσκοπος and 
πρεσβύτερος were inherited from Judaism. The office of πρεσβύτερος was an honorary 
governing function within the community. A body of a number of πρεσβύτεροι exerted 
general religious government. Among those a distinguished πρεσβύτερος was eventually 
promoted to ἐπίσκοπος, whose function concentrated authority and exerted executive power, 
but there is no evidence that they exerted an extraordinary sacramental authority that would 
supersede that of the πρεσβύτεροι. Finally, since it is very likely that the governing 
structures of the early Christian communities were differing among themselves, one cannot 
be certain about the number of ἐπίσκοποι in a community. It has to be also admitted that 
even the general governing structure and the roles of ἐπίσκοπος and πρεσβύτερος could be 
dissimilar from a community to community.  Be it as it may, it is certain that the function of 
ἐπίσκοπος in the Pastoral Epistles does not correspond to the Ignatian model of 
“monarchical” bishops and thus neither to the present day understanding of the episcopal 
office that derived from it. 
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Vasilije Vrani ć 
 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ И ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ У ПАСТИРСКИМ 
ПОСЛАНИЦАМА: УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА 

РАНОХРИШЋАНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  
 

Недоумице у дефинисању појмова ἐπίσκοπος и πρεσβύτερος у пастирским 
посланицама дале су повода размишљањима о хијерархијској структури 
ранохришћанских заједница. Имајући у виду савремено коришћење наведених 
појмова, као и одређене пасусе из делâ Светог Игњатија Богоносца, поједини 
научници сматрају да је постојање развијеног епископата приметно већ у време 
писања пастирских посланица (око 125. год. н. е.). 

У чланку се анализирају релевантни одломци из пастирских посланица (1 
Тим 3:1-13; 1 Тим 5:17; Тит 1:5-9) и долази се до закључка да не постоје докази о 
богослужбеној разлици између ἐπίσκοπος и πρεσβύτερος у хришћанским заједницама 
на почетку другог столећа. 

Кључне речи: рано хришћанство, епископ, презвитер, црквена јерархија, 
пастирске посланице, еклисиологија, Игњатије Богоносац. 
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Бранко Горгиев 
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ГЛАГОЛ „EINAI“ КАО  РОДНО МЕСТО 

ТЕОЛОГИЈЕ И ФИЛОСОФИЈЕ 
 
Апстракт: Рад полази од следећих претпоставки: 1) готово сви 

фундаментални  термини философије грађени су на основу глаголских, именичких и 
партиципских облика глагола бити, у ст. грчком εἶναι (einai), у лат. esse итд.; 2) ако 
су философија и теологија у некаквом „ сродству“, онда је нужно потражити исто 
и у ширем подручју глагола einai; 3) ако се философија и теологија ипак, несумњиво, 
и разликују, онда је извесно потражити ту разлику у уже подручје глагола einai; 4) 
једино такво подручје јесу субстантивирани облици партиципа презента глагола 
einai. Истражујући ово подручје, долази се до закључка да је античка философија 
направила својеврсни „ партиципски заокрет“ према облику за ср. род: τὸ ὂν (to on) 
(оно што јесте), чиме се негира могућност да свет нуминозног сагледа и кроз призму 
„ образа“, „ личности“, једног „ живог Бога“. Ову другу могућност открива нам 
теологија хришћанства која поново актуализује проблем нуминозног, али сада кроз 
призму давно заборављеног субстантивираног партиципског облика за м. род и 
уопште „ живи род“, ὁ ὤν (ho on), тачније „( О)нај који јесте“.  

Kључне речи: εἶναι (einai), ὁ ὤν (ho on), τὸ ὂν (to on). 
     
У овом раду, покушаћемо да лоцирамо оне најважније тачке где се 

истовремено сусрећу и разилазе хришћанска теологија и античка философија. 
Задатак прилично сложен, ако не и незахвалан, из најмање два важна разлога. Прво, 
зато што су и један и други термин (по себи) сложене, полисемантичке речи, које су, 
уз то, обремењене и бројним значењима придодатим у току историје. Друго, зато што 
се њихови домени, поља интересовања, у погледу самог бића, бивствовања, 
постојања, егзистенције, једном речју, онтологије, али и проблеми познања, 
гносеологије, као и начела практичног деловања, етике, вредности, аксиологије итд., 
у извесном погледу, у потпуности преклапају, што додатно отежава њихово 
дефинисање, односно адекватно разграничење. Летимични поглед на један и други 
термин ствара утисак удвостручене слике где није јасно која слика ком појму 
одговара. Проблем је утолико сложенији будући да је први термин, теологију,  
изнедрила философија Платона и Аристотела, док се исти и не спомиње у Светом 
писму Старог и Новог завета. С друге стране, термин философија у хришћанству се 
спомиње још код апостола Павла, али у негативном контексту. Описујући је као 
обману и празну превару, као науку овога света, везану за предање људско, а која свој 
легитимитет може стећи једино уколико постане философија по Христу (Кол. 2,8). 
Ово залажење једног домена у други, преклапање предмета познања, али и доктрина 
које произилазе као резултат недовољне појмовне и предметне разграничености, 
довело је до бројних недоумица, неспоразума, како у односу на питање шта је 
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философија, а шта теологија, чиме се оне начелно баве, чему претендују, стреме и 
сл., тако и у односу на сложенија питања. Наиме, да ли можемо да говоримо уопште 
о хришћанској философији, али и о теологији философије? Не би ли ова збуњујућа, 
удвостручена слика постала јаснија на нашем екрану сазнања, потребно нам је 
средство којим ћемо, евентуално, изоштрити слику и сагледати стварне обрисе једног 
и другог термина. Покушајмо овом проблему да приступимо кроз један условно 
историјски и лингвистички начин.  

На историјском плану, треба се запитати зашто се термин теологија, и поред 
тога што се исти не спомиње у Писму оба Завета, појављује у светоотачком предању и 
временом устаљује као њен саставни, ако не и органски део. Део одговора можда би 
могао да нам понуди родоначелник овог термина, Платон, као и његов ученик 
Аристотел. Тако код Платона видимо да је реч теологија скована у „ватри“ непосредног 
дијалектичког распредања одређеног проблема. Конкретно, реч је о дијалогу који воде 
Сократ и Адеимант у другој књизи Државе, где се разматра питање о пропозицијама 
исправног, ваљаног говора о Богу и божанском уопште, где у први план избија 
Платонов критички став према песничкој митологији, и то са становишта његове 
теодикеје (Rep. 377а – 383с)1. Платон овде не критикује песништво и песничку 
уметност по себи, већ сам начин на који се у њему приказују богови и божанско. Бог 
није извор добра и зла, како га приказују песници, него  извор самог добра; штавише, 
по навођењу Платона, Бог је квинтесенција саме идеје Добра.  

На делу је оштра супротстављеност између умног, појмовног и философског 
сагледавања света божанског и оног песничког, претежно народног, фолкорног, 
обичајног, популарног. Дакле, на оштрици двају опречних сагледавања, реч теологија 
јавља се као својеврсна ментална варница која покушава да осветли проблем истинског, 
достојног говора о Богу. Сама реченица гласи: Па каква би била начела 
богословствовања? (или говора о Богу –  hoi typoi peri theologias tines an eien) (Plat., Drž. 
II, 379a)2. Његово прво начело јесте оно које каже: Бог се мора приказивати увек какав 
заиста јесте (hoios tinhanei ho theos on aei depou apodoteon)3 (Plat., Drž. II, 379a).  

Мада се целокупна његова философија може сматрати својеврсном 
теологијом, ако не и, како вели В. Јегер, само средиште, па и циљ његове мисли4, 
морамо приметити да нема ту никакве додатне разраде овог термина – она је реч која 
је у жару доказивања у једном тренутку засветлела и, већ у другом, нестала. А да је 
ипак оставила некакав траг, сведочи Платонов ученик Аристотел, који именом теолог 
назива прве философе пре Талеса, што значи и Ферекида (Мет. 1091а34), Хомера, 
Хесиода (Мет. 983b29), дакле, све философе и песнике који су размишљали и 
говорили о Богу, док сопствену философију, она која слови као прва философија 
(касније, метафизика), именује теологијом, тачније теологиком (1026а19; 1064a33; 
1026a10)5. Наравно, Платоново и Аристотелово разумевање појма теологије и оно 
доцније, хришћанско и светоотачко, разликује се у много чему, мада постоји и нешто 
што је заједничко. Теологија јесте, у начелу, умни, разложни говор о Богу и 

                                                 
1 I Burnet, Plato, Opera, Recognovit brevique adnotatione critica instruxit I Burent, Tomus I-IV, 
Oxford 1962. 
2 Ibid. 
3 ὁ θεὸς ὤν – какав Бог уистину јесте. 
4 V. Jeger, Teologija ranih grčkih filozofa, Službeni glasnik, Beograd 2007, str. 161, bel. 13. 
5 Aristotelis, Metaphysica, Recognovit brevique adnotatione critica instruxit, W, Jaeger, Oxford, 
1973. 
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божанском. Умно подразумева појмовно и чињенично образлагање првог предмета – 
Бога. Стога би се семантички распон унутар овог термина кретао између 
установљења, како би рекао Платон, начела говора о Богу, и схватања самих граница, 
докле можемо да стигнемо у том умном образложењу. Платон би хтео, како смо и 
рекли, да установи начела једног таквог говора. Његова намера јесте да установи 
својеврсну ортологију (исправни говор) у односу на Бога. Тачније, да исправном, 
достојном беседом ода пошту, или, како би рекли хришћани, прослави самог Бога. 
Она, свакако, подразумева и исправно мишљење о Богу, својеврсну ортоноесију, и 
исправно деловање, ортопраксију. Доцније замерке хришћанских теолога да Платон 
не говори о објављеном Богу, нити о Христу, већ о философском богу, или, 
евентуално, о Демијургу, како се чини, нису сасвим разумне и коректне. Наиме, на 
чему бисмо утемељили очекивање да неко ко је живео неколико векова пре 
одређених догађа и личности говори о њима као да су се већ догодили!? Платон није 
био пророк, нити је припадао јудејској религиозној традицији. Оно што важи за 
Платона, односи се и на Аристотела, као и на све философе пре Христове објаве. 
Одатле и треба разликовати начелно две теологије: стару или античку теологију и 
нову, хришћанску. Што се тиче античке, поново треба јасно разликовати ону 
песничку, митотворну теологију, и философску, рационалну, у смислу теологије чији 
је критеријум начело ума6. Ова друга, философска, настаје на принципу опозитности 
са песничком теологијом, на бази извесног супротстављања и прочишћавања 
религиозних народних представа. Методички облик на том путу јесте код Платона 
дијалектика: једно миметичко подражавање живе речи, кроз стварну и књижевну 
форму дијалога између говорника и саговорника, којом се несигурна мнења, 
представе, слике, чисте и узносе, приводе до нивоа појма. Мада, код Платона је 
присутна и обрнута појава, када од самих појмова ствара нову представу, нови мит, 
или нову причу о нуминозном. Код Аристотела, пак, имамо претежно унутрашњи 
дијалог превођења представе у појам (нису сачувани његови дијалози), док се сâм 
чин превођења, и код једног и код другог, назива философијом. Првом, пак, 
философијом код Аристотела назива се она наука која разматра прво биће као биће, 
(1026a34) (мада не каже Бога), једном речју – онтотеологија или теологика.  

На основу реченог, јасно је да философија, с обзиром на свој предмет, 
поседује шире појмовно поље од теологије. Философија може и не мора да 
произведе одређену теологију, док теологија нужно производи одређену философију, 
и то увек с обзиром на предмет. Но, чак и без обзира на то да ли је тај предмет 
објављен, као у хришћанству, јудаизму или исламу, или не, као у античкој 
философској теологији, остаје једна чињеница: теологија јесте, пре свега, 
рационално, појмовно објашњење божанске истине (објављене или не), једном дате 
за свагда, као и позитивно разјашњене сопствене вере у ту истину. Теологија, 
начелно, има само један стожерни предмет – Бог и свет у односу на њега. Она је 

                                                 
6 У том погледу, занимљиво је Вароново сагледавање појма теологија које је, начелно, 
трихотомно, а не дихотмно, где, по речима бл. Августина, Варон каже: „... tria genera 
theologiae dicit esse, id est rationis quae de diis explicatur, eorumque unum mythicon [appelari], 
alterum physicon, tertium civile...“ (постоје три врсте теологије, тј. умовања која разлаже о 
боговима, а од ових, једна се назива митском, друга природном, трећа грађанском...). „Deide 
ait: ’Mythicon appellant, quo maxime untuntur poetae; physicon, quo philosophi; civile, quo populi’ “ 
(Затим каже: митском називају ону којом се највећма служе песници; природном философи; 
грађанском народу) (Aug, Civ. Dei., knj. IV, pogl. XXVII; knj. VI, pogl. V). Што се тиче стоичког 
извора Варонових схватања теологије, види: K. Reinhardt, Poseidonios, Munich 1921, str. 408.  
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растумачење датог, исказаног, објављеног, откривеног. Свакако, ово у потпуности 
важи за све објављене, монотеистичке религије, али, у великој мери, и за све остале 
религије које се базирају, поново, или на речима њихових основоположника, или на 
речима прастарих митова, или на речима песничких творевина инспирисаних 
митовима, посредно на култним радњама и религиозним обичајима. Тек кроз 
тумачење ових, у најширем смислу схваћених – речи – израња и одређена 
философија, схваћена у смислу шире заокруженог система, или рационалног 
образложења вере. Философија, у том случају, како смо и рекли, може представљати 
својеврсни коначни производ, резултат, ефект, одговор на постављени проблем. Ови 
резултати или одговори најчешће су дефинитивни, заувек дати, у облику су догмата, 
тј. учења (τὸ δόγµα) које има обавезујући карактер унутар припадника једног 
философског учења, или једне вере, једне теологије, свеједно. Мењање ових 
резултата, тј. догмата или специфичних одговора води ка другој теологији, другом 
учењу о Богу, у крајњој линији, и другој философији живота. Временом, ти нови 
одговори постају нове догме око којих се креће целокупни духовни живот. Јер 
теологија је, као и философија, начин да се дође до одређене философије живота – 
кроз један предмет, Бог и оно што је Он саопштио, кроз наговештај, свет, природу, 
кроз све што је створено (античка, тзв. природна теологија), или кроз јасно исказане, 
објављене речи Бога (хришћанска теологија).  

Стога полазна тачка тзв. античке или философске теологије јесте, пре свега, 
творевина Божја, kosmos, poesis, ktisis, physis (одатле и толико насловњених дела peri 
physeos); за разлику од хришћанске теологије чија се полазна тачка конституише, пре 
свега, на речима Божјим, а тек онда на творевини. Но, оно што им је заједничко, јесте 
начин, модус конституисања, који је заснован, пре свега, на отклону, дистанци. Тако 
је античка, философска теологија себе конституисала на отклону од песничког и 
народног, политеистичког предања о нуминозном. Хришћанска теологија слично је 
себе конституисала на основу отклона, али, и од политеистичког народног предања, и 
од претходног философског предања, и од народног јеврејског предања, а готово у 
целости, од јеретичких учења унутар себе, градећи, на тај начин, сопствено 
оригинално предање. У мери у којој је тај отклон од постојећег духовног окружења 
био већи, дубљи, радикалнији, појављивали су се чистији обриси теологије. То би 
био и делимични одговор на претходно питање: зашто се уопште термин теологија 
појављује у светоотачком предању и, временом, устаљује као њен органски део? Као 
што се реч, термин и појам теологија појављује код Платона у облику промишљеног, 
рационалног одговора ума на питање Бога и божанског, у опозицији са оним 
песничким и народним предањем, тако се и хришћанска теологија развија на истим 
принципима опречног позиционирања ставова духа.  

Ову опречност можда је најјасније изразио Тертулијан речима: „Шта има 
Атина са Јерусалимом, или Академија са Црквом“ (De praescriptionem VII). С друге 
стране, јасно је да је „Јерусалим“, у историјском и теоријском смислу, релативно брзо 
схватио потребу и за „Атином“ и за „Академијом“. Утолико пре што је време које је 
долазило отварало веома сложена интелектуална питања тринитарности, или 
тројичности (како се то Бог, који је Један, пројављује кроз Тројицу), или природе 
сина Божијег (да ли има Христос само једну или две природе: божанску и људску; и 
како оне сапостоје у Једном, сливено или несливено), или воље и суштине Божје (да 
ли троични Бог има једну вољу, једну суштину) итд. Дати одговор на ова питања 
значило је образложити начела сопствене вере, сопственог исправног говора о Богу, 
одн. конституисати сопствену теологију. Може се рећи да је хришћанска теологија 
начелно била конституисана негде до почетка 4. века. По речима Жан-Клод Ларшеа, 
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оци су сматрали да се духовни живот састоји из два дела: praksis (аскетски живот у 
ширем смислу) и gnosis (теоријско знање)7. Гносис се, такође, дели на два дела: 
phisike theoria, или на природно созерцавање, односно познање Бога на основу 
његове творевине, и истинска theologia, или директно познање Бога, али не његове 
суштине, већ његових енергија. Прва би одговарала тзв. катафатичком богословљу, 
друга тзв. апофатичком, које налази свој највиши израз у мистичком созерцању Бога, 
или у мистичкој теологији. С друге стране, могуће је теологију сагледати и кроз њену 
иманентно практичну страну, тачније кроз само практиковање теологије у Цркви. 
Дакле, ова, како би рекли, примењена теологија, могла би бити, према тврђењима 
Ларшеа8, разврстана на три дела: на катихетитику, или на једно школско, основно 
познање истине о Богу, затим на апологетику, тј. на одбрамбено или научно-
филозофско познање Бога и, коначно, на доксологију, или на једно поетско 
сагледавање и слављење Бога. Што се тиче претходне поделе духовног живота на 
praksis и gnosis, иако Ларше каже како ова начелна подела постоји још од Оригена9, 
морамо приметити да је најпре Платон поделио науке на практичне и теоријске, а 
Аристотел их је допунио и тзв. појетичким, стваралачким (Met., 1025b27). То само 
говори у прилог томе да духовни живот уопште и његове теоријске рефлексије имају 
нешто универзално у себи, имају некакве унутрашње постулате, начела, законе, до 
којих се нужно долази уколико се закорачи на пут духа. Тражити оригиналност на 
том заједничком, општем, универзалном духовном путу, није баш ни упутно ни 
пожељно. Свако иоле дубље истраживање, базирано на принципима дексрипције и 
компарације, показаће приличну сродност између сазнајних резултата до којих се 
дошло у одређеним античким философијама и хришћанској теологији.  

Тако философија од Талеса и започиње свој пут као својеврсна physike theoria, 
као природно созерцавање и, једновремено, као созерцавање природе, или као познање 
Бога на основу његове творевине10. Али, зато већ код Платона она улази у домен 
теологије, или у својеврсно директно познање Бога, о чему сведочи не само споменути 
Платонов термин theologia, већ понајвише његова синтагма epekeina tes ousisas (с оне 
стране суштине) (Rep., 509b)11. Свест о томе да нешто може уопште бити с оне стране 
суштине, духовни је резултат достојан највишег уважавања, нарочито сагледан у 
светлу доцнијег светоотачког разликовања између суштине Бога и његових енергија, 
или између катафатичког и апофатичког богословља. У том смислу, и катафатичко, 
позитивно богословље, које полази од творевине Божје, а на основу оног што можемо 
позитивно да тврдимо о Богу, може се, у начелу, везати и за свеукупну философију до 
Платона. Но, апофатичко богословље, оно које надилази свако позитивно сазнање о 
суштини божјој, ако изузмемо Ксенофана, Парменида и Емпедокла, свој најдубљи 
израз налази, пре свега, у философији Платона. Израз epekeina јесте она кључна реч 
која је својеврсни камен међаш који оштро дели, јасно разграничава једну теологију од 
друге. На основу инспиративне снаге речи epekeina, настаје и доцнији 
(нео)платонистички философскo-религиозни покрет са Плотином и Проклом, који 
представља једну импозантну и беспримерно сложену теоријску експликацију давно 
започете Платонове мисли. Уосталом, и код апофатичког богословља једног 

                                                 
7 Жан-Клод Ларше, Шта је богословље, Црквене студије, ЦЦС, бр. 1, Ниш 2004, стр. 14-15.    
8 Исто. 
9 Исто. 
10 Бранко Горгиев, Рађање појма arche, Филозофски факултет, Ниш 2009. 
11 I. Burnet, Plato, Opera, Recognovit brevique adnotatione critica instruxit I. Burent, Tomus I-IV, 
Oxford 1962. 
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православног светог оца, Дионисија Псеудо-Ареопагита, ова иста Платонова мисао и 
даље ће одјекивати прилично снажно, без обзира на то што ће сада бити отпевана у 
другачијем „музичком аранжману“ – кроз хришћанску тонску скалу.  

Па ипак, уз све уважавање Дионисија и његовог дела, примедбе осталих отаца 
Цркве да није била довољно наглашена христолошка страна у његовом учењу, чини се 
оправданом. Само поново, уз једну битну напомену: по природи ствари, није ни могла. 
Мисао о epekeina-и није пореклом хришћанска и она, као и уопште свака изречена, 
исказана мисао, тежи да се врати свом извору, тамо одакле је и потекла, у овом случају, 
Платону и античкој философији уопште. Тако је чак и са самим термином теологија, 
који, сагледан кроз максималистичку визуру оне највише12, мистичке теологије, као 
директно надрационално познање Бога, што је карактеристично за одређене монашке 
кругове, рецимо исихазам, видимо како губи своје првобитно појмовно и умствено, 
рационално назначење, и долази, баш као и код Платона, до epekeina. Свакако, 
прилагођавање одређеног термина, појма, израза једне духовне традиције другој, могуће 
је, али уз извесна ограничења. Кључни термини, појмови, речи и фразе, базичне 
синтагме јесу достигнућа једне духовне традиције; они су њен највиши израз и, 
истовремено, апаратура, органон којом и којим се креће мисао у решавању одређених 
проблема. Преузимање ове лингвистичке и појмовне апаратуре, или њена примена у 
другој духовној традицији, скопчано је са ризицима стварања криве како изворне слике 
која је хтела да буде протумачена, тако и оне потоње. Тертулијанов Јерусалим се, не без 
разлога, клонио Атине. „Осећао“ је он, наслућивао, знао да се у размени духовних 
добара, уосталом, као и у свакој размени, нешто добија, али и губи. Ареопагит је певао о 
надсуштаственој Тројици (Trias yperousie)13, која је с оне стране (epekeina) свега 
створеног, али је једна ypostas, Христос или Логос, ипак била отелотворена, тј. дошла је 
„с ове стране“, у сам свет. И поред најбоље воље, да ли је Ареопагит могао да 
пренебрегне ову чињеницу? Резултат је оно што су и констатовали оци после њега, 
недовољно експлицирана христолошка позиција у његовом учењу, коју ће касније 
покушати да развију св. Максим Исповедник, као и други црквени оци после њега. Па 
ипак, уколико духовни живот уопште има своје законитости, како је било споменуто, то 
значи да ће и његови теоријски резултати бити прилично блиски, у одређеним 
случајевима, изнијансирано различити, у другим, готово комплементарни. То конкретно 
значи да је и хришћанство, које је, изнад свега, примена духовног живота, а затим и 
његова теоријска рефлексија и експликација, могло независно од античке духовне и 
философске традиције да изнедри готово идентичне теоријске резултате, са сличном, 
ако не и прилично блиском терминолошком апаратуром. Истраживачи који су окренути 
искључиво датим чињеницама када истражују одређену област кроз компарацију 
различитих материјала, рецимо античку и хришћанску философију, склони су закључку 
како је оно друго што следи у временском низу неоригинално, или мање важно. Мада, 
постоје и обрнути приступи, када се, оно што је доцније, проглашава и бољим и 
важнијим од претходног. У сваком случају, будући да су и једни и други окренути 
искључиво историјским чињеницама (мада је сам појам чињенице по себи прилично 
дискутабилан појам), што им и налаже научна методологија, иако се догађа да исте 
тумаче често и према афинитету, на крају, остају ускраћени за једно сагледавање истог 
проблема изнутра, из његових унутрашњих, задатих предиспозиција, а не из већ 
експонираних позиција. Као што живот нужно проналази свој адекватни израз, 

                                                 
12 Жан-Клод Ларше, Шта је богословље, Црквене студије, ЦЦС, бр. 1, Ниш 2004, стр. 14-15.   
13 ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ, ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ, ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ, „ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ“, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1986, 476.  
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интуиција своју мисао, мисао своју реч, тако и духовни живот нужно проналази свој 
израз, а њему је могуће приближити се и обрнутим путем – кроз разумевање финалне 
речи иза које стоји и одређена интиуиција и одређена мисао.  

У тражењу те речи, која би садржавала у себи ону кључну мисао која је била 
производ духовног живота, можемо слободно да се зауставимо код глагола бити 
(грч. einai). Шта је то толико изузетно код ове једноставне речи и како она може да 
нам помогне у разумевању феномена античке философије и хришћанске теологије? 
Глагол бити, пре свега, везан је за постојање уопште, али и за постојање сваког 
појединачног бића, за бивствовање бића. Питање одакле биће, ко даје или шта 
конституише биће као биће, коначно, зашто нешто уопште постоји, а не ништа 
(Елејци), представља фундаментално философско питање на које нема ни готовог ни 
дефинитивног одговора. Ми смо једноставно уроњени у само постојање, у 
бивствовање, у оно бити, не знајући ни како смо доспели ту, ни зашто, ни ко нас је, 
ни шта нас је привело ту, притом, једино знајући да је ово наше бити ограничено 
нечим што се назива коначношћу, смрћу. Дакле, питање је да ли се ово наше бити 
протеже у некаквом виду и с оне стране (epekeina) овог нашег постојања. Ако 
пажљивије погледамо само побројане чињенице, видећемо колико су, у суштини, 
блиске и философија и теологија. Штавише, видећемо колико су и философске и 
теолошке претензије, у суштини, изаткане од предива једне једине речи – бити.  

Досезање, схватање, разумевање, контемплирање и повратно експлицирање 
феномена бити представља први захтев, како би рекао Аристотел, прве философије, 
или, читајући га из претходног контекста, како се чини, сасвим оправдано, теологије, 
тачније теологике. Ако исправно читамо Аристотела, његова прва философија за свој 
први, непосредни предмет узима оно што он назива непокретним покретачем (ού 
κινούµενον κινεῖ; или to proton kinoun akineton) (1073а25), у преводу: (Б)ога14, док 
наука која се има бавити овим првим предметом носи назив теологика, или у преводу 
– наука о (Б)огу. И поново, ако добро читамо Аристотела, то значи да његова наука о 
(Б)огу представља, у суштини, науку о непокретном појму бића, у грчком to einai. То 
је наука која истражује како прво биће, као непокретни покретач, покреће, 
динамизира и даје свему биће и бивствовање, тако потенцијалност прелази у 
актуалност. Тражећи све могуће узроке aitia-e или кривце (јер aitia значи узрок и 
кривац) постојања (проналази их четири), а за сваки случај, изводећи глагол einai и 
пред „десоточлано веће суда“, такозваних категорија (јер kategoria прво значи тужба, 
жалба, а затим ознака предиката), Аристотелов случај звани прво биће, или начело 
начела, arche, или (Б)ог, затвара следећом пресудом: (Б)ог је мисао (noema, noesis) 
која мисли саму себе, чиста форма (idea) која формира саму себе (causa formalis), 
сврха (telos) која циља ка себи и остварује се у себи, чисти акт (actus purum) одувек 
остварен, актуализован (causa efficiens), без икакве примесе жудње (eros), коју 
оставља свему сазданом, да би се кретало ка њему и остварило (causa finalis) у њему 
савршеном. Његов Бог није ван света као код Платона, већ унутар света, као онај који 
покреће, а сам је непокретан. Али, истовремено, што је заједничко са Платоном и са 
целокупном античком философијом, свет, све створено, Космос, вечан је, док је улога 
Бога, изнад свега, уређивачка, демијуршка. Бог је, у овом виђењу, уредник, режисер 
драме назване постојање и живот. Једино што је код Платона Бог режисер, који 
уређује ову драму споља, у краљевској ложи света идеја, у месту (topos) које се зове 
epekeina, док је, код Аристотела, бог и режисер, и уредник, и актер (чисти) око кога и 
ради кога се окреће цела радња у драми бивствовања. Но, и код једног и другог, 

                                                 
14 Мада Аристотел нигде не именује ни Бога ни божанско. 
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жеља, страст, ерос за бивствовањем и савршенством, за актуализацијом, како би 
рекао Аристотел, потпуно је на страни хијерархијски ниже постављене материје 
(hyle, живе материје) која, бременита чистом потенцијалношћу, жели да се породи у 
што чистију форму, актуалност. О неком двосмерном односу између Бога и 
створених бића, нема ни говора, јер се полази од претпоставке да, оно што је 
савршено, нема потребе ни за чим. Сликовито речено, и код Платона и код 
Аристотела, бог је erazmenos, онај који се љуби, док су сви остали erastes, они који 
љубе. Такође, сликовито речено, у овом филозофском виђењу Бога и свега створеног, 
све се одвија по задатом софтверском програму, који, једном започет, не трпи 
никакве измене, додатне интервенције, прескакања нивоа, или заобилажење задате 
прве поставке. Све се ту одвија по закону и нужности, по аутоматизму, 
детерминизму. Задатак философа јесте да открије те законе, да раскринка мрежу 
детерминизма којом је ухваћен, да објасни себи и другима сопствену позицију у том 
великом програму, да понуди смислену слику самог бивствовања. Философ то, 
генерално, и чини. Са Аристотелом, први пут у историји философије, то је и 
систематски урађено. Све остало после њега јесте или понављање, или проширивање, 
или проблематизовање ових истих тема, које, временом, завршавују или у мистички 
неоплатонизам, или у безнадежни скептицизам.  

Чини се да је античка философија тиме исцрпела све своје умне и духовне 
могућности у промишљању Бога и сазданог, на тему бића и бивствовања, 
егзистенције и есенције. Тиме је елаборација и експликација глагола бити, einai,  
начелно била завршена. Но, да ли су резултати били задовољавајући? Ако јесу, зашто 
се наставило са истраживањем исте онтотеолошке проблематике, све до новог века, 
тачније, са истраживањем онтолошке проблематике, јер Аристотелов префикс 
теолошки, с аспекта новог века, као да је постао сувишан? Да ли зато што се 
сматрало да неки аспект његовог учења није био довољно јасан, недовољно 
образложен, погрешно протумачен, па ето прилике за исправљање нејасног и 
необразложеног? Пре ће бити да је некакав недостатак, ако је и постојао, био не у 
појединачном, у детаљу, реченици, категорији, аитиолошкој схеми или слично, већ у 
самом Аристотеловом приступу проблему бића. Главна снага Аристотелове мисли 
јесте управо у минуциозној разради детаља које уграђује у његов грандиозни 
филозофски систем. Тражити, на том плану, некакав недостатак, јалов је посао. 
Уколико и пронађемо грешку, то је као да пронађемо погрешно постављену циглу у 
грађевини која има на хиљаде одлично сложених елемената. Аристотелова 
философска грађевина функционише прилично добро, са једном, па и са неколико 
лоше постављених цигала. Евентуални недостатак, уколико га и има, вероватно се 
налази у самом приступу који је заузео према бићу. Као што тело осећа недостатак 
једне ампутиране руке, тако и дух осећа недостатак једног ампутираног дела. 
Штавише, дух као да не пристаје ни на шта мање од целине. Да ли је античка 
философија, у њеном систематизираном аристотеловском виду, можда ампутирала 
један део духа, и поред тога што је тежила разумевању целине? Ако судимо према 
глаголу бити, einai, и његовим глаголским, именичким и придевским изведеницама, 
са којима се оперирало, чини се да јесте; нарочито са овим последњим, придевским, 
тј. партиципским облицима глагола einai, који имају веома важно својство 
атрибутирања радњи или стања у случају глагола бити – einai15. Као што се у 
медицини одређује болесно или здраво стање организма, на основу теста крви у 
којему се квантитативно одређује број дозвољених леукоцита и еритроцита, да ли је 

                                                 
15 Код Аристотела, то би спадало у домен symbainein, symbebekos... 
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могуће дијагностицирати и стање духа на основу одређених речи, сложеница, 
синтагми, морфолошких, па и синтаксичких облика који се користе у одређеном 
филозофском систему? Уколико је ова аналогија могућа, допуштена, онда би 
метафоричну улогу „еритроцита, леукоцита“ имали наведени супстантивирани 
партиципи презента глагола einai, док би сама „плазма“ био инфинитив са чланом. По 
овој аналогији, свако прекомерно присуство или злослутно одсуство било ког 
наведеног елемента више би говорило о стању духа, него мноштво повезаних, па и 
смислених исказа. Стога погледајмо шта показује „хематолошко-партиципски узорак 
крви из вена“ античке философије.    

Како смо и рекли, од грчког глагола einai (бити), изводе се три партиципа 
презента, који, удружени са чланом, постају супстантиви:  

1) τὸ ὂν  (nom. sing. n., средњег рода) буквално оно што јесте (дословни 
облик у српском био би битујуће), биће, лат. ens, стсл. бъітиѥ , мак. битие; изведено 
значење: стварност, истина. Иначе, појам биће јесте у срп. глаголска именица која је 
настала од глагола бити, у стсл. бъіти, у праиндоевропском bȹeu, и треба је 
разликовати од битка, или бивстовања, постојања, која долази од члана и инфинитива 
бити у грч. τὸ εἶναι (to einai), лат. esse, енг. Being, франц. existence, који представља 
темељ, извор, унутрашњи принцип бића, оно по чему јесте, све што јесте, за разлику 
од бића које представља конкретну реализацију битка, нем. das Sein или 
бивствовања. Треба имати у виду да су сва ова танана семантичка разликовања 
настајала временом, философском разрадом базичних форми глагола einai, бити, и да 
је овде приказан само један мањи део. Ипак, довољан је и само један поглед на тзв. 
index rerum глагола εἶναι у Аристотеловој Метафизици, па да схватимо богатство 
терминолошких облика. Нпр. а) „τὸ εἶναι, бити, биће: као то-да итд.; b) τὸ ὂν, биће, 
бивајуће: различита значења итд.; c) οὐσία, бивство; d) τὸ ὁπερ ὂν, бивајуће (биће) као 
такво; е) τὸ τινι εἶναι, бити нечим, бит нечега; f) τὸ ἐν τινι εἶναι у-нечему-бити; g) τὸ τί 

ἐστι, штаство; h) τὸ τί ἦν εἶναι, суштина; i) τὸ µὴ ὂν небиће16; 
2) што се тиче облика под c) οὐσία, бивство, треба рећи да је настао од 

партиципске форме за женски род οὖσα глагола εἶναι; буквално, она која јесте 
(дословни облик у српском био би битујућа), одакле се изводи οὐσία, бивство, 
суштина, лат. substantia, essentia, енг. substance, essence, франц. substance, нем. рус. 
сущност; а одатле и изведени појмови, παρ-οὐσία, присутност и ἀπ-οὐσία одсутност 
(одатле хрв. сутност); Појмом суштина, бит, есенција, означава се оно својство по 
којем је неко биће или појава то што јесте, дакле, сама природа ствари без чијег 
присуства нема ни бића ни појаве, тј. њене егзистенције;  

3) коначно, партиципски облик мушког рода ὤν (nom. sing. m.), онај који 
јесте (дословни облик у српском био би битујући), као појмовна реч (verbum 
substantivum), има врло мала, или сасвим незнатна проширења, и то углавном са 
негативним или пејоративним значењима. Тако нпр. ὁ οὐδέν ὤν, који није ништа, или 
који ништа не вреди; ὁ µηδέν ὤν, прави ништавац, ништарија; ὁ οὐκ ὤν, мртвац. 
Једини позитивни облик јесте ὁ ἐών, прави, истинити (Her. 1, 95, 116). И не само што 
су доминантна пејоративна значења, већ и, како примећујемо, то је једини облик који 
нема никакву философску разраду. Античка философија, како се чини, једноставно 
не оперира с овим обликом.  

                                                 
16 Aristotel, Metafizika, Prevod, komenatri i napоmene, Blagojević U. Slobodan, Paideia, Beograd 
2017, str. 561. 
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Када погледамо све партиципске облике како се трочлано рачвају од корена 
глагола einai (бити), први визуелни утисак каже следеће: прве две изузетно развијене, 
трећа готово и да не постоји! Прве две тачке, изузетно инспиративне, трећа бледа, 
готово без икаквог инспиративног даха, анемична! Шта се крије иза те треће тачке? 
Иза ὁ ὤν, крије се онај прави, онај истинити, онај који је себе први пут објавио у 
јудејској старозаветној традицији, речима – ја сам онај који јесам, тј. Јехова, Јахве(х) 
(ЈHVH)17. Дакле, стоји сам Бог, тачније живи Бог, Бог као личност, као hypostas која 
хипостазира, која свему даје биће, која свему даје јестовање и бивствовање. У томе 
и јесте главна разлика између античке философије и хришћанске теологије, тачније, 
између теологије која се темељи на директној објави, кроз реч, и теологије базиране 
на посредној објави, кроз твар. Философија и започиње од Талеса као својеврсно 
ишчитавање скривене божанске речи која је учитана у саму твар, у Космос. Она, 
истовремено, наставља свој живот и као систематско превођење на језик ума, да би 
до Аристотела и са њим сâма постала последња, закључна реч ума. Али, док је код 
Талеса и његових наследника још увек пулсирала жива веза са (О)ним који даје 
живот18, до Аристотела је, од ове живе везе, остао само траг, апстрактни и, свакако, 
безлични. Приказана на стаблу некадашњих партиципских облика (пре него су и 
постали имена), филозофија је, од Талеса, монистички кренула од ὁ ὤν, од оног који 
јесте, где је сама твар још увек хилозоистички пулсирала у ритму (Т)ворца, не би ли 
преко Питагориног апстрактног броја, где је овај живи пулс најпре био сведен на 
математички однос, стигла до Парменидовог непокретног бића (τὸ ἐών), до оног што 
јесте, када више није било никаквих назнака живота, ни пулсирања, ни ритмике, већ 
једно статично, замрзнуто, секвенционирано – јесте. Затим, још једном је засветлела 
у облику живих, али непокретних идеја, код Платона, док је, у философији 
Аристотела, нашла свој последњи израз у вечном претакању бића у бивствовање, 
потенције у акт, хиле у форму. Кретање, као ознака, душе и живота, као и жеља која 
тежи савршеном облику, сопственом постварењу, присутно је у овој философији, али 
не у живом ритму оног који јесте (Бога), ὁ ὤν (ho on), већ у безличном темпу оног 
што јесте, τὸ ὂν (to on). Разлика између ритма и темпа јесте, како би рекао Б. 
Хамваш, као разлика између плеса и војничке корачнице, између пулса живог бића и 
откуцавање метронома, између правог живота и имитације живота, између смрти и 
живота19. Овде је (Б)ог биће, виђено кроз призму τὸ ὂν, оног што јесте, као и код 
Парменида, с том разликом што је код Аристотела овај безлични и непокретни (Б)ог 
стварни покретач (Парменид и Зенон сматрају да не постоји стварно кретање и 
промена) свега створеног.  

Истовремено, једном покренут, овај процес као да не трпи никакве промене, већ 
се, по некаквом аутоматизму, наставља у недоглед. Нема ту места било каквој посебној 
хипостаси, или личности, Оног који јесте, или оног ὁ ὤν, оног који је лично 
заинтересован за сам правац кретања покренутог бића, евентуално мењајући, 
убрзавајући или успоравајући сам смер према неком, само (Њ)ему знаном телеолошком 
одређењу. У томе јесте и главна разлика између античке теологије, схваћене у 
аристотеловском смислу, и хришћанске, али и јеврејске и исламске теологије засноване 
на објави божанске речи. Често се превиђа да сам појам објављен подразумева, пре 

                                                 
17 Види: Б. Шијаковић, Mythos, Physis, Psyche, II изд., Јасен, Београд–Никшић–Подгорица 
2002, стр. 88, бел. 27. 
18 Види: Б. Г., Рађање појма arche. 
19 Bela Hamvaš, Patam, Centar za geopoetiku, Beograd 1994, str. 232. 
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свега, Оног који себе објављује, што значи Оног који је ипостас, личност, и то презентна, 
присутна у апсолутном смислу, дакле, „учествујућа“ у сваком погледу – у речи и у делу. 
У свим монотеистичким објављеним религијама, Онај који се објављује на 
партиципском стаблу стоји у облику м. рода, у грч. би био ὁ ὤν, као Онај који јесте. То 
не значи да је Бог мушког рода, који је ионако по дефиницији изнад сваког рода, већ 
само заузимање места граматичког мушког рода, у историјско-лингвистичком смислу, 
везано је за све што је живо. Наиме, познато је да су, у готово свим индоевропским 
језицима, првобитно постојала само два рода, живи и неживи, што је документовано 
бројним придевским и заменичким облицима (нпр. срп. ко, шта; лат. quis, quid; грч. tis, 
ti), не би ли касније, од облика за живи род, настали мушки и женски, а од облика за 
неживи, тј. безлични, средњи род. Изображено на партиципском стаблу античка 
теолошко-философска мисао, будући да нема јасно објављени карактер, од Талеса креће 
од претпостављеног ὁ ὤν20, али ово ὁ ὤν тумачи и преводи кроз твар, кроз τὸ ὂν, кроз 
безлично биће које задржава живот из оног ὁ ὤν, у облику монистичког хилозоизма – јер 
(Бог) је један и (Бог) је живот. Но, једанпут задати правац према сазданом, безличном, 
допунски оснажен, тенденцијом самих философа, за одвајањем од оне народне 
религиозне и антропоморфне слике богова (почев од Ксенофона), чини се да је довело 
до још снажнијег отуђења од почетног ὁ ὤν. Резултат је био искорак ка τὸ ὂν, или ка 
безличном Аристотеловом богу, присутног у свему сазданом као чисти облик (Платон 
би рекао идеја), чиста мисао, као чисти деперсонализовани ум. О удејствености, 
активности и историчности једног таквог Бога, нема ни помена, нема ниједне једине 
мисли, а камоли идеје. Помен, мисао и идеја о томе долазе знатно касније, најпре од 
јудаизма, затим хришћанства, где се иста мисао и идеја двоструко потвруђује, тачније 
отелотворује кроз личност Христа, коначно, у исламу, где се на други начин 
рекапитулира ова иста мисао и идеја. Бог овде није деперсонализовани ум, нити Његове 
акције, радње, привођења свега у биће, у τὸ ὂν, већ настају по нужности и аутоматизму 
датим одувек и заувек. Речено савременим компјутерским речником, Онај који јесте, 
ὁ ὤν, као ознака самог живота и Оног који сам даје живот, задржава екслузивно право 
интеракцијског односа са творевином и створеним бићима, јер сам програм живота, 
јестовања и бивствовања, пише управо Онај који јесте,  ὁ ὤν. Управо је овај најважнији, 
интеракцијски однос, садржан у појму ὁ ὤν, који подразумева слободу, избор, свесну 
вољу, акцију. Τὸ ὂν подразумева нужност, слепу вољу, детерминизам. Дух је комплетан, 
целовит, уколико дишемо обома плућним крилима, кроз ho on и кроз to on.  

Потребно је спознати нужност, оног to on, али само са ho on спознајемо и 
онтолошку могућност слободе. Онтотеологија монотеистичких религија, посебно 
хришћанства, заснована је управо на овој могућности. Уколико постоји нека новина 
после античке философије, онда је то та новина. Да ли је ова могућност у довољно јасној 
мери била сагледана? С обзиром на садржај светоотачке теолошке мисли, као и 
постојање бројних савремених радова на ову тему, на теоријском плану – извесно да. На 
практичном плану, ствари као да стоје мало другачије, нарочито када сама слобода 
постане идеја, када прерасте у идеологију ослобaђења, одн. када и саму могућност 
слободе видимо кроз безличне принципе садржане у τὸ ὂν, а не кроз живо пулсирање 
ὁ ὤν.  

 

                                                 
20 Могуће из орфизма и дионисијских култова северних племена Трачана и ант. Македонаца, 
који су, по сведочењу Херодота, познавали и веровали у једног Бога, Залмоксиса, види: Б. Г. 
Рађање појма arche, стр. 126. 
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Branko Gorgiev 
                                          

VERB EINAI  AS THE BIRTHPLACE ОF THEOLOGY AND PHILOSOPHY 
 
The paper is based on the following assumptions: 1) almost all the fundamental 

terms of philosophy are built on the basis of verbal, nominal and participial forms of to be 
verb in old-Greek einai, in latin esse, etc. 2) if the philosophy and theology are in a kind of 
"relationship" then it is also necessary to look for the same in the wider area of the verb 
einai 3) if  philosophy and theology, however, and undoubtedly differ, then it is certain to 
seek the difference in the immediate area of the verb einai 4)the only area  is the 
substantived form of present participle of the verb einai. Exploring this area leads to the 
conclusion that ancient philosophy has made a kind of "participial turn" according to the 
form of neuter gender, to on (what is), whereby it gave up the opportunity to identify the 
world of numinosity through the prism of  "a personality”, of a "living God". The later 
possibility is revealed by the theology of Christianity, which again updates the problem of 
numinosity, but now through the prism of long-forgotten substantived participial masculine 
gender form and "human kind" in general, ho on, precisely "He Who is." 

Key words: to be, theology, philosophy, Christianity, participles. 
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ПРОБЛЕМ ТЕМПОРАЛНОСТИ 

КОД АРИСТОТЕЛА И АВГУСТИНА 
 
Апстракт: Непосредни предмет ове кратке студије јесте анализа 

темпоралистичке (Аристотел) и њој супротстављене презентистичке (Августин) 
теорије времена. За Аристотела (а то се види у његовој дефиницији времена), време 
је континуирана величина јер њиме меримо трајање кретања, а кретање је увек 
континуирано. Време је континуирано зато што садашњост представља заједничку 
границу прошлости и будућности. Прошли интервали претходе будућим, а 
садашњост је тренутак раздвајања та два интервала. С друге стране, главно 
питање на које Августин настоји да одговори јесте разлог због кога је Бог створио 
свет (а тиме и време) тада када га је створио. Јасно је да је хришћанско време (с 
обзиром на типологију) време са почетком (први дан стварања света) и крајем 
(апокалипсис). Тиме постаје депласирано питање да ли је постојало време пре 
стварања света (времена). Присетимо се да и савремена физика говори о бига бангу 
и биг црунцху, тј. почетку и крају.  

Кључне речи: време, континуитет, тренутак, темпорализам, презентизам. 
 

А. Аристотелова дефиниција времена 
 
Аристотел тематизује проблем времена у IV књизи „Физике” (поглавља 12, 

13, 14) и о њему (времену) се пита на следећи начин: „Да ли оно уопће не постоји или 
постоји једва и нејасно и да ли је оно једно од бића или је пак од небића” 1. Дошавши 
до дефиниције времена по којој је оно „број кретања напрема прије и послије” 2, те 
утврдивши да оно нужно следи из тога, као и то да је повезано са величином и 
кретањем, и, стога, континуирано, Аристотел се морао позабавити природом броја и 
његовом имплицитно назначеном повезаношћу са оним континуираним у коме су 
садржани појмови: „величина, кретање, време”. 

То је најављено у првој реченици делта књиге „Физика”: „Најмањи број, 
узето напросто, јест два” 3. Та двојина (дyас), означена као најмања одређеност бројне 
карактерисаности, наглашава Аристотелово динамичко схватање броја. Број два 
најмањи је код бројева који означавају мноштво, он је оно првобитно мноштво, тј. 
оно „мало”. Мноштво је оно што одражава одношење, што је, на неки начин, 
покретљиво у сталној промени, мада су крајеви увек оно исто. О томе, овог пута у 

                                                 
1 Aristotel, Fizika, 217b, s.110, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992. 
2 Исто, 219б, с.114. 
3 Исто, 220а, с.117. 
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„Метафизици” 4, Аристотел каже: „Наиме, мноштво је као род броја, јер број је 
мноштво мјерљиво једним. И некако су опречни једно и број, али не као противност, 
него како је већ речено – попут оних ствари које су ’према чему’” 5. Након већ 
споменутог увода, Аристотел наставља разматрање природе броја и бројног односа 
тврђењем да број може бити најмањи по количини (и то 2 или 1), али да величина у 
својој дељивости никако не доспева до најмањег броја. Пошто је број тај који 
одређује време, а оно је нешто у вези са кретањем, па преко кретања и са величином, 
закључићемо да ни време неком својом величином не може бити најмање. 
Посредством величине, време се означава као дуго и кратко, док је као број оно 
много и мало. 

С обзиром на то да се одређује бројем, време не може бити ни споро ни брзо, 
као што такав није нити број. Касније се понавља већ изречена тврдња о 
свеприсутној једновремености истога времена: „... Јер, ’сада’ само собом једно-је-те-
исто”.6 Међутим, она промена према раније и према касније више није иста, јер је 
битак оног ’сада’ ипак другачији, из чега следи да време није оно што броји (или 
чиме бројимо), већ је оно бројено. Стога су ’сада’ увек другачија и то је оно што 
омогућава да ово ’сада’, присутно управо у овом тренутку, буде различито од оног 
’сада’ нпр. пре пет година. Насупрот томе, број остаје у свим супстанцама увек исти 
(и код сто људи и код сто коња), као и оно што су различите бивствујуће ствари које 
припадају под тај исти број. Време тек путем броја, следећи кретање, величину, може 
бити (условно речено) једно те исто, у кружном кретању годишњих доба. Све ово, 
изгледа, упозорава на Аристотелову имплицитну повезаност са својим 
претходницима који су време најчешће доводили у везу са небеским сферама (као 
нпр. питагорејци) и који су тврдили да време има онолико димензија колико има и 
небеских тела, јер свако тело има и своје време. О кружном току времена, Аристотел 
говори у 14. поглављу четврте књиге „Физике” где каже да је време „... гибање кугле, 
јер се тим гибањем мјере и остала гибања и (само) вријеме...”7, и, нешто раније: „... 
Ако је дакле оно прво мјера свих сродних ствари, уједначено кружење највише је 
мјера, због тога што је његов број најпознатији” 8. Овај фрагмент недвосмислено 
упућује на Емпедокла и његово одређење времена као онога што се окреће. 
Аристотел нас подсећа како је време једноставно нешто незамисливо без кретања. 
Време и кретање једно друго међусобно утврђују или ограничавају, „јер... временом 
мјеримо гибање а гибањем вријеме”9. То се догађа зобог тога што кретање прати 
величину, а време прати кретање због тога што су ти „и колики и непрекидни 
’дијељиви’” 10. 

Време је тако преко кретања и величине стекло та својства и претрпело такво 
деловање које диктира величина, као што су повезаност времена и кретања, а на исти 
такав начин постоји и повезаност између кретања и величине, те због тога ова три 
ентитета стоје увек заједно. Аристотел, даље, наводи другу формулацију своје 
дефиниције времена: „Вријеме је мијера кретања и покретања” 11, тако да, уместо 
термина ’број’ (аритхмос), користи термин ’мера’ (метрон). Сама та формулација 

                                                 
4 Аристотел, Метафизика, 1056б, с. 207. 
5 Исто, 1057а. 
6 Физика, 219б, с.115. 
7 Исто, 223б, с. 126. 
8 Исто, c. 125. 
9 Исто, 220б, с. 118. 
10 Исто. 
11 Исто, 221а, с. 118. 
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служи тек као даља разрада оне прве и упућује на питање о битку оног „бивати у 
времену”. Време, дакле, мери кретање тако што одређује кретање којим ће се 
измерити целина. Тако време мери кретање мерећи и његов битак, а тако мери и 
битак других бивствујућих ствари ако су исте у времену. 

Шта значи „бити у времену”, следеће је питање у Аристотеловим 
разматрањима. То је, како сам каже, једно од набројане две ствари: „Бити онда када и 
вријеме бива”, и друго, „као што кажемо да су неке ствари у броју” 12, што се, пак, 
исказује као нешто припадно броју, или као оно што има број. Време је, како је већ 
раније одређено, број, па се стога може говорити о одредницама времена као нпр. о 
ономе ’сада’, ’ пре’, ’после’ итд., повезаним са оним што следи као одредница броја, 
као нпр. ’једност’, ’ непарно’, ’парно’ итд., па су ствари у времену као што су и у 
броју. Међутим, Аристотел даље наводи како „бити у времену”, и „бити у кретању” 
није исто што и бивати када бива време, нити бивати када бива кретање или место. 
Тада би се дошло до тога да би једноставно „све било у свему”. 

То је и коначна последица онога што је малочас речено да су ствари у 
времену као што су у броју и да су садржане од времена као што су садржане од 
места на коме се налазе. Ипак, како то Аристотел даље каже, то је само акцидентално 
што се тако нешто може догодити, док је неопходно да „... за оно које је у времену 
нужно бива неко вријеме, кад дотично јест; и за оно што је у гибању да тада бива 
гибање” 13. „Бити у времену“ и „бити у броју“ имплицира претпоставку да постоји 
неко уопштено време које је веће од свега онога што се догађа у времену. Мора се 
напоменути, да ако Аристотел у својим списима помиње термин простор (цхора), тај 
термин овде нема каснију улогу сраслости са термином времена (као код Канта), већ 
да они (термини) означавају садржаност у неким координатама – време (цхронос) и 
место (топос). И кретање и мировање стоје у неком броју, па се истим мери њихов 
битак, а временске категорије jeсу оне које одређују кретање и, исто тако, одсутност 
кретања тамо где је оно као могућност (дyнамис) присутно. Из дефиниције да је 
време мера кретања и покретања, па самим тим, и кретања и мировања, долази се до 
закључка да оно које је покренуто неће бити мерљиво самим собом, већ је оно што је 
мерљиво временом „количине кретања”. 

Временом се мери оно „бити у времену“, а то је нужно повезано са 
одређењем кретања, али, исто тако, и мировања као одсутности кретања, па ствари 
које немају ове особине и неће бити у времену. Време је нешто што припада 
бивствујућим стварима које могу настајати (генесис) и залазити (пхтора). 
Происхођење и залажење бивствујућих ствари одвија се у ограниченим временским 
интервалима, док је, по Аристотеловом мишљењу, време, као, уосталом, и кретање – 
вечно и не-настало. Овим се Аристотел супротставља Платоновој тези из дијалога 
„Тимај” о времену као покретној слици вечности, тј. да је оно настало и да је 
пропадљиво. О томе се Аристотел изјашњава у VIII књизи „Физике”, где каже: „Ако 
је пак немогуће било да постоји било да се замишља вријеме без ’сада’ или без 
тренутка, а сада је нека вредност, што уједно држи и почетак и свршетак, наиме: 
почетак будућега времена и свршетак прошлога, мора увијек бивати вријеме, јер ће 
крајност прошлога узетога времена бити у неком од ’сада’ (у времену се, наиме, и не 
може узети ништа друго осим ’сада’). Па тако будући да је ’сада’ и почетак и 
свршетак, мора да објема његовим странама увијек бивати вријеме” 14. 

                                                 
12 Исто, с. 119. 
13 Исто. 
14 Исто, 2516б, с. 203. 
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Наиме, све остало време, како овде Аристотел највероватније мисли, још 
није или више није, па се оставља као једино могуће за постављање и „хватање“ тек 
оно „сада“. „Сада“, дакле, одређује временски тренутак и од кога се усмеравамо 
према прошлом и будућем (односно према пре и после), који условљавају да постоји 
време, и то вечно и не-настало. Оно пре и после нужно се одређују тек према ономе 
једва ухватљивом „сада“, а те су ствари време као оне ствари које су бројиве. Према 
Аристотелoвом мишљењу, кретање се дефинише временом, док се време само собом 
не може дефинисати. У Аристотеловој филозофији природе, нажалост, нема појма 
брзине, па се кретање дефинисало временом потребним да се пређе нека удаљеност. 
Време је, сматра Аристотел, бројчани аспект кретања, оно бројање у процесу што 
почива на зрењу онога раније и касније у неком посматраном кретању. Аристотел 
није веровао у могућност праволинијског кретања, осим ако се оно не би одигравало 
по неограниченој правој линији. Примарни облик кретања за Аристотела јесте 
кружно кретање и он сматра да се време управо њиме треба мерити.  

Премда, Аристотелово учење о времену из „Физике” није тако широко 
утемељено попут Платоновог у „Тимају”, и за његов појам времена може се рећи да 
је космолошки утемељен. По Аристотеловом мишљењу, исто је време свуда 
одједном, па је и његово време универзално попут Платоновог. Треба још нагласити 
да је Аристотел био један од првих који су времену, поред природно филозофске или 
природно знанствене идеје, додали још једну димензију – ону што изворно припада 
људском духу. Људска душа, наиме, нужно се мора сагласити са космичким 
поретком, а то се онда огледа и у нашем зрењу времена, као и у процесу којим се оно 
мери. Аристотел се у односу времена и душе и експлицитно бави чувеном тезом да је 
немогуће да постоји време, ако не постоји душа.  

Време није услов сазнања кретања само због тога што је број кретања према 
раније и касније, него најпре због тога што је услов зрења кретања, па и зрења зреног 
уопште. На овом месту, акцентоваћу две идеје: а. да је „сада“ недељиво време у коме 
се зри и да је, као такво, услов зрења и б. једно „сада“ није довољан услов протицања 
времена, односно нужно је да се тачке времена међусобно повежу. Њихово, пак, 
спајање у ток времена, праћено свешћу о протицању, означава истовремено 
обликовање величине оног што се зри, као и величине самог времена. 

Почетак 11. поглавља четврте књиге „Физике” место је првог спомињања 
сазнања као зрења кретања или промене – иначе темељних појмова целог дела. 
Заговорници онтолошког значења времена код Аристотела, углавном крећу од 
питања о постојању времена ван душе, али га своде само на проблем њене бројне 
делатности, занемарујући питање о зрењу времена. При аргументисању својих 
ставова, позивају се на Аристотелово усклађивање тока времена према равној линији, 
на аналогију тачке и „сада“, онога што се премешта и величине времена, не осврћући 
се уопште на проблем зрења „сада“ као тачке актуалног зрења, на проблем сећања и 
времена15. 

Није спорно Аристотелово мишљење да време зремо истовремено када зремо 
предметно (физикално) кретање, него је спорно да ли је и само зрење таквог кретања 
некакво кретање? То нас поново води испитивању појма кинесис код Аристотела које 
се рашчлањује у шест општих и најчешћих значења, при чему преовладава његово 
физикално значење. Нпр. Аристотел каже да се зрење појављује у покренутости и 

                                                 
15 О односу броја–линије–тачке, расправља Гернот Беме (Гернот Бöхме) у својој студији Зеит 
унд Захл (Време и број). Зеит унд Захл, Студиен зур Зеиттхеорие беи Платон, Аристотелес, 
Леибниз унд Кант, Витторио Клостерманн, Франкфурт ам Маин 1974. 
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трпљењу, или, пак, да од уделовљеног зрења, настаје кретање. По чему се разликују 
два наведена вида кретања од кретања у физикалном смислу? Не испуњавају ли први 
видови у потпуности оне онтолошке услове сваког кретања што их Аристотел 
прописује у четвртој књизи „Физике”? Покреће се, наиме, нешто што је, по 
могућности, преко нечега што је уделовљено, а само је кретање, као пут прелажења 
из могућности у уделовљеност, несвршена уделовљеност. Свако зрење настало је 
могућношћу чула да прими уделовљеност чулно зреног. Не изузимајући чулне 
услове, онтолошки услови јесу оно што се покреће, односно посматрајући из 
перспективе категорије релације, оно што трпи и делује. 

Надаље, као што оно што се креће трпи деловање онога што га покреће, тако 
и душа трпи деловање чулно зреног. Чулно зрење није једино кретање у души, него 
су то и неке друге душевне моћи, нпр. уобразиља, некакво кретање, исто тако и 
памћење. Ми једновремено зремо кретање и време. Аристотел негира могућност 
једновременог зрења два чулно опазива предмета, нпр. белог и слатког. При томе, 
истиче зрење у недељиво време. Зашто је последњи аргумент толико значајан и у ком 
смислу се може говорити о недељивом времену? Аристотелово уверење налази се у 
томе да се боље опажају ствари које су простије, или оне ствари које представљају 
мањи део неке целине. Када не би постојало недељиво време, величина (оно што је 
дељиво на делове) времена могла би се бесконачно делити, самим тим – делила би се 
величина чулног зрења. На тај начин, опет би, у сваком недељивом времену, 
постојало више различитих чулних зрења, штавише, мешали би се чулни квалитети. 
У таквом, пак, сталном мешању, односно прелажењу са једног зрења на друго, 
немогуће је просудити који квалитет зри. У случају да не постоји недељиво време, 
нестало би и чврстих тачака у његовом протицању спрам којих се оно омеђује, 
односно на тачке раније и касније. Из наведеног, могуће је разумети Аристотелово 
решење проблема око једновременог чулног зрења два различита предмета.  

Показао сам, бар у назнакама, да Аристотел говори о недељивом времену као 
услову једног чулног зрења на двојак начин: с једне стране, спомиње се недељиво 
време, у коме се зри једним чулом и чини се да је недељиво време разлог да се тако 
зри, али управо и услов да би се зрило, јер кад не би постојало недељиво време, акт 
зрења би се могао делити до у бесконачно мале јединице времена. На тај начин, оно 
што зри, било би због своје мале величине незрено, баш као и време у коме се зри, 
што Аристотел одлучно одбија. С друге стране, чини се да је само време чулно зрено 
(тачније недељиво време), а да се нигде у психолошком учењу оно не убраја у 
опазиве предмете. Ако узмемо одвојено ова два вида (или аспекта) разматрања 
односа зрења и времена, доследним тумачењем допустило би се постојање зреног 
времена и времена зрења, односно тврдио бих (с обзиром на Аристотела) да време 
зри у самом времену. Аристотел је касније одустао од недељивог времена и заменио 
га најмањим опазивим временом, тачније временом које не може бити незрено. Он то 
и чини побијајући ставове да два чулна предмета не улазе једновремено у душу, али 
нас заваравају док је време незрено. 

Као што је, у првом случају, тврдњу о једновременом зрењу оспорио 
позивањем на постојање недељивог времена, онда се позива на нужност постојања 
зреног времена, како год делови времена били мали. Опазиви су, пак, због тога што је 
оно што зри у непрекидном времену (током протицања времена) зрено. Аристотел не 
мисли да је сâмо време зрено, него да је управо оно што у њему зри. Моћ зрења 
времена, односно сећања и памћења, повезује се са уобразиљом којој се и посвећује 
највише пажње. Шта значи, међутим, да је могуће памтити и сећати се само ако 
време зри и да се памти оном истом моћи којом и време зри? Најпре, Аристотел 
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изједначава оно што зове „недељиво време” са „сада“, јер га то недељиво „сада“ 
подсећа на „тачку линије”. Аристотел разликује три темпоралне димензије 
(прошлост, садашњост, будућност) и, спрам њих, три моћи душевног сазнања. Он 
каже да зри присуствујуће јер „сада“ зрено у „сада“ није издвојиво од онога што 
предлежи зрењу као зрено. Зри се „сада“ ако се зри присуствујуће, али та тачка није 
издвојива, тачније, не може се применити из оне тачке у којој се зри. Издвојиво је 
друго „сада“, оно које Аристотел доводи у везу са памћењем. 

Представимо, наиме, да је „сада“ могуће памтити, али не оно које је садашње 
или присуствујуће, него оно које је прошло. Прошло „сада“ назваћемо раније или 
„пре”, имајући на уму да је свака тачка прошлог времена некад била тачка 
уделовљеног чулног зрења, односно зрења присуствујућег. Изгледа да је оно „сада“ 
транзитивног карактера. Оно је било зрено, јер се у њему зрело, упамћено је и, са 
сећањем, поново ће се уделовити. Оно више није зрење присуствујућег (онтолошки 
посматрано оно је не-бивствујуће), али није ни неодвојиво од оне тачке у којој је 
било зрено преко зрења оног присуствујућег. 

Гледано онтолошки, тачка „пре” није више тачка чулног зрења, него је само 
почетна тачка величине: епистемолошки гледано, она је још увек недељиво време као 
тачка „сада“, иако није „сада“ у смислу уделовљеног чулног зрења оног 
присуствујућег. У обзорју ове разлике, нужно је Аристотелово недељиво време 
поставити у два значења „сада“ – оно у коме се зри, и „сада“ које се зри, памти и ког 
се душа сећа. Када би постојало само прво „сада“, онда би се у њему једнако зрело 
оно присуствујуће (садашње) и оно прошло, тј. нестала би разлика између „сада“ као 
садашњости и тачке „пре”. Ако бисмо, пак, тврдили постојање искључиво каснијем 
„сада“, оспорили бисмо различитост тачака времена. Под зрењем „сада“, Аристотел 
разуме зрење онога што се у тој тачки и кроз њу зри, дакле кретања као оног зреног. 

На крају, могуће је и на следећи начин резимирати: Аристотел тачку „сада“ 
доводи у везу са уделовљеним чулним зрењем оног присуствујућег. У том контексту, 
није нужно разликовати два аспекта времена (као зрено, односно као оно у коме се зри), 
јер оно што се у „сада“ зри такође ту тачку испуњава. Тако ће, опажа ли душа кретање у 
непрекидном времену (дакле кроз тачке „сада“), бити испуњена утиском, што га 
производи чулно зрење на душу. Ипак, Аристотел „сада“ доводи у везу са памћењем и 
сећањем, тј. делатностима душе које су блиске чулном зрењу, али и различите. Треба 
упозорити на два апсекта спомињања недељивог времена: све су тачке на некој 
величини времена недељива „сада“, разликују се положајем, па их посматрамо линеарно 
у односу пре-после односно раније-касније. Чулно зрење присуствујућег, није „сада“ у 
коме се зри, него у коме се некад зрело. Из резимеа разматрања израза „недељиво 
време”, могуће је заокружити целу расправу. Најпре смо видели да нема времена 
уколико се душа не покрене на било који начин, тј. без обзира на то да ли опажа 
природно кретање, или се покреће опажајући уделовљено, него нпр. сећајући се. Услов 
да би се душа покренула сећањем управо је то да је оно чега се сећа било једном зрено 
односно ако су у питању умске (интелигибилне) ствари – научило. Исто тако, показало 
се да зрења кретања нема без недељивог „сада“ времена. То је, наиме, најмањи део 
времена у коме се зри. То не значи да су кретање и време два чулно опазива предмета, 
него су кретање као оно зрено, а време као оно у чему се зри – у сваком појединачном 
акту чулног зрења, заједно дати. Звучи сувише кантовски, али кретање као зрено 
спољашњи је услов чулног зрења, а време у коме се зри унутрашњи услов да се зрено 
опази, задржи и поново актуализује. Наиме, када зрено не би било садржано у 
недељивом „сада“, било би га немогуће сећањем вратити из „изгубљеног времена”, јер 
било би се немогуће поставити на тачно одређену тачку у величини времена. Због боље 
прегледности, резимираћу у неколико тачака анализу Аристотелове расправе о времену: 
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1. На почетку 11. поглавља четврте књиге „Физике”, Аристотел приказује на 
који начин душа постаје свесна протицања времена. Услов свести о протицању 
времена јесте или зрење кретања, или, пак, да је нешто промењено у нашој свести. 

2. Појам кретања јесте вишезначан: кретањем (душе) називамо свако зрење, 
било да се зри спољашњи предмет било да постоји нешто у души, а зрено је. 

3. Ми не зремо само спољашње предметно кретање, него при зрењу, постоји 
опазиви предмет који покреће душу. Како, међутим, схватити тврдњу да се време зри 
када оно нигде није наведено као опазиви предмет? Аристотел показује да се зрење 
догађа кроз недељиво време – тачке „сада“. Говорећи, пак, о зрењу времена, он мисли 
на зрење онога што се у времену зри, односно онога што као зрено покреће душу. 

4. Управо зато што се у времену и кроз њега зри, оно је услов зрења као 
душевног сазнања, а не само опазиви предмет као нешто на кретање. Сводити га, 
међутим, у поређењима, на просторно праволинијско кретање, нужно је ако се жели 
приказати начин обликовања свести о времену повезивањем тачака „сада“. На крају, 
питање да ли има времена без душе (изван душе), не треба доводити првенствено у 
контекст душе као бројивог и времена бројеног (и тако покушава решити спор око 
епистемолошког и онтолошког аспекта Аристотелове расправе), него у контексту 
времена као зреног и душе као онога што зри. 

У четвртој књизи „Физике”, Аристотел је формулисао једну апорију у 
облику егзотеричне аргументације која је предочена кроз два питања: 

1. да ли време припада бивствујућем или небивствујућем? 
2. каква је природа времена?  
Полазећи од значења речи апорија (тешкоћа, беспуће), изгледа да је она 

нешто што се може решити (савладати). Апоретика се отвара кроз тезу (време је оно 
што није) и антитезу (време је оно што јесте и јесте врло слабо). Време јесте и 
суштина није у „сада“. Ако мислимо на време полазећи од „сада“, онда време није. 
„Сада“ је оно што више није и оно што још није, тј. оно је оно што није и није оно 
што јесте, или, другачије речено, оно је било и више није и оно ће бити и још није. 
Следи да је време састављено из небивствујућих, да, као такво, не може бити део 
присутности (оусиа). Други моменат на који упућује апорија јесте тај да је време 
дељиво, али да се ниједан тај део „сада“ не налази у садашњости. У другом делу 
аргументације, Аристотел брани претпоставку да „сада“ није део (времена), тј. да 
време није састављено од „сада“. Почетно образложење као да нам сугерише да је 
„сада“ или сада прошло, или сада будуће, и да не постоји „сада-сада“, тј. или је 
прошло бивствујуће, или је будуће бивствујуће. Треба запазити да Аристотел у свом 
преокретању претпоставке (доказујући да „сада“ није део времена) покушава 
проблематику времена разрешити употребом неких просторних појмова: део, целина, 
тачка. Питање да ли је време нешто што припада бивствујућем или небивствујућем, 
остало је нерешено. Даља разматрања односе се на природу времена, тј. на питање да 
ли оно припада, или не припада присутности. Аристотел каже: „Време изгледа да је 
кретање сфере зато што то кретање служи као мера свих других кретања, што мери и 
само време”. Прва фаза доказа упућује на то да ниједан део времена није присутан – 
дакле, време није (што значи није присутно), а та је аргументација претпостављала да 
је време састављено од „сада“ (делова). Друга фаза доказивања негира првобитну 
претпоставку на начин да „сада“ није део, односно да време није састављено од 
„сада“. Аристотел дијалектички афирмише супротности, а разрешење 
противречности тражи у терминологији екстензије (просторности). 

Тако се говори да је време континуум састављен од „сада“ и да је подељено 
сходно „сада“, а ове противречне тврдње сабирају се у дијалектичкој анализи појма 



 56

линије, односно линеарног записа у простору. Међутим, као да Аристотел одбија 
схватање времена као линије и, сада, као тачке. У том контексту, позива се на 
немогућност коегзистенције делова времена, а време се разликује од простора по 
томе што није. Ипак, однос тачака међу собом није исти као однос „сада“ међу 
собом. Тачке се међусобно не поништавају, а ако присуствујуће не би било 
поништено следећим „сада“, оно би коегзистирало са претходним „сада“, што је 
немогуће. Једно „сада“ не може коегзистирати са неким другим „сада“. „Немогућност 
коегзистенције може се установити као таква само пошав од извесне коегзстенције, 
извесне симултаности не-симултаног, где су другост и истоветност ’сада’ сачуване 
заједно у диференцираном елементу извесног истог” 16. Овде се, у ствари, жели рећи 
да коегзистенција има смисла само полазећи од њене немогућности и обрнуто. 
Немогуће (тј. коегзистенција два „сада“) чини постојање више присутних „сада“. 
Изгледа да је време име за ове немогуће могућности. Обрнут случај је у постојању, тј. 
односу једне тачке са другом, просторна коегзистенција једино је могућа 
темпорализацијама, или однос две тачке није могућ као однос без симултаности, тј. 
без временског момента. Видљиво је да овај начин аргументације одваја (разликује) 
простор и време као два појма, или кад се напросто говори „о узајамном односу” 
простора и времена. 

Иако је Аристотелова апорија времена кинематичке природе, он искључује 
могућност идентификовања времена са линијом као представом кретања, нарочито 
уколико је она математичке природе. Разна „сада“ нису дата једновремено, већ једно 
за другим (сукцесивно), време није кретање и, коначно, време као број кретања у 
односу на пре и после није аритметичке природе. Време је дефиниенс, а промена и 
кретање дефиниендум у дефиницији која говори да је време то што омогућава 
мерење кретања и установљава разлику у брзини. Кретање и промена у контексту 
времена везани су за покрет у души, зор и појам. Стога Аристотел закључује да време 
није кретање, али није без кретања. 

Можда је Аристотел добро учинио то што је ставио у однос време према 
кретању-простору-промени места и да је то оквир унутар ког треба пронаћи основне 
појмове и спровести анализу. Категоријални оквир, више имплицитно присутан за 
проналажење основних појмова, свакако, јесу аналогија и кореспонденција. Кретање 
следи правила величине, а величина је континуирана, дакле, и кретање је континуум. 
Из тога, следи да је време континуум по аналогији са кретањем и величином, што нас 
доводи до дефиниције времена као броја кретања у односу на раније и касније. 
Аристотел спецификује ову дефиницију прецизирањем разлике између броја бројеног 
и броја бројећег. Сам број је или бројећи, или бројени. Време је бројени број, а број је 
математичко, тј. аритметичко бивствујуће: „Исти је број 100 коња и 100 људи, али 
оно што је избројано тим бројем, коњи и људи је различито”. Овај цитат нам очито 
говори да време нема математичко бивствујуће као своју основу и да га не треба 
сматрати једним бивствујућим међу осталима. Јединица мере бројеног времена јесте 
„сада“ које омогућава да се разликује раније од касније. Та одређеност према ранијем 
и каснијем, по аналогији, одговара тачки која дужини даје континуитет и границу. 
„Сада“ је, по томе времену, оно што је тачка линији, али линији као континуитету 
тачака. Међутим, ова аналогија представе времена дата је према извесној структури 
линије. Ту аналогију би требало представити тако да, са једне стране, имамо време и 
кретање, а са друге стране, линију као хомогени низ граничних тачака развијених у 

                                                 
16 Rani Hajdeger, Derida, Ousia i Gramme, s. 208. Баста, Д. и Стојановић, Д. (прир.), Рани 
Хајдегер, Вук Караџић, Београд 1979. 
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простору. Линија је у метафизици схваћена као развијање потенцијалности тачке у 
круг, чиме се укида граница тачке.  

Као тачка у односу на линију, „сада“, ако га схватимо као границу – случајно 
је у односу на време. Оно није време, већ је његов акциденс. „Сада“ или садашњост 
не дефинише суштину времена јер време није мишљено полазећи од „сада“. Стога 
математизација времена има граница и то треба схватити у сваком смислу јер 
уколико математизација времена захтева границе, захтева „сада“ која су аналогна 
тачкама, и уколико су границе увек случајности и потенцијалности, време не може 
бити савршено математизовано – његова математизација је ограничена и остаје – с 
обзиром на његову суштину – акцидентална. „Сада“ је акциденс времена уколико је 
граница17. Аристотел сматра да, уколико „сада“ броји, оно је број и не припада 
бројеној ствари. Није ништа коњско сто коња, не припада суштини ствари (коња). 
Исто тако, „сада“ не припада суштини времена, већ је његов акциденс. 

У сваком случају, апоретика и даље остаје јер „сада“ можемо сматрати 
саставним делом времена и број стран времену саставним и случајним делом 
времена. Дерида сматра да је та загонетка или апорија превладана у разлици 
могућности и уделовљености, суштине и случајног, или супстанце и акциденце, као и 
у целом комплементарном систему супротности. Уколико је време број кретања у 
односу на раније и касније, оно је на страни небивствујућег, твари, могућности и 
несавршености. Бивствујуће у уделовљености (у-дело-постављене-присутности) јесте 
вечно, а вечна бивствујућа, сматра Аристотел, нису у времену. С друге стране, време 
није небивствујуће и небивствујућа нису у времену. Да би се било у времену, 
неопходна је тежња од могућности ка уделовљености и облику, па нам ништа друго 
не преостаје, него да парадоксално закључимо да време и кретање нису нити 
бивствујућа, нити небивствујућа. 
 

Б. Августиново учење о вечној садашњости 
 
Проблематиком темпоралности, Аугустин се бави посебно у XI књизи 

„Исповјести” у поглављима 11-13 и 14-28, где покушава да дође до темељних 
појмова времена и да истражи могућност заснивања и развијања једне филозофије 
времена. Исто тако, и у својим другим делима, као на пример „О држави Божијој”, у 
XII књизи, поглавља 10-14, где се говори да је космос био створен у времену, тј. са 
временом, а такође и у XIX књизи, у поглављима 10-20, где се говори о очекивању 
мира у односу на време и вечност. У „Исповјестима”, Аугустин, заправо, анализира 
како се егзистенција верника извршава просторно, временски, језички, духовно итд.  

Чудно је да су досадашње интерпретације, по правилу, посматрале 
Аугустинову проблематику времена у оквиру онога што је речено у XI књизи 
„Исповјести”, док је битно запостављена временска структура чулног искуства коју 
обрађује у X књизи овог дела. Стога је упутно изнети у кратким цртама Аугустинову 
критику представљајућег мишљења како би се начинила спона са XI књигом.  

Проблем времена присутан је већ у Аугустиновој намери да реферише о томе: 
„... Не какав сам био, него какав сам сада”18. То што Аугустин „сада јесте”, јесте оно што 
он има на темељу унутрашњег искуства. Његова унутрашња садашњост ствара ново 
искуство које се не може мислити ни у каквом простору и времену. И више од тога, 

                                                 
17 Овај Деридин хегеловски аргумент треба разумети као демонстрацију немогућности 
математизације времена. 
18 Аугустин, Исповјести, с. 210. 
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простор и време нису никакви априорни услови тог искуства, већ обрнуто: то искуство 
започиње управо тамо где они престају да важе. Питање „ко сам ја сада?” указује на 
једну другу садашњост која више нема карактер просторно-временског присуствовања, 
него се искушава као трансцендирање. Аугустин је то што се одиграва у унутрашњости 
и, уједно, с оне стране просторно-временског битка. Поставља се питање шта открива 
Аугустин када се пита ко је он био. Он долази „... на пољане и у велике дворане 
памћења, где је развила небројених слика свакојаких ствари унесених осјетилним 
зрењем. Ондје је потхрањено и све што год мислимо, било да увећавамо или умањујемо 
или било како мијењамо или било како мијењамо оно што наша осјетила приме, и све 
друго што је онако спремљено, а што заборав још није прогутао и покопао”19.  

Велике дворане памћења садрже све што је доступно чулима. Садашњост тих 
слика повезана је с прошлошћу зато што су оне већ потхрањене у сећању. Памћење 
које нам омогућава да те ствари мислимо примерено представи, постаје, по сећању, 
„присутно себи само по себи”, стога је прошлост-садашњост представљајућег 
мишљења. Аугустин сматра да се временитост појављује као нешто што је већ 
прошло, што нас раздваја од нас самих и наше истинске садашњости. 

У XI књизи „Исповјести”, Аугустин поставља проблем времена, најпре, у 
склопу вечности бога и стварању света. Људске речи јесу „изговорене у времену”, за 
разлику од, како каже Аугустин, „божанске вечне речи” коју може чути једино дух 
који је усмерен на смисао властите егзистенције. Једновременост једне речи, 
изговорене из вечности, надмашује сваку реч изговорену у сукцесивности људског 
разговора, и то као нешто неизрециво и као нешто што је, уједно, разумљиво само 
њеном „унутрашњем уху”. Аугустин сматра да тако схваћена реч Божија не 
представља никакву сликовиту или представљену датост, већ захтева унутардуховно 
разумевање јер она надилази чулно зрење и категоријалну синтезу. Будући да се ради 
о таквој речи која захтева смислено, а не чулно или представљајуће схватање, она 
није никакав „предмет” традиционално схваћеног поимања, већ унутрашњег, 
предјезичког и предкатегоријалног разумевања које до смисла онога што је њоме 
речено, долази само слушањем „унутрашњег чула”. 

Евидентно је да код Аугустина димензија разумевања – димензија слушања, 
има предност пред сваким појмовним мишљењем. С друге стране, једновремено се 
показује да се временско искуство оног надвременског не може посредовати ничим 
другим, осим њим самим, односно да је претпоставка сазнања Бога наша сазнатост: 
„Упознат ћу те познаваоче мој, упознат ћу те као што сам и упознат од тебе” 20. То 
начело унутрашњег разумевања ослобађа Аугустина за смисаоно разумевање 
божанске егзистенције, временитости и вечности. Не ради се о теоријском виђењу 
ствари које нам накнадно омогућују да, по аналогија ентис, докажемо егзистенцију 
Бога, него о посматрању истине у божанском светлу које не представља никакву 
рационалну интуицију, него је ствар религиозног које није ни рационално, нити 
ирационално, него одражава временски искушани смисао религиозности која тежи за 
оним надвременским. 

Док представљајуће мишљење трага за оним овострано надвременитим, 
односно вечно важећим, унутрашње разумевање реченог, тежи за трансцендентно 
надвременитим, што лежи са оне стране чулности и што се не може антиципирати у 
казивању божанске речи. Божија реч, у својој безвременој датости, служи Аугустину 
као доказ његове вечности и као полазиште за одбацивање питања шта је Бог радио 

                                                 
19 Исто, с. 214. 
20 Исто, с. 207. 
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пре него што је створио небо и земљу21. То питање намеће следеће: ако је Бог радио 
било шта пре стварања света, онда је и његова егзистенција темпорално одређена? 
Погрешка овог питања о „пре него” састоји се у претпоставци да постоји једно „пре”, 
пре него што је уопште створено време. Зато Аугустин изричито каже да није било 
никаквог „тада” док није било никаквог времена. Свако ко поставља питање о „пре 
него”, чини логичку погрешку тиме што на темељу своје представе о времену, тј. 
полазећи од „пре него”, „ сада” и „после”, тумачи оно надвременито и тиме га своди 
на саму ту представу. Будући да „наше године”, односно наша временска 
егзистенција, још нису „све”, тј. још нису у целини испуниле своју временитост, 
нисмо у стању да поставимо такво питање, нити искусити суштину временитости, 
односно њен надвременити темељ. 

Док човек живи своју свакодневицу, док је подељен на своју прошлост, 
садашњост и будућност и стога нема никакву могућност да „све године” искушава и 
живи уједно у вечно трајућем данас, Божије године су један ток, „... а твој дан није 
сваки дан, него данас, јер твој данашњи дан не узмиче пред сутрашњим, а не долази 
ни иза јучерашњега. Данашњи је твој дан вечност зато си га као себи сувјечнога 
родио онога коме си рекао: Ја сам те данас родио, ти си дакле створио сва времена, и 
прије свих времена ти постојиш, и никада није постојало неко вријеме кад није било 
времена” 22. Време увек настаје тамо где је на делу промена, или почетак неке радње. 
Будући да вечност Бога није никаква променљивост, тако постаје без смисла питати 
шта је Бог радио пре стварања света. Створено време је Аугустинов главни предмет 
интересовања, али се, при томе, не сме заборавити, управо полазећи од његове раније 
критике представљајућег мишљења и временског просуђивања оног надвременитог – 
да створеност времена треба посматрати под аспектом да разумевање времена не 
произилази из представе о њему, него из примарног унутрашњег (духовног) 
предзнанственог разумевања онога што Бог уопште јесте, или није. Вечност за 
Аугустина није ништа временито, односно временито није нешто што вечно траје јер 
„... времена не би била времена кад би била стална” 23. 

Време је, сходно томе, не само супротност вечности, него је у битном оно 
што „није стално”, тј. оно што своје трајање дугује свом протицању. Његово 
„појављивање” чини нам се нечим саморазумљивим и сасвим познатим, али, као што 
каже Аугустин, под тим заправо не подразумевамо време, већ „појам” времена. 
Својим питањем о „шта” времена, Аугустин не жели да дође до експликације његовог 
појма, већ да разуме шта време значи за нас с оне стране појмовног и 
представљајућег мишљења и који смисао има за нашу егзистенцију. Стога време не 
може да буде предмет неког знања. Знање предаугустиновске темпоралне 
метафизике јесте поимајуће знање и оно, управо због тога, не удовољава овом 
захтеву, јер ко се оријентише на то знање, тешко ће разумети шта је време у свом 
егзистенцијалном значењу. Зато он и каже: „Ако ме нитко не пита (што је дакле 
вријеме?), знам, али, ако бих хтио некоме на питање то разјаснити, не знам” 24. 
Управо на овом примеру, може се видети да разумевање времена није предмет 
питања које тежи ка поимању, него се то разумевање одвија у унутрашњости духа 
који је у стању да се ослободи сваке просечне представе о времену које се прихвата 
као саморазумљиво.  

                                                 
21 Исто, с. 261. 
22 Исто, с. 262/263. 
23 Исто, с. 263. 
24 Исто, с. 263. 
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Време је оно што измиче свакој таквој врсти знања. Ипак, на питање шта је 
време, Аугустин привремено одговара: „… Вријеме (је) само зато што иде к томе да 
не постоји” 25. Битак времена састоји се по томе у његовом прелажењу ка не-битку, ка 
постојању ништавним његовог властитог појављивања, што једновремено значи и 
његово укидање; будућност пролази кроз садашњост у прошлост и то тако да не 
постоје ни будућност нити прошлост. Изгледа да још-не-битак будућности и не-
више-битак прошлости одређују сада-битак-садашњости. Чини се да оно постоји 
само до тада док не покушавамо да га (време) меримо и израчунавамо, али можемо 
мерити и израчунавати само оно што стоји у односу на нешто што представља 
мерљиву датост, али не у том смислу да је сама мерљивост физикалне природе. 

Будућност и прошлост мере се нпр. само кад су присутне и Аугустин се пита 
о врсти њима својствене присутности, која је пролазно улажење будућности у 
садашњост и пролазност садашњости у прошлост чине будућност, као и прошлост, 
садашњом, односно мерљивом, али тако да сама мера мерења представља то 
посадашњење. То посадашњење не представља ништа проблематично, оно не значи 
довођење-до-присутности или стављање-на-располагање посматраног или 
објективираног битка, што карактерише целокупно сазнање, већ изворна актуалност 
(уделовљеност), чија је садашњост непредметна. Питање које се намеће јесте: како 
сада прошлост и будућност долазе до те садашњости? Прошлост се посадашњује 
непредметно зато што наше памћење не продукује само прошле предмете, „… него 
ријечи које су се родиле из слика тих ствари које су произлазећи утиснуле у душу као 
неке трагове преко осијетила” 26. Садашњост прошлости у самој садашњости јесте 
представне природе, али њено посадашњење остаје темпорално одређено зато што те 
слике или представе репрезентују пуко временско догађање. Захваљујући сећању, 
оно прошло не остаје вечно прошло, подсећа ме да је (сећање) разумело раније 
схваћене ствари и да оне и данас имају смисао за моју егзистенцију. „Дакле, сјећам се 
и тога да сам се сјећао, као што ћу се послије, ако се будем сјећао да сам ово данас 
могао дозвати у памет, сјећати тога, дакако снагом памћења” 27. Тиме се успоставља 
јединство прошлости и будућности, касније сећање, будућност, одређује се, такође, 
тим прошлим сећањем, тако да је и наша садашњост која очекује будућност одређена 
том прошлошћу. 

Могло би се приметити да и Хајдегер сматра да будућност није каснија од 
битости, а ова није ранија од садашњости. Колико прошлост, као оно што се понавља 
и што је садашње у будућности, толико и сама будућност, као битна врста 
посадашњења оног прошлог, имају своју садашњост у том јединственом временском 
посадашњењу које чини нашу садашњу садашњост. То екстатичко јединство 
временитости превазилази свако мерљиво време и схватање времена које те екстазе 
посматра одвојено. „Кад се, дакле, каже да се виде будући догађаји, не виде се они 
сами који још не постоје, тј. који нису будући, него њихови узроци или можда 
знакови који већ постоје, зато они нису онима који виде будући него већ садашњи, и 
по њима се проричу будући догађаји како су у души замишљени” 28. 

Будућност која је у прошлости искушена као „узрок и знак” одређује и начин 
на који се она сама искушава и постаје садашњом. Без тог посадашњења, односно без 
тог јединства ретенције и протенције свести (Хусерл), било би немогуће говорити о 

                                                 
25 Исто, с. 263. 
26 Исто, с. 266. 
27 Исто, с. 219. 
28 Исто, с. 267. 
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јединству струје наше свести, тј. о континуитету нашег искуства времена и 
временитости уопште. Гледање, за Аугустина, не значи непосредно садашње 
просторно временско зрење (Кант), него представља континуитет временског 
гледања и искушавања у коме оно посматрано није више подељено на прошлост, 
садашњост и будућност, већ је трајна садашњост која увек чини присутну целину тог 
искуства. Одлучујући обрт који Аугустин чини са својим разумевањем времена 
састоји се у томе да не постоје више три времена: прошлост, садашњост и будућност, 
него да постоје три садашњости. „Три су времена, садашње у прошлости, садашње у 
садашњости, садашње у будућности” 29. 

Ове три врсте садашњости које се односе на три врсте онтички схваћених 
временских раздобља сведоче да код Аугустина сама временитост представља 
јединствено посадашњење ове три екстазе, у коме ниједна од њих не губи своју 
садашњост и актуалност. Зато сам Аугустиново становишто темпорално одредио као 
презентизам. Значење ових екстаза очитује се у њиховом значењу за континуитет 
егзистенције која се остварује у времену и без чега не би било могуће никакво 
унутрашње разумевање смисла. Три врсте садашњости показују нам да временитост 
представља нужни услов отворености не само неког бивствујућег, него и нас самих. 
Постоје три времена, али само као садашњости, три међусобно испреплетена односа 
која треба схватити као континуитет екстаза. Тај континуитет Аугустин назива 
трајање, које се не састоји ни у кретању нити у мировању, екстензији, него 
представља трајање овог екстатичко-временитог искуства, тј. трајање саме 
унутрашње духовне егзистенције пред којом и у чијем временском континуитету 
само оно искушено не може доспети у заборав. Начин овог искуства неподељене 
временитости омогућава уједно самом оном који искушава да свој властити ту-битак 
искуси у својој временитости из које произилази и смисао властитог битка. То 
искуство се код Аугустина очитује у искуству коначности, у искуству „бурних 
промена”, и то све до тренутка „… док се не излијем у тебе очишћен и растопљен 
ватром твоје љубави” 30, како каже Аугустин. Заједно с њим, може се рећи да човек 
живи у два света: један представља свет његовог временског искуства, а други свет 
његове егзистенције заробљене представама. Та егзистенција не може се разумети све 
док вечност (и време) саму себе црпи из разумевања које почива на представљајућем 
и поимајућем (дискурзивном) мишљењу. 

Искуство времена које износи Аугустин погађа човекове животне ситуације 
које се односе на његов најунутрашњији живот и које га у сваком тренутку стављају 
пред одлуку. Временитост ту-битка, његово мишљење и однос према прошлости и 
будућности произилазе код Аугустина из екстатичког искуства временитости која 
садашњост разуме као троструки однос према прошлости, садашњости и будућности 
и једновремено омогућава да човек самог себе искуси као повесно биће. Истина (бар 
онако како је Аугустин и теологија схватају), као догађај, има такође посебан однос 
према времену: „Она није безвремена, како се то примјерице може мислити за 
апстрактну истину као пуко важење. Она се напротив догађа у изванредном 
тренутку… Можемо дакле казати; истина вјере догађа се тиме што се временује” 31. 
Пробој вечног у временско и коначно вероватно је и Аугустину дао подстицаја да у 
искуству временитости тражи оно надвремено. „Ми људи смо време”. Овом 
тврдњом, Аугустин је хтео противречити не само песимизму незадовољних већ, пре 
свега, и прастарој предаји старих религија. 

                                                 
29 Исто, с. 268. 
30 Исто, с. 277. 
31 Исто, с. 287. 
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„Код Грка је chronos, време, пророчанство које грозоморно прождире своју 
властиту децу. Сличне мисли познаје индијски мит, који у томе формулише своје 
песимистичко разумевање видљивог света: време је идентично са смрћу, оно све ствара, 
а ипак све прождире, живот је у стварности само игра смрти са самом собом”32. 

Време у хришћанству разуме се и доживљава као време спасења људске 
душе. Тако прошлост и будућност доживљавају свој врхунац у садашњости, при чему 
се садашњост увек изнова тумачи, разумева и интерпретира као каирос, где се човек 
слободном вољом одлучује за или против спасења. „Онај ко оно времену примерено 
поштује као добро, шта све тај већ неће морати у кратком времену измолити и 
спалити? Самозаборавност коју chronos поклања својим молитвеницима спречава их 
у томе да прозру његову страшну игру у њеној потпуној противречности. Колико је 
она страшна, зна онај који листа све оно што се у име оног времену примереног у 
овом веку догодило самом човеку, где време постаје човеков господар, човек постаје 
робом, па и када се хронос појављује под именом напретка и будућности” 33. Три 
врсте садашњости, које су у Аугустиновом разумевању времена изашле на видело, 
имале су за циљ указивање на чињеницу постојања нечег што је различито од 
мерљивог времена, а то је каирос34. Пресудно питање које се у вези са каиросом може 
поставити јесте: шта ја чиним сада и данас са својим животом у односу на 
будућност? 
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32 Ratzinger J., Dogma und Verkündingung, München/Freiburg 1973, s. 407. 
33 Исто, с. 407. 
34 Термин каирос има више језичких значења. Он, између осталог, значи: 
1. праву меру; 
2. време, прави тренутак. У теолошком смислу, каирос значи пре свега; 
3. милосрдно време, када је Бог деловао на свом народу; 
4. згодну прилику. 
Нарочито у Посланицама Павла каирос се разуме као од Бога одређено, суштински садржајем 
испуњено време, било да се то односи на време објаве Логоса у Христу. Али верник одлучује о 
темпоралним тачкама свог живота и сазнаје их као од Бога одређене, једнако као и време 
испуњења личног божанског обећања. 
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Goran Ružić 
 

THE PROBLEM OF TEMPORALITY AT ARISTOTLE AND AUGUSTINE 
 
Using the example of antic philosophy of time and Christian theology, the author 

is attempting to point out the difficulties of both positions that might intuitively seem 
acceptible. Aristotle realized that within a discrete time, all change would be continuated, 
which in unacceptible for there is discontinuated chabge in a continuated time as well. 
Therefore, Aristotel chose a conception of continuated time. On the other hand, with his 
non-standard time topology (time with a beginning and an end), Augustine became an 
inspiration for various temporal and modal logics (such as, Prior’s, Ludlow’s etc.). 

Key words: time, continuity, moment, temporality, presentism. 
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,,КОНСЕРВАТИЗЪМ“ И  ,,ИНОВАЦИЯ“ ВЪВ  ВИЗАНТИЙСКА 

КУЛТУРА ПРЕЗ XIII – XV В . 
 
 Абстракт: Текстът задава въпроса дали времето на Палеолозите развива 

нова културна структура или продължава конституираната през ХІ-ХІІ в. в новата 
културна ситуация. Изследването се центрира върху питането дали феномените, 
генерирани от тази ситуация, премодифицират или променят културния модел. 
Отговорът се търси чрез вглеждане в новопоявилите се „ култур-патриотизъм” и 
„ консерватизъм” и в един наглед страничен спор: дискусията за мястото на 
силогистиката в богословската проблематика. Изводите сочат, че културната 
форма, формирана между „ великата” (1054) и действителната (1204) схизма, 
остава безалтернативна до края на същински византийския период. 
Невъзможността да развие нова парадигма пред лицето на формиралата се 
травматична ситуация се гледа като същинската историческа драма на 
византийската култура, довела я в последна сметка до разпад.  

Ключови думи: византийска философия, паламитски исихазъм, 
византийски култур-патриотизъм, византийски томизъм, силогистика, 
аподиктика, богословска аргументация, византийски културен модел 

 
Една теза, отстоявана от мен през последните години, гласи1, че 

осъщественото между 1054 и 1204 преформиране и новоформиране на културни 
модели определя фундаментално ситуацията в Източната римска империя и след 
падането на Константинопол през 1204 г., при което остава валидно и до края на 
същински византийското време. Наистина, тогава то функционира под натиска на 
една културна травма и поради това бива допълнено с някои нови културни 
морфоми, тоест форматиращи форми. Тезата следователно гласи, че във времената на 
Палеолозите не се развива нова културна структура, а се продължава изградената 
през ХІ-ХІІ в., но в една нова ситуация. Осевата точка на сегашното ми размишление 
е тъкмо тълкуването на тези нови форматиращи форми. То следователно 
представлява някакъв вид „самокритика”, която трябва да провери доколко новите 
феномени, възникнали по силата на културно-травматичната ситуация, премоделират 
културната структура и дали я променят генерално. 
 
 
 

                                                 
1 Този текст е резултат от работата ми като член на международния колеж „Морфомата” към 
Кьолнския университет и бе представен като доклад пред членовете на колежа на 03.07.2012 г. 
Моят проект, разработван в колежа, носи заглавието: „1054-1204: die Umprägung des 
byzantinischen Kulturraums”. 
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1. Новата културна ситуация. Новаторската и консервативната позиции 
 
Проявилата се чрез потресните събития от 1204 г. очевидност на разпада на 

християнската икумена поставя изискването за създаване на културни компенсаторни 
механизми. Разграбването и оскверняването на Константинопол от страна на 
латинските кръстоносци окончателно поставя въпроса за претълкуването на идеята за 
универсалния християнски културен свят. Византия всъщност никога не се е 
отказвала от Римския идеал за световната империя, неизменно мислена като 
християнски фундирана. Подържаното докрай самодоволно твърдение, че 
Константинополският император е поне номинално все още глава на целия 
християнски свят, влиза в крещящо противоречие с фактическия разпад на 
управляваната от един император и един (първи по достойнство) патриарх. След 1204 
г. империята вече не представлява политически Изтока като цяло, а е редуцирана до 
регионална държава, поместваща се все повече и повече в етнически гръцки 
доминираните територии. В последна сметка към края на XIV в. ромейската империя 
се състои от самия Констатинопол, както и от няколко пристанища на Балканското 
крайбрежие, няколко острова в Егейско море и Пелопонес. На този фон се налага 
една тенденция, която излиза на преден план най-късно в началото на ХІІІ в. Става 
дума за началата на гръцкия, респ. елинския културен патриотизъм. 

За ромеите, тоест за християнските поданици на Източната римска империя, 
думата „елин” е означавала най-вече „езичник”, а „Елада” не е била нищо повече освен 
географско име на една провинция в империята. Западните опити да разглеждат ромеите 
като „елини” и техния император като „крал на гърците” са имали през предходните 
векове винаги лош край (както доказва напр. случаят с Лиутпранд от Кремона). Тъкмо 
около средата на ХІІІ в. обаче вече се утвърждава една тенденция, подхващана от 
различни перспективи, чиито застъпници препоръчват като същинска традиция на 
империята именно елинското наследство. Паролата: „Ние сме елини по етос и по 
култура” е общият знаменател, под който могат да бъдат подведени като съгласуващи се 
позициите както на откровени анти-латини (като Плитон), така и на заявени про-латини 
(като напр. братята Кидонис и тяхното обкръжение).  

И двете споменати позиции се основават върху едно новостилизирано и 
инструментализирано елинство. Линията, подхваната от и около Теодор ІІ Ласкарис 
и стигаща връхната си точка при Плитон, препоръчва себе си като рекултивиране на 
една изначална традиция, тълкувана като източник на същинската идентичност на 
елинския дух. Всъщност става дума за една иновативна доктирна, оценявана от 
подръжниците й като „програма за саниране” на обществото и мисленето, докато 
опонентите й я схващат като опасно нововъведение. Носителите на про-латинската 
културна насоченост (и на първо място представителите на заявилия се през 1354 г. 
византийски томизъм) разглеждат от своя страна западното „възкресяване” на 
античността не в същинското му ядро, тоест в неговото инструментално 
функционализиране за целите на схоластиката или на ренесансовия хуманизъм, а 
като завръщане към автентичния облик на елинското, допълнително по свой си начин 
стилизирано от тях. 

Твърдението обаче, че културата на това време, непрецизно наричана 
„Палеологов ренесанс”, е същностно елинска2, е дълбоко невярно. Епохата не е 
формирана изцяло от това течение, а в перспективата на историческата прагматика 
конкурентната позиция се проявява като по-ефективна. Платформата на другото течение 

                                                 
2 Cf. Steven Runciman, The Last Byzantine Renaissance, Cambridge, 1970, 22. 
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постулира субординиране на етническото под рода: и преди, и сега „родът Христов” 
снема етническите определения. В това се състои централният пункт на една програма, 
образуваща фундамента на „консерваторите”. Те се обявяват за икумената и римско-
християнския универсализъм и се стремят да съхранят центрираната около Новия Рим 
християнска общност с нейната мултиетничност. Те разглеждат придържането към 
нивото на етническото като декаданс. Това консервативно поведение не предполага 
обаче безостатъчно оставане при вече традиционни социални и културни феномени.  

Трябва да се подчертае, че т.нар. „Палеологов ренесанс” е време на 
перманентна криза. Тя обхваща всички измерения на социалния живот и дава тласък 
на една мощна криза на идентичността: дори за най-усърдните традиционалисти 
християнската икумена е по това време един идеал, нямащ вече еквивалент в 
реалността. Прехвалваният интелектуален разцвет през този период също може да 
бъде гледан като резултат от трескавата свръхпродукция на проекти, целящи ново 
конструиране или обаче реконструиране на ромейската културна цялост3. При това 
всички автори са наясно, че възстановяване на функциониращата преди 1204 г. 
ситуация е по дефиниция невъзможно. Оттук следва появата на нови проблематики, 
теми, подходи и решения. Искам да илюстрирам това състояние на нещата чрез един 
привидно страничен спор, а именно чрез въпроса за мястото на силогистиката в 
богословската проблематика и за възможността, респ. невъзможността за 
аподиктичен силогизъм относно Божествеността. Следва да се обърне внимание, че 
тук не става дума за възможността от доказателства за Божественото изобщо. 
Въпреки мнението на някои днешни православни богослови, традицията на 
педагогически насочените доказателства за Божественото съществува най-късно от 
времената на св. Иоан Дамаскин и св. Фотий Константинополски4. Питането тук е 
дали и в тази област могат да бъдат разгръщани логически доказателства, чиито 
заключения могат да имат необходима валидност. 

 
2. Силогистиката и богословието 

  
 През цялото византийско време Аристотеловата силогистика се гледа като 

сгоден инструмент на философията. От тази перспектива трябва да се оценява 
относително високото число на коментарите върху Аристотеловия Органон. В същия 
хоризонт св. патриарх Фотий говори през ІХ в. за една „подчинена” философия, 
която се различава от първата философия и се схваща като техническо средство на 
спекулативната теология, при което ударението пада върху диалектиката и логиката. 
Същевременно постоянно бива поставян въпросът дали диалектиката е въобще 
допустима в сферата на богословското. Още кападокийците говорят за „злосторната 
силогистика на Аристотел”. Св. Иоан Дамаскин разглежда логиката като инструмент 
на философията, при което в спекулативно-богословските си размишления тълкува 
дори Аристотеловата логика от перспективата на християнското учение. Той във 
всеки случай настоява, че диалектиката може и трябва да бъде ползвана за 
опровергаване на противниците и на лъжовното знание, докато самата истина не се 
нуждае от никаква силогистика и никакви доказателства5. 

                                                 
3 Cf. Tia M. Kolbaba, Repercussions of the second Council of Lyon (1274): Theological Polemic and 
the Boundaries of Orthodoxy, Greeks, Latins and Intellectual History 1204-1500, (eds.) Martin 
Hinterberger & Chris Schabel, Leuven – Paris – Walpole, MA, 2011, 66. 
4 Cf. Georgi Kapriev, Philosophie in Byzanz, Würzburg, 2005, 114-115 и 171. 
5 Dial., 1 (PG 94, 536C). 
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Има автори, отиващи още по-далеч в това отношение. Като парадигмална 
тук следва да се спомене позицията на Михаил Псел, според когото логическото 
умозаключаване за истината в никакъв случай не може да влиза в конфликт с 
християнското учение, както и становището на Иоан Итал, схващащ диалектическата 
силогистика като задължително средство за познанието във всички богословски 
области.  

 
2.1. Тезата на византийските томисти 

 
Начинателят на византийския томизъм, Димитриий Кидон (1324-1398), 

многократно обосновавал легитимното място на силогистиката в теологията, 
отхвърля възможността за доказване на верските истини за Троицата и 
Въплъщението при изхождане от тварни принципи. Иначе той се обявява срещу 
генерализиращата теза на Варлаам от Калабрия (1290-1350) и настоява, че са 
възможни аподиктични силогизми относно Божествеността. Наистина, той твърди, че 
за Божественото няма аподиксис, доколкото под това се разбира познание, следващо 
от същинските и първи принципи на Божествеността. Заедно с това обаче внушава, 
че аподиктичната доказателствена процедура е легитимна дори с оглед на 
тринитарните отношения, защото средният термин не винаги трябва да се отнася към 
заключението като природна причина, така че той може да бъде взет и от реда на 
причинените неща, които могат да бъдат разбирани от нас.  

Положението, че Бог нито се числи към някакъв род, нито може да бъде 
подведен под нещо по-висше (πρότερoν), забелязва Димитриий, не е пречка за 
построяването на аподиктично доказателство. Много понятия, въвежда той 
схоластическото учение за трансценденталиите, биват мислени от нас в значение, по-
широко от „Бог”. Такива са биващото (τὸ ὄν), едното  (τὸ ἕν), благото (τὸ ἀγaθόν), 
истинното (τὸ ἀληθέ�), които се съдържат реално в Бога, но в нашето мислене не са 
конвертибилни с него. Въпреки това обаче сме в състояние да правим изказвания за 
тях, които с необходимост могат да бъдат отнасяни към Бога. Затова въвеждането на 
трансценденталиите като πρότερa в силогизма е точно толкова легитимно, колкото и 
използването на принципите за тъждеството или непротиворечието. Подобно 
доказателство може да бъде обозначено като богословско, доколкото контингентните 
понятия са откъснати от контингентния им начин на съществуване.  

Но и диалектическото доказателство ни е дадено като Божи дар, за да дирим 
и откриваме първата истина. С това Димитрий свързва своето убеждение, че Бог не 
може да желае колизия между откровението и природата. Съзвучието между разум и 
вяра е според Димитриий Кидон аргумент за ползването на диалектическия 
силогизъм в богословската дискусия, ако при това се изхожда от богословски 
принципи. Неговият брат Прохор (1333-1370) пише дори цяло едно съчинение за 
приложението на силогизма в богословието.  
 

2.2. Нил Кавасила 
 
Нил Кавасила (±1300–±1363), след 1361 г. митрополит на Солун, е първият 

византийски автор, защитаващ паламизма при системно познаване на томистката 
теология и с поглед към нея, оборвайки при това латинските доктринални мнения. В 
методологическото въведение към основното си съчинение За изхождението на 
Светия Дух против латиняните, което си поставя като непосредствена цел 
опровергаването на латинския начин на богословстване и съответното понятие за 
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теология, Кавасила се обявява против схоластическия метод, отъждествяван от него с 
томизма. Срещу тезата на Димитрий Кидон, че теологията е непрестанно дирене на 
съвършената истина за Божествеността от страна на водения от божествената 
благодат разум, Кавасила обяснява, че богословските догми са безусловно 
предзададени и цялата работа на богослова се ограничава в тяхното правилно 
прилагане и изясняването им в противопоставеност срещу всички нововъведения, 
издигащи претенцията да са богословски истинни. Не може да има дефиниция за 
Бога, както не може да съществува и наука, която да има Бог за свой същински 
изследователски предмет. Кавасила остро отхвърля силогистичното аргументиране 
относно Светия Дух и отъждествяването на същност и енергия. Силогистиката в 
теологията се сравнява със свидетелството на слепия относно цветовете. Нейното 
прилагане към тринитарната проблематика се определя като безсмислено. С оглед на 
силогистичната процедура, Кавасила се вижда провокиран да формулира адекватния 
богословски метод. За Бог сам по себе си – настоява Кавасила – човекът не може да 
каже абсолютно нищо. Дискурсивни изказвания са възможни само за това, което е 
‘около Бога’. Той дори се позовава на първото писмо на Варлаам до св. Григорий 
Палама, за да обоснове невъзможността на аподиктични и допустимостта единствено 
на диалектически силогизми относно Троицата. По тази причина той ползва 
силогистиката не позитивно, а само за опровергаването на критикуваната 
аргументация. По този начин Нил застъпва по-скоро позицията на Варлаам и 
фактически се обявява срещу позицията на Палама, чийто подръжник той – във всеки 
случай след 1341 г. – е, при което създава заедно с Филотей Кокин най-авторитетния 
документ на паламитския исихазъм – синодалния томос от 1351 г.  
 

2.3. Спорът между св. Григорий Палама и Варлаам 
 
Св. Григорий Палама (1296-1357) експлицитно си поставя като цел да даде 

не само знак (τεκµήριoν), но и необходимо доказателство (ἀπόδειξι�) за 
прогласяваната от него истина. Той иска не само да я показва и представя, но и да я 
изследва и доказва6. Тази претенция поставя въпроса за тип на неговия 
доказателствен подход, който става видим най-ясно в схващането му за 
„аподиктичния силогизъм”7.  

Св. Григорий приема формулираните от Варлаам формални предусловия за 
аподиктичния силогизъм, опиращи се върху Аристотеловата логика. Варлаам от 
Семинария, грък от Калабрия, пристига през 1327 г. в Константинопол и веднага 
прави впечатление с високата си философска образованост. Начетеният монах е 
привлечен за участие в учения кръг около тогавашния велик доместик Иоан 
Кантакузин и се проявява като задълбочен коментатор на Ареопагитиките. По 
заръка на император Андроник ІІІ той през 1334 г. дискутира по ефектен начин с 
доминиканските богослови Франческо да Камерино и Ричард от Англия, 
пребиваващи в Константинопол като папски легати. Варлаам е изпратен през 1339 г. 
в Авиньон за преговори с папа Бенедикт ХІІ. Варлаам е автор на 21 антилатински 
трактата, в които заема силно негативна позиция спрямо учението на Тома от 
Аквино. Атаките си срещу латинското схващане за изхождението на Светия Дух 
Варлаам провежда от перспектива, близка на мнозина византийски интелектуалци. 

                                                 
6 Theophanes, 3; 13 (ed. Chrestou, II, 223,6–9; 236,23–26). 
7 Cf. Epistula I ad Akindynon (I, 203–219); Epistula II ad Barlaam (I, 260–295). Gerhard Podskalsky, 
Theologie und Philosophie in Byzanz, München, 1977, 131–134, 141–142 и 150–153. 
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Новост е строгостта, с която той отнася Аристотеловата теория на познанието към 
богословските заключения. Той радикално отхвърля всяка възможност за рационално 
формулиране на вътрешнотринитарните отношения и абсолютно непознаваемата 
Божия същност. Бог сам по себе си е недостъпен за разума. Затова и изхождането на 
Светия Дух ex patre filioque не може да бъде доказано с аподиктични силогизми. 
Наистина, противоположната позиция също не може да бъде строго доказана. В 
такива случаи като меродавен източник следва да се гледа Светото писание. Затова 
латините трябва да отстъпят от своята формула в името на църковния мир. Тезата на 
Варлаам против латинските теолози гласи, че техните твърдения не се основават 
нито върху аподиктични, нито върху диалектически силогизми. От една страна, не 
може да има аподиктични доказателства за Бога, но от друга страна техните 
силогизми не могат да имат и диалектически характер, защото предпоставките им не 
се признават от източните богослови. Той заявява генерално, че относно 
Божественото са възможни диалектически, но не и аподиктични силогизми, които 
могат да имат приложение само в областта на контингентното.  

Наистина, неговото схващане за диалектическия силогизъм се отклонява от 
Аристотеловото, доколкото Варлаам приема библейски твърдения и проверени мнения 
на античните философи за тварния свят като легитимни предпоставки на един подобен 
силогизъм. Понятието му за аподиктичния силогизъм е обаче строго аристотелистко. 
Варлаам издига ред изисквания към аподиксиса в строгия смисъл на понятието. На 
първо място той посочва, че първият принцип не може да бъде доказан, защото 
предпоставките на аподиктичния силогизъм трябва да имат природен приоритет пред 
заключението. Няма обаче предпоставки, които да имат приоритет пред божествената 
истина. Предпоставките на аподиктичния силогизъм изказват при това неща, които са 
от същия род като субекта на заключението. Бог обаче не се числи към рода на 
творението. Варлаам подчертава особено активно, че предпоставките на аподиктичния 
силогизъм трябва да се отнасят към причините на заключението от тях, защото 
заключението трябва да обозначава същността на субекта. Никой човешки разум обаче 
не е в състояние да се отнесе към причините на тринитарната действителност и 
божествената същност остава съвършено непознаваема. Основанието за това 
категорично изискване е автентично Аристотеловата теза за тъждеството на същността 
и съществуването на биващото. Както тук, така и във всички други случаи, Варлаам се 
основава преди всичко върху Аристотеловата логика и върху отрицателното 
богословие при Дионисий Псевдо-Ареопагит, което той абсолютизира и преобразува в 
някакъв „догматичен релативизъм”.  

Св. Григорий Палама отхвърля Варлаамовата теза, че аподиктичните 
заключения са невъзможни относно Бога, акцентирайки няколко основни момента. 
Най-напред той обръща внимание, че според Аристотел предпоставките на 
аподиктичния силогизъм са истинни, докато предпоставките на диалектическия 
силогизъм предполагат само едно общо одобрение и следователно могат да бъдат 
само вероятни. Аргументите на християнското богословие се основават обаче на 
необходими и неизменни принципи, защото са откровени на Църквата и отците от 
Бога8. Отново според Аристотел аподиктичните силогизми са единствените, които 
дават сигурно знание. Ако богословските силогизми биха били диалектически, те не 
биха представлявали нищо друго освен някакво убеждаващо слово9. Аристотел 
показва още, че аподиктични силогизми са възможни само с оглед на общото, защото 

                                                 
8 Epistula I ad Akindynon, 8; 13 (I, 211,14–20; 217,28–218,4). 
9 Epistula I ad Akindynon, 9; 13 (I, 213,2–10; 218,6–11); Epistula II. ad Barlaam, 20, (I, 271, 21-28). 
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единствено за общото може да бъде постигано сигурно знание. Силогизмите относно 
Бога заключават обаче не просто за някакво анонимно отделно, а за единичното, 
което е същевременно абсолютно общото и източникът на всичко общо. Палама 
добавя, че по тази причина не може да се говори и за субординиране на понятията 
според обема им, защото всички термини изразяват божествени енергии, които се 
характеризират със същата обща единичност10. Той по-нататък настоява, че според 
Аристотел не са допустими доказателства за преходни неща, а само за вечното и 
необходимото. В строгия смисъл на думата, следователно, аподиктични силогизми 
има само относно Твореца, който е вечен и неизменен11. Освен това трябва да се 
види, че тъкмо понеже Бог е вечен, няма причина, която да предшества Божията 
природа12. Трябва да се забележи, че Палама се отклонява в няколко момента от 
Аристотеловото учение за силогизма. Според Аристотел първите принципи не могат 
да бъдат доказвани. В тълкуването си Палама освен това внушава, че представи 
могат да бъдат включвани в силогизмите за универсалното, не обаче и в силогизмите 
относно Бог, при което представите, върху които се основават силогизмите относно 
универсалното, не са легитимни, защото предполагат индукция. Това обаче не 
съвпада с мнението на Аристотел. Палама заявява още, че не са възможни силогизми 
за преходното, защото в този случай Аристотел има предвид отделните неща, не 
обаче родовете и видовете, които според него са общи и неизменни13.  

Следва да се забележи, че споменатите отклонения от Аристотеловото 
учение имат за своя база общия християнски светоглед и паламитското учение за 
структурата на човешкото познание. Решаващият момент произтича обаче от 
основната позиция на Палама, образуваща центъра на неговата система. Централният 
пункт на Палама в дискусията относно характера на богословския силогизъм гласи, 
че докато Божията същност остава непозната, неговото съществуване и 
единствеността му са доказуеми с необходима валидност14.  

Метафизичен фундамент на Аристотеловата силогистика е 
недиференцираността между битие и съществуване. Биващото е цялостно основано 
върху същността. Същността определя битието на биващото, произвежда битийната 
му самостоятелност и така задава неговата екзистенция. Обусловеното от същността 
единство на същност, битие и съществуване дефинира биващото като 
„самосъществуващо нещо”. Силогизмът трябва да изяви битието на нещото. 
Логическото заключение е разширена експликация на същността и битието на 
биващото. Метафизичната основа при Палама изглежда иначе. Достъпна за 
причастност, вкл. за познавателна причастност, е не същността, а битийното действие 
на същността или нейната екзистенциална енергия. Това различаване е валидно за 
всяко биващото. Що се отнася до Бог, достъпни за причастност са най-напред 
неговата битийност (ὀντότη�) и после животът, благостта, мъдростта, провидението, 
волята и подобните на тях15. Тези енергии са проявлението на същността ad extra и 
следователно са познаваеми от човешкия интелект. Те правят възможно и познанието 

                                                 
10 Epistula I ad Akindynon, 9 (I, 212,22–214,9). 
11 Epistula II ad Barlaam, 56 (I, 292,16–25). 
12 Epistula I ad Akindynon, 10 (I, 214,18–25). 
13 Cf. Katerina Ierodiakonou, The Anti-Logical Movement in the Fourtteenth Century, Byzantine 
Philosophy and its Ancient Sources, ed. Katerina Ierodiakonou, Oxford, 2002, 228–235. 
14 Epistula I ad Akindynon, 8 (I, 211,26–212,19). 
15 Cf. Triades, III, 2, 7 (I, 661,29–31), Antirrhetica contra Akindynon, V, 12, 44 (III, 320,26– 321,1). 
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чрез силогистиката; те образуват и съдържанието на предпоставките. Става, 
следователно, дума за съществуването, чийто принцип е наистина същността, която 
обаче трябва да бъде действително различавана от съществуването. Тези енергии не 
са същността сама по себе си, но те изразяват същността в нейната действителност, 
защото са същностни и са отнесени към същността16. От този хоризонт става ясно, че 
някакво „антилогично” поведение при Палама може да бъде заявявано само тогава, 
когато логиката изобщо бива безостатъчно обвързвана с Аристотеловата метафизика.  

Свързана с учението му за познанието е и тезата на Палама, че общите 
понятия (κoινaὶ ἔννoιaι) и аксиомите (ἀξιώµaτa) на аподиктичния силогизъм строго се 
различават по произхода си от opiniones communes на диалектическата аргументация. 
Диалектическите „общи понятия” са продукти на човешкия разум. Според Палама 
изходната точка и първите предпоставки на богословския аподиктичен силогизъм 
могат да бъдат единствено сами по себе си достоверните и непроизводни принципи 
(aὐτόπιστoι κaὶ ἀνaπόδεικτoι ἀρχaί) на Светото писание, на догмите на християнската 
вяра и на твърденията на отците, от които могат да бъдат извеждани необходими 
заключения17. От гледната точка на схоластическата теология би могло да изглежда 
противоречиво, че Палама нарича богословската си силогистика „аподиксис”, 
независимо, че предвижда абсолютната й валидност само за вярващите, при което не 
приема настояването на Варлаам, че този факт отменя изцяло възможността да бъде 
мислена като аподиктична18. Това обаче не засяга Палама. За него атеизмът и 
неразумието, респ. да си атеистичен (ἀθεώτaτo�) и неразумен (ἀφρoνέστaτo�), са ако 
не директно синоними, то са във всеки случай състояния, стоящи в тясна връзка и 
взаимна зависимост19. Познавателната система на атеиста е непълноценна. Тя не 
съдържа всички познавателни способности, присъщи на човека20. Палама изобщо не 
би тръгнал да разгръща същински богословска аргументация пред един атеист. Тази 
позиция не е непозната и за латинската средновековна традиция21. 

 
3. Тълкуване на ситуацията 

 
Как следва да бъде тълкувана тази ситуация? Най-напред трябва да се 

подчертае, че обсъжданата проблематика и съответния дебат нямат точен аналог в 
предшестващата история на византийската култура. Наложително е да се забележи 
обстоятелството, че участниците в дискусията за аподиктичната силогистика в 
областта на богословското вече не смеят да гледат логиката като чисто техническо 
средство на спекулативната теология, респ. като „подчинена философия”. Тъкмо 
напротив, тя се верифицира въз основа на метафизичната база и добива своята 
ефективност едва като съставна част от тази база. Логиката вече не бива различавана 
от първата философия, а се разпознава като неин елемент. Експлицирането на 
метафизичната аксиоматика в областта на логическото винаги е било сигурен белег 
за криза на парадигмата. В нашия случай има основания да се говори както за 

                                                 
16 Cf. Иван Христов, Битие и съществуване в дискусията за метода между св. Григорий 
Палама и Варлаам, Хуманизъм, култура, религия, изд. Иван Христов, София, 1997, 42–48. 
17 Epistula I ad Akindynon, 8; 10; 11 (I, 211,7; 14,29; 215,3–17). 
18 Cf. Gerhard Podskalsky, Theologie und Philosophie in Byzanz, München, 1977, 153 и 157. 
19 Capita 150, 141 (V, 114,11–12). 
20 Cf. Capita 150, 21; 25; 40; 63 (V, 46,16–18; 48,23–49,10; 57,19–29; 71,24–72,7). 
21 Cf. Georgi Kapriev, ...ipsa vita et veritas. Der „ontologische Gottesbeweis“ und die Ideenwelt An-
selms von Canterbury, Leiden – Boston – Köln, 1998, 47 и 63–72. 
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поставяне под въпрос на метафизичните програми, така и за криза на културния 
модел. 

На второ място следва да се посочи, че при тази дискусия става дума за 
сблъсък между две метафизични програми, които дотогава не са имали културно 
присъствие в тази си форма. В случая с томистите това е непосредствено очевидно. 
Те прокарват модела на схоластическото учение за трансценденталиите. Това учение 
е метафизичният проект, който по времето на латинската университетска схоластика 
застава на мястото, заемано дотогава от субстанциалната метафизика на Боеций. 
Докато последната започва да се гледа като рефлексия върху един specialis modus 
essendi, то трансценденталното учение – както настоява Тома от Аквино – сe схваща 
като конципиращо modus generalis consequens omne ens22. Новата парадигма, 
постулираща изведените communissima (ens, unum,verum, bonum) като общи 
предикати, които могат да бъдат изказвани за всички неща и са взаимно „заменими” 
(convertiblis), започва да се разпространява около 1225 г., благодарение съчинението 
на Филип Канцлер Summa de bono, и малко след средата на ХІІІ в. се установява като 
меродавна посредством делото на мислители като Алберт Велики, Тома от Аквино и 
мнозина техни съвременници и последователи23. Тази доктрина се основава, 
наистина, върху метафизичното учение на Аристотел, без обаче да е получавала 
експлицитно формулиране при него. Тя е по-скоро едностранчиво и селективно 
разширение на Аристотелови постулати, разгърнати в хоризонта на християнския 
светоглед от водещите схоластически философи. Те придобиват през XIV в. 
философска релевантност и във Византия, благодарение на гръкоезичните томисти.  

Типологично същото може да се каже обаче и относно учението за енергиите. 
То се основава върху учението за триадата oὐσίa, δύνaµι�, ἐνέργειa, развито от 
Аристотел в книга ІХ на Метафизика. Трябва хубаво да се види, че понятията не се 
мислят като „субстанция-потенция-акт” (както биват превеждани в латинската 
традиция), а през първоначалните им и саморазбиращи се в гръцкия значения 
„същност-сила-действие”. Ударението пада върху Аристотеловата позиция, отстояваща 
неделимостта на същността от нейната сила и енергия и различаването между 
енергиите в собствения смисъл на думата (екзистенциални енергии) и енергиите, 
наричани от Аристотел „движения”, тоест креативните и инструментални енергии. 
Учението получава разширения чрез неоплатонически тълкувания и бива допълнено с 
някои очевидни за християнския светоглед позиции и съответните им понятия. 
Разгърнатата по този начин Аристотелова доктрина е откъсната от нейния 
концептуален контекст и е философски преакцентирана. Вярно е, наистина, че 
учението е валидно за почти всички византийски философи. Тематизирането на 
енергийното учение е характерно далеч не само за исихастките спорове през XIV в.24; 

                                                 
22 De veritate, I, 1.  
23 Cf. Jan A. Aertsen, Medieval Philosophy as Transcendental Thought. From Philip the Chancellor 
(ca. 1225) to Francisco Suarez, Leiden – Boston, 2012. 
24 Cf. e.g. David Bradshaw, Aristotle East and West. Metaphysics and the Division of Christendom, 
Cambridge, 2004, 153–220; отнесените към темата параграфи в Georgi Kapriev, Philosophie in 
Byzanz, Würzburg 2005, 21–149; Jean-Claude Larchet, La théologie des énergies divines. Des 
origines à saint Jean Damascène, Paris 2010, passim. В последния откъс от книгата си Ларше 
формулира 30 основни тезиса на енергийното учение, които са вече устойчиво налични през 
VIII в. В едно sui generis обобщение от 2008 г. той обръща внимание, че тези позиции 
„образуват голяма част от конститутивните елементи на теологията, развивана през XIV в. от 
св. Григорий Палама” – „La théologie des énergies divines des origines à saint Jean Damascène“, 
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то е елемент от ядрото на многообразни проекти в сферата на византийската 
философия. Трябва обаче да се каже, че то никога преди това не е било формулирано 
по толкова радикален начин и не е било превръщано в център и основна тема на 
философско-практически синтез. Тази стъпка се прави от св. Григорий Палама, 
препоръчващ себе си като адвокат на упражняващите исихията. Вярно е, че исихазмът 
има мястото си в източната монашеска традиция от края на IV в. Систематичният 
исихазъм обаче, заедно с нормираната психо-соматична практика, бива 
разпространяван от св. Григорий Синаит (1253-1346) и неговите последователи (към 
които се числи и св. Григорий Палама) от края на XIII в.. Той намира масов прием и се 
установява като официална позиция на Църквата чрез съборите от 1351 и 1368 г. Тази 
форма на исихазма и бързото й налагане са феномен на кризата в парадигмата, с който 
се прави опит тази криза да бъде преодоляна чрез потенциала на самата парадигма. 
Като подобен опит следва да се тълкува и навлизането на византийския платонизъм и 
на византийския аристотелизъм, станало факт след 1440 г.  

Следва да се забележи, че усилията както на томистите, така и на Палама и 
неговите поддръжници, на „новаторите” и на „консерваторите, целят „реновиране”, 
респ. „саниране” на установения мисловен и културен модел, а не неговата смяна. И 
томистите, особено братята Кидонис, остават в тези рамки, макар да атакуват някои 
основни позиции на модела. От тази перспектива става разбираем и възгледът за 
силогистиката на Нил Кавасила, високо уважавания учител на Димитрий Кидон и 
верен съратник на Палама. Неговото становище е демонстративно насочено не срещу 
Палама, а срещу „латинския начин на богословстване”, защото Нил вижда в него 
опасност за основни моменти от културния модел и предполага една линия на 
отчуждение от него. По тази причина той е готов да препоръча като образец 
ситуацията, актуална през втората половина на ХІ в. Типологично погледнато, той се 
ориентира към поведението на Никита Ститат (ок. 1005-ок. 1090), ученик и 
наследник на св. Симеон Нови Богослов, който е наистина много по-спекулативен от 
своя наставник и въпреки това се обявява експлицитно срещу Иоан Итал (ок. 1025-
ок. 1082), който от своя страна не само наследява Михаил Псел като декан на 
философите, но го продължава и интелектуално. Позицията на Нил Кавасила не се 
приема безусловно даже от неговите съмишленици. Доказателство за това дава дори 
фиктивният Диалог Опровержение на книгата, написана от Димитрий Кидон срещу 
блажения Нил Кавасила, съставен от Димитрий Хризолора (преди 1360-1430/40), 
ученик на Нил, стоящ по принцип близо до неговите възгледи. Същото се отнася и за 
философската платформа на св. Николай Кавасила (ок. 1320-след 1391), племенник, 
учител и издател на Нил. Във всеки случай, всички споменати нагласи потвърждават 
една устойчива тенденция. Въпреки всички различия, византийските интелектуалци 
и през последния период на Византия възпроизвеждат в последна сметка 
напреженията между теоцентричната и антропоцентричната мисловна програма.  

 
4. Заключение 

 
Обобщаващо има основания да се заключи, че въпреки новата ситуация 

византийската култура не успява да формира нова парадигма. Новото състояние на 
нещата се конституира посредством ескалиращата османска инвазия и процесите на 
отчуждаване, определящи отношенията Изток-Запад. Трябва да се държи под око 
фактът, че най-късно от средата на ХІ в. турското настъпление в имперските 

                                                                                                                            
The Wedding Feast, (ed.) Paul Ladoceur, Montreal  2010, 34. 
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територии нараства постоянно. Тези развития се ускоряват по време на латинската 
окупация на Константинопол и последвалото я основаване на династията на 
Палеолозите. След 1354 г. османските турци се настаняват все по-трайно в 
Европейските територии и опасността от окончателна турска победа става все по-
очевидна. Съпротивата срещу тази инвазия и съхраняването на държавата са обща 
цел на византийските интелектуалци. Другият генератор на културната травма е 
отчуждаването от Запада, който от своя страна най-късно след средата на ХІІ в. 
прокарва собствени пътища, имащи все по-малко допирни точки с източния културен 
модел. Пример за това е положението, че ромейските емигранти в Италия, даже при 
добра воля, не успяват да вземат участие в културния живот на Запада като активни 
негови дейци и остават всъщност маргинални за него. В интелектуалната си 
активност емигрантите наново подхващат свойствени на византийския културен кръг 
проблематики, без да се присъединят приносно към съвременните им западни 
дискусии. Същевременно западните интелектуалци (както в Юга, така и в Севера) 
развиват съвсем нови културни програми, които вече по нищо не се общеят с 
византийските културни форми. Техните византийски съвременници търсят изходи 
от кризата чрез изграждането на все по-нови проекти, схващащи обаче себе си като 
елементи на утвърдения византийски културен модел. Трескавостта на тази 
свръхпродукция от проекти в рамките на парадигмата и до днес се тълкува като 
културен разцвет, приписван на т.нар. Палеологов ренесанс. 

Конституираната след средата на ХІ в. културна форма е валидна до края на 
собствено византийското време като безалтернативна норма. Невъзможността да 
бъде развита културна парадигма, съответстваща на новата ситуация, е същинската 
историческа драма на византийската култура, довела я в последна сметка до нейната 
разруха.  
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Георги Каприев 
 

„КОНЗЕРВАТИЗАМ“ И „ИНОВАЦИЈА“ У ВИЗАНТИЈСКОЈ КУЛТУРИ 
У ПЕРИОДУ  XIII–XV ВЕКА 

 
У чланку се поставља питање: да ли време Палеолога развија нову културну 

структуру, или продужава ону конституирану у периоду XIII–XV века у новој 
културној ситуацији? Проучавање се фокусира кроз питање да ли феномени који су 
генерирани том ситуацијом промодифицирају, или мењају културни модел. 

Одговор се тражи кроз разгледање новопројављених „културопатриотизама“ и 
„конзерватизама“ и у једном, наизглед чудном спору: дискусији за место силогистике у 
богословској проблематици. Изводи предочавају да културна форма, формирана 
између „велике“ (1054) и дејствујуће (1204) шизме, остаје безалтернативна до краја 
суштинског византијског периода. Немогућност да се развије нова парадигма пред 
лицем формиране трауматичне ситуације, посматра се као суштинска историјска драма 
византијске културе, која ју је, на крају, и довела до распада. 

Кључне речи: византијска философија, паламитски исихазам, византијски 
културопатриотизам, византијски томизам, силогистика, аподитика, богословска 
аргументација, византијски културни модел. 
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УДК 27-1 
 

 
 
Предраг Петровић 
Православни богословски факултет Универзитета у Београду – Србија  

 
ПРИРОДНО САГЛЕДАВАЊЕ ВРЕМЕНА И ОСНОВНА 

ПРОБЛЕМАТИКА ВРЕМЕНА У ХРИШЋАНСКОЈ МИСЛИ 
 

Апстракт: Време и простор јесу онтолошке одреднице сваког створеног 
постојања. Ништа од творевине није слободно од ових најосновнијих одредница 
бића. Основни, „ природни“ приступ времену и простору није просто приступ 
спекулативним димензијама ума који се „ објективно“ приближавају овим 
категоријама. Линеарни приступ времену у форми јуче-данас-сутра обавезује сваки 
могући суд о бићу или ствари. 

Аристотелове поставке о улози и значењима времена и простора могу бити 
примењиве на опажања свакодневног живота, али никада не могу бити 
објективизиране суштине као засебна мерила постојања. Моменат прецизног 
утврђивања места и времена унутар којих све постоји, упућује на одлучно 
разликовање ових категорија у хришћанској мисли и оне у јелинизму.   

 Кључне речи: време, простор, запажање, покрет, мировање, смрт, 
заједница, Тело Христово, Црква. 

 
Увод 

 
Опажање бића и ствари, у најопштијем смислу те речи, сведочи о чулима 

приступачном постојању бића и ствари. Опажај ствари и бића дешава се у времену и 
простору тако да су простор и време основне претпоставке створеног начина 
постојања. Нико ко запажа сопствено постојање и постојање света око себе не може а 
да не препозна ове појмове, и свако ко словесно траје, претпоставља и временску 
дужину и просторну обухватност сопственог трајања. Следствено томе, по 
створеној природи човека и света, гносеолошки ставови морају свој основ имати и у 
простору и времену, јер ништа од створених ствари и бића није слободно од простора 
и времена. Хришћанско интересовање за проблем постојања света односи се на 
природну, односно историјску ограниченост света, и то због његове створености која 
за хришћански поглед на свет представља неоспорну чињеницу. У том смислу, и 
постојање света, који непрекидно зависи од Онога који је свет и створио, има 
одређене богословске последице. 

Због „општеважећих“ приступа комплексном проблему постојања који 
подразумевају различитие перспективе сагледавања просторa и временa, ове 
категорије и јесу предмет наше пажње. У том незаобилазном задатку, сматрамо да се 
наша проблематика, везана за сагледавања историјског начина постојања, тиче, 
најпре, односних ставова Платона и Аристотела, с тим да (по нашем мишљењу) 
важнија проблематика, везана, у том погледу, за Аристотелова достигнућа, захтева 
подробнији истраживачки приказ. Осврт на Аристотелов временско-просторни модел 
сматрамо важнијим од оног код Платона, јер се наше истраживање тиче не само 
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природног, од Аристотела дефинисаног сагледавања времена и временских ствари и 
бића, већ и утицаја његових ставова на потоње хришћанске мислиоце. Не смемо, 
притом, изгубити из вида чињеницу да послепадно, свечовечанско опажање ових 
појмова мора имати и богословски епилог у оквирима неоспорних догађаја 
божанског откривења. У сваком случају, егзистенцијалну проблематику приступа 
времену и простору диктира њихова ограниченост, односно проблем смрти повезан 
управо са стварностима које скривају време и простор. 

Иако појам времена не можемо сагледавати одвојеним од појма простора 
(будући да све што постоји, сопствену меру запажаног постојања има у конкретном 
времену и конкретном простору), ипак дајемо себи слободу да, разматрајући 
димензију времена, не спомињемо и категорију простора1. Сматрамо да се, на тај 
начин, поједностављује разматрање онтолошких и гносеолошких одређења 
повезаних овим категоријама. Начелно речено, свако полазиште у разматрању било 
какве ствари или идеје претпоставља неодвојивост запажања ових двеју основних 
егзистенцијалних претпоставки, што, у крајњем смислу, актуелизује наше настојање 
да се јасније одреди истина временског света, односно истина бића. 

 
Платонов и Аристотелов приступ времену 

 
Платонов основни приступ времену уочава се у контексту божанског рађања 

света. У том смислу, Платон наводи: „Када је отац, родивши свет, увидео да се он креће 
и живи, и да је постао светилиште вечних богова, задивио се и сав радостан наумио да 
га начини још сличнијим узору. А како је узор вечно живо биће, то се он потрудио да, 
колико год је то било могуће, и овај свемир на исти начин таквим доврши. Природа тог 
живог бића била је дакле, вечита, а њу није било могуће у потпуности ускладити са 
оним што је рођено. Стога је отац наумио да створи некакву покретну слику вечности, 
па је, уређујући небо, истовремено стварао и слику вечности, (која је) од вечности 
непокретна и једна, (и) која протиче у складу са бројем, а коју смо ми назвали време“ 
(Tim. 37 c – 37 d)2. Није нам намера да из овог одељка образлажемо митолошке поруке 
Платона, или туђе маште од њега преузете, већ да недвосмислено закључимо да, по 
Платоновом мишљењу, божанско рађање света прати божанска делатност у 
временским категоријама накнадног „увиђања“, „ задивљења“ и, рекли бисмо, 
„накнадне радости“. Платон сматра да процес рађања опет подразумева накнадни 
процес, односно процес божанског „усклађивања“ због „недовољне усклађености“, под 
којом Платон највероватније подразумева (али прећуткује) неку врсту онтолошке 
разлике суштине вечног, од суштине рођеног. Његова „покретна слика вечности“, иако 
непокретна, ипак протиче „у складу са бројем“, кога Платон назива временом. Време 
је, дакле, мера „протока покретне слике вечности“. 

На другом, пак, месту Платон наводи: „Време је дакле, постало с небом, да 
би родивши се у исто време, у исто време и нестали, ако до некаквог њиховог 
нестанка икада дође, а постало је по узору на вечиту природу, да том узору буде, 
колико год је могуће, сличније. Узор је наиме, оно што кроз сву вечност јесте, небо 

                                                 
1 Наш приступ проблемима везаним за простор прилагодићемо на овом месту методолошком 
принципу многих аутора који су, истраживајући ову проблематику, умногоме остављали 
читаоцу слободу да конкретне онтолошке и гносеолошке проблеме везане за време препознају 
и у односној, просторној димензији. 
2 Наводи Платоновог Тимаја преузети су из PLATO, Timaeus, Critical Studies, Cook Wilson, 
London 1889. 
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пак оно што је током свег времена било, што јесте и што ће бити... Да би се време 
родило, рођени су сунце и месец и пет других звезда које се зову планете, за 
одређивање и чување временских бројева“ (Tim. 38 c – 38 d). У споменутом одељку 
Платоновог „Тимаја“, Платон допушта могућност да ствари, „родивши се у исто 
време“, могу истовремено и нестати. Овде је реч о другачијем приступу односу 
временог и вечног; малочас је време било мера покретне слике вечности, а сада је 
време рођено као последица рођења „сунца, месеца и пет других звезда које се зову 
планете“ и које сада одређују и чувају „временске бројеве“, односно мере. У овом 
случају, небеска тела у непрекидној су вези са временом, док време, у претходном 
одељку „Тимаја“ (37 c – 37 d), одаје утисак да допушта да се, и у вечном, божанском 
смислу, изнађе могућност за „накнадне“ божанске делатности, или „дораде“ чина 
рађања. 

Говорећи о разлици вечног од времених бића, Платон наводи следеће речи: 
„Јер, дани и ноћи, месеци и године пре постанка неба нису постојали, него је (отац) 
замислио да они постану у исто време када је састављено небо. А будући да су све то 
делови времена, ми у незнању грешимо када било је и биће – (дакле) постале облике 
времена – преносимо на вечно биће. Ми наиме говоримо било је, јесте, биће, а том, 
вечном бићу само јесте одговара као истинит израз; било је и биће треба пак рећи 
само за постајање које се одвија у времену – јер то двоје је кретање, а оно што се без 
кретања увек истим одржава, не може услед протицања времена постајати ни старије, 
нити је могло бити млађе, нити је икад постало, нити сада постоји, нити ће у будуће 
бити, нити му уопште припада било шта од оног што је постајање доделило свему 
покретном у области чулног опажања; него су они (било је и биће) настали као 
облици времена, које подражава вечност...“ (Tim. 37e – 38a). Платон овим речима 
јасно одваја временско постојање од вечног, нарочито речима: „Нити му уопште 
припада било шта од оног што је постајање доделило свему покретном у области 
чулног опажања“. Овим се лако да закључити да, по његовом мишљењу, истина 
света, односно истина временских бића не може бити у времену, иако Платон настоји 
да оно што је временско, „подражава“ вечност. Ако, при томе, узмемо у обзир 
Платоново учење о бесмртности душе која се „везала за смртно тело“ (Tim. 44b), као 
и за радост због смрти која је ослобођење душе од страдалног тела (Apol. 40d – 40e)3, 
јасно је да коначна истина бића јесте измештена изван временског постојања, те да 
сапостојање временског и вечног није могуће, осим привременог сапостојања (душа-
тело). 

Аристотелово сагледање појма времена сматрамо веома важним зато што 
представља синтезу свега онога што подразумевамо под природним сагледањем 
времена. Истовремено, Аристотелов приступ сматрамо пресудним из тог разлога што 
се наше истраживање тиче и другачијег начина постојања временог света. Упркос 
различитим приступима времену и простору које уочавамо у православно-
хришћанској богословској перспективи у односу на Аристотелову, повешћемо се за 
једним од Аристотелових основних научних захтева који гласи: „А онима који желе 
да добро реше (неки проблем), ваља претходно да га добро истраже (e;sti de. toi/j 
euvporh/sai boulome,noij prou;rgou to. diaporh/sai kalw/j)“ (Metaf) 995 а, 27). Због тога се 
позивамо и на Аристотелово просуђивање исказано следећим речима списа 
Никомахова етика: „Оне ствари које сви сматрају, (ми) о њима говоримо (a] ga.r pa/si 
dokei/( tau/tV ei=nai, famen)“ (HN, 1173 a). 

                                                 
3 Навод Платонове Апологије преузет је из PLATO, Apology, Critical edition, James Riddell, M. 
A. Oxford 1867. 
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По Аристотеловом схватању, време је или покрет, или нешто од покрета (219 
а, 8)4; ако време није покрет, онда је нужно нешто од покрета (219 а, 9), „нешто што 
покрет Vпоказује душиV“5. Узрок свих покрета, односно „почетак покрета“ (Metaf) 984 
а, 27) јесте „кружни покрет“ (1072 б, 9) „првог неба“ (1072 а, 23)6, док је „оно што 
покреће (са/мо) непокретно“ (Fus) 258 б, 12). Међутим, време и покрет нису идентични 
(218 б), а нешто од покрета, како се предлаже, може бити схваћено као део „управо 
када“ аргумента. По том мишљењу, аргумент „управо када“ дешава се ако се x 
примећује онда, и само онда, када се примећује y, што значи да x не постоји без y7. 
Тако, на пример, ако лопта којом се играмо има на себи обојене шаре, ми сваки пут 
када видимо лопту, видимо и њено шаренило. Међутим, једно су запажане ствари и 
боје, а друго је запажано време у нечему од покрета, тако да би предложени аргумент 
важио само онда када би се x поистоветио са временом, а y са некаквим покретом. 

Надаље, време не постоји ни без промене, јер ако промена не постоји у 
нашим мислима, не изгледа нам да је време прошло (218 б, 20). Само време није 
промена, већ је, захваљујући времену, промена мерљива (219 б, 2). Време се, дакле, 
показује кроз некакву промену коју иницира покрет; покрет може бити брз или спор, 
али не и време. Време даје карактер брзом или спором кретању или промени. 
Аристотел брзину види као одредницу многог кретања за мало времена, а спорост 
одређује као мало кретања у много времена (218 в, 15), док време не одређује себе 
(као време) ни по кватнитету ни по квалитету (218 в, 17). Уз то, јединствени 
покретач, по Аристотеловом мишљењу, не учествује у промени коју иницира, тако да 
се промена у свим бићима показује као непрекидна (Fus) 267 а, 21 – 267 б, 5). 
Аристотел  сматра да „покретач нема никакве промене; не треба уопште ни 
покретано да има промену (ка покретачу), да сличан буде покрет (dei/ de. ouvde. to. 
kinou,menon pro.j evkei/non e;cein metabolh,n( i[na òmoi/a h=| h` ki,nhsij-Fus) 267б5ф)“. 

Заједничка одредница покрета, промене и времена представља постојање 
категорија пре и после (219 а, 15). Време је сачињено од оних ствари које су се у 
прошлости десиле и од оних које тек треба да се десе (218 а, 5). Време се, дакле, 
састоји од прошлости и будућности. Временски тренутак 8 сада (грч. nu/n) није део 
времена (to. de. nu/n ouv me,roj – 218 а, 6) јер би тренутак сада као део времена био 
мерљив; целина је, с друге стране, сачињена из делова. По Аристотеловом мишљењу, 
не изгледа да је време сачињено од многих сада (ò de. cro,noj ouv dokei/ sugkei/sqai evk 
tw/n nu/n – 218 а8). 

Нашу пажњу на овом месту привлачи Аристотелово повезивање времена са 
кретањем, и то не замишљеног времена са замишљеним кретањем, већ конкретног 
времена са конкретним кретањем. Ово је веома важно за дату тему јер желимо да 
појмове промене, кретања, времена сагледамо из њихових конкретних, обавезујућих, а 

                                                 
4 Референце које следе у загради, ако није другачије наведено, потичу из Аристотеловог списа 
Fusika. Сви наводи који се тичу Аристотелових списа преузети су из ARISTOTLE, Opera 
Omnia, Graece et Latine, Cum Indice Nominum et Rerum, Absollutisimo, Dubner, J. F., U. C. 
Bussemaker, and E. Heitz (eds.), Parisiis, A. Firmin Didot, 1874–1889. 
5 PETER MANCHESTER, The Syntax of Time, Boston 2005, стр. 105. 
6 MARTIN HEIDEGGER, Basic Concepts of Ancient Philosophy, Indianapolis 2008, стр. 148. 
7 TONY ROARK, Aristotle on Time (A Study of the physics), Cambridge University Press, New 
York 2011, стр. 54.  
8 Рорк наводи чак тројицу аутора (Barnes, Hett и Ross) који су Аристотелов смисао употребе 
речи nu/n (сада) преводили као тренутак (instant). Види: TONY ROARK, Aristotle on Time (A 
Study of the physics), Cambridge University Press, New York 2011, стр. 122. 
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не могућих и необавезујућих значења, јер се наша интересовања тичу конкретних 
начина постојања. Најпре, чини се да је Аристотел неодређен по питању свезе покрета 
и времена јер он време одређује или као покрет, или као нешто од покрета. Време, 
дакле, није појавно, „појаван је покрет“9. Због чега је ово за нас важно? Ако је време 
покрет, онда време није део покрета, већ је са/м покрет-време. Били бисмо слободни 
рећи да се Аристотел због тога двоуми, јер поистовећење времена и покрета има за 
последицу непостојање времена са недостатком покрета. Ако се, пак, све увек креће, 
тада, поистовећењем времена и покрета, стављамо знак једнакости између времена и 
кретања. Међутим, Аристотел познаје и мировање које бива у времену, што би истом 
логиком посматрано, значило да нпр. камен који се не креће не може ни бити у времену. 
Али Аристотел то не мисли. Хајдегер чита код Аристотела да покрет није „поред ствари 
(para. ta. pra,gmata - Fis. 200 b, 32 f)“, већ је „одређење бића“10, односно „фундаментални 
начин (постојања) бића“11. Покрет подразумева дијаду, некомплетно биће/комплетно 
биће (avtele,j-evntele,ceia), или „онтолошки и фундаментално duna,mei o;n/evnergei,a| o;n“12. 
Хајдегер, уз то, чита код Аристотела да „живот има te,loj (крај, сврху) – ентелехију 
(evntele,ceia)“13, као и то да је покрет „есенцијално одређење бића/по природи“14. Тако 
Хајдегер Аристотелов вечни покрет доводи у свезу са вечним временом, наводећи: 
„Време је вечно захваљујући есенцији времена, названом сада“, док „време унутар 
покрета захтева (следеће): ако време увек јесте, тада нужно и покрет (увек јесте)“15. 

Надаље, ако је време за Аристотела „део покрета“, то значи да један (или 
неки) део покрета није време!? Ако неки део покрета не може да се поистовети са 
временом, тада се намеће питање: који део покрета није време, или, још боље, како се 
део покрета који није време може објаснити кроз конкретан догађај као конкретан 
израз покрета16? Или опет, како се може десити покрет, ако један његов део није у 
времену? Чини се да Аристотел у том смислу инсистира на промени као следећем 
појму повезаном са временом, појмом који у парменидовском смислу јесте илузија17. 
Промена за Аристотела видљива је кроз одређени покрет и она нашим (умним) 
чулима одаје утисак о протоку времена, тако да је, на неки начин, време 
„обухватање, уоквиравање и сразмера покрета“ 18. Уз то, по Аристотеловом 
мишљењу, „природа је почетак покрета и промене“ (Fus) 200 б, 10). 

Али сада, ако је време део покрета, како је могуће да један део покрета није 
променљив, односно како то да један део покрета не подразумева време? Да ли због 
тога што се не запажа, јер „(време) по Аристотелу не може бити изложено у чистој 
материјалној фисици, већ само са одређењем према души“ 19, или због тога што, у 

                                                 
9 PETER MANCHESTER, The Syntax of Time, Boston 2005, стр. 87. 
10 MARTIN HEIDEGGER, Basic Concepts of Ancient Philosophy, Indianapolis 2008, стр. 143. 
11 Исто, стр. 142. 
12 Исто, стр. 145. 
13 Исто, стр. 146. 
14 Исто, стр. 146. 
15 Исто, стр. 147. 
16 Имамо у виду неоспорну чињеницу да, по природи сагледавано, једино у догађају можемо 
имати схватање о покрету. Покрет без конкретног, запаженог догађаја, било умног, било 
чулног, не може постојати. Можемо рећи и да под покретом подразумевамо неки догађај. Оно 
што подразумевамо под покретом ума, то, свакако, представља својеврстан умни догађај, као 
што чулни покрет представља већ некакав чулни догађај.  
17 CHRISTOPHER SHIELDS, Aristotle, New York 2007, стр. 197. 
18 PETER MANCHESTER, The Syntax of Time, Boston 2005, стр. 90. 
19 Исто, стр. 88. 
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једном делу промене, времена једноставно нема? Очигледно је, дакле, да на самом 
почетку, западамо у потешкоће када желимо да спојимо конкретан природни начин 
постојања са Аристотеловом основном поставком у дефинисању категорије времена, 
поставком која ставља у зависност тријаду: време-покрет-промена. Истовремено, нас 
занима и Аристотелово одређење времена, које „не може бити читано никако 
другачије, него као негативна одредница бића“ 20. 

На другом месту, Аристотел категорије покрета и времена види 
количинским (Metaf. 1020 а), што можемо препознати и у Аристотеловом односу 
према искуству, вештини; он, наиме, искуство повезује са временом наводећи: „... 
Младић није вешт; множина времена чини вештину (искуство) (ne,oj dV e;mpeiroj ouvk 
e;stin (plh/qoj ga.r cro,nou poei/ th.n evmpeiri,an-HN, 1142 а)“. Али, ако и на тај начин, 
дакле, на основу искуства, говоримо о променама, подразумевајући след догађаја у 
којима се уочава некакав количински већи проток времена, поново се сусрећемо са 
проблемом разумевања конкретних догађаја који, по Аристотеловој перцепцији, 
једним својим делом не морају припадати времену. 

Однос времена и конкретних догађаја додатно компликује тренутак, од 
Аристотела назван nu/n (сада). Сада јесте крај и почетак времена, али не и почетак 
одређеног временског дела, и као што неко за круг може рећи да је у једном свом делу 
крив и удубљен, тако и са временом бива – оно стално почиње и стално се завршава 
(Fus) IV, 222 б). Време стално почиње и стално се завршава, због чега стално и изгледа 
другачије (222 б). Међутим, иако прошлости више нема, а будућност још није присутна, 
ипак је време мерљива величина којој мерљивост омогућује тренутак сада. За 
Аристотела, појам сада (nu/n), као временски тренутак, јесте недимензионални појам. 
Наиме, објашњавајући временску одредницу „већ (h;dh)“, Аристотел тренутак сада (nu/n) 
назива и „tou/ paro,ntoj nu/n avtoavtoavtoavto,, ,,moumoumoumou“ (222 б), тако да време не може бити сагледавано као 
скуп садашњих тренутака, што, видећемо, оставља утисак о нејасној могућности мерења 
свих димензија времена, јер, како наведосмо, Аристотелу не изгледа (ouv dokei/) да је 
време сачињено од многих сада (218 а, 8). 

Аристотел сваки тренутак сада види одељеним од сваког другог тренутка 
сада и немогуће је да, кроз продужено запажање садашњости, два тренутка буду 
истовремена (218 а, 18). Управо због немогућности коинциденције два или више 
тренутака, садашња стварност за Аристотела има значаја само уколико раздељује 
будућност и прошлост21.  

И заиста, када бисмо се запитали како одредити тренутак сада, схватили 
бисмо да тај тренутак може имати димензију само ако подразумева временски 
екстензивно запажање, односно запажање коме ми дајемо садржај некакве мерљиве 
величине. Због тога je на овом месту за нас важан положај душе у односу на 
категорију времена, јер, сматра Аристотелу, неко би могао изразити недоумицу: 
„Када не би било душе, да ли би било времена или не? (Fus) IV, 223 а)“. Аристотел 
одговара да време не може постојати ако не постоји душа („avdu,naton ei=nai cro,noj 
yuch/j mh. ou;shj“ – 223 а), што ће рећи да не може постојати ни покрет, ако не постоји 
душа (223 а). Аристотел је на тај начин душевна сагледања ставио у однос са 
„површином спољашњег времена“ 22.  

Надаље, време, како тврди Аристотел, не постоји без покрета и промене. 
Промена и покрет постоје искључиво у ствари која се мења, или покреће (218 в). Време 

                                                 
20 Исто, стр. 87. 
21 CHRISTOPHER SHIELDS, Aristotle, New York 2007, стр. 211. 
22 PETER MANCHESTER, The Syntax of Time, Boston 2005, стр. 87. 
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није сам покрет, али је нешто од покрета (219 а); заправо време, по Аристотеловом 
тумачењу, јесте мера покрета у категоријама „пре и после“ (219 в). У односу на 
тренутaк „сада“ (nu/n), време се може сагледавати и као раздељено и као непрекидно 
(220 а). Тренутак сада наспрам временског тока постоји у односу у коме су монада и 
неки број (220 а). Бивајући крај прошлом, а почетак будућем времену, 
недимензионално сада чини и да је време непрекидно, али да се из угла истог појма 
показује и временско раздељење (220 а), тако да, за Аристотела, нити је сада време, 
нити је део времена, као што ни раздељење није део кретања (220 а). Садашњи 
тренутак јесте једна акциденција времена (220 а); он је нераздељив (233 в) и спаја 
прошло и будуће време тако да је тренутак сада крај прошлом, а почетак будућем 
времену. Такође, нужно је, сматра Аристотел, да сада треба бити и нераздељиво, да се 
не би десило да у садашњем тренутку један део прошлости буде измешан са једним 
делом будућности (234 а). Због тога он појам сада (nu/n) одређује нераздељивим (234а), 
за разлику од двају раздељивих делова времена. Међутим, не мери се кретање само 
временом, већ се и време мери кретањем (220 в). Време је, по акциденцији, и мера 
мировања „јер је свако мировање (мировање) у времену“ (221 в). Будући да се и покрет 
и мировање дешавају у времену, „време је унутрашње одређење бића“ 23. 

Време по себи јесте и узрок пропадљивости и заборава (221 а), тако да вечна 
бића „нису у времену, јер нити их време обухвата, нити се биће њихово мери 
временом“ (221 в). С друге стране, позивајући се на Демокрита, Аристотел наводи да 
је време нерођено и да је само код Платона време рођено, јер би, односно постаде 
заједно са небом (251 в).  

До сада су покрет и промена категорије које душа поистовећује са 
временским протоком. Ако, следећи Аристотелову логику, садашњи тренутак нема 
димензију (будући да је a;tomon), онда се сусрећемо са парадоксом по коме време није 
сачињено од многих сада, али се управо на основу запажања тренутака сада, као 
„кинетичких пресека“ 24, време може мерити. Будући да је време мера покрета (219 в, 
1) и будући да, на основу свога сада, време никада не може имати апсолутни почетак, 
јер је сада увек средина између прошлости и будућности (тако да је сада, с једне 
стране, почетак, а с друге стране, крај – крај прошлости, а почетак будућности), 
следи и то да је и покрет вечан (251 в, 20-28). 

Аристотелов појам који сматрамо важним у његовом одређењу значења 
времена, јесте појам небића (mh. o;n), зато што је непосредно повезан за две временске 
димензије; небића, како он тврди, јесу и нетачности, погрешни судови, али небића 
представљају и оне људи и ствари који су некада постојали, као и оне људи и ствари 
које још не постоје, али ће постојати (221 в – 222 а). Чини се да Аристотел на овом месту 
жели јасно одвојити прошлост и будућност од садашњости, како би ставио до знања да 
се прошлост не може више остварити, док се будућност још није остварила. Само на тај 
начин, Аристотел прошлост и будућност назива небићем. Неко би на овом месту рекао 
да постоји само садашњост25, а тада би опет био нејасан квалитативни однос између 
догађаја који се нису збили и догађајима који су прошли. Другим речима, да ли би 
имали право да, на основу Аристотеловог назива небиће (којим он назива и прошлост и 
будућност), квалитативно упоредимо сигурност, односно евидентност прошлих 

                                                 
23 Исто, стр. 100. 
24 TONY ROARK, Aristotle on Time (A Study of the physics), Cambridge University Press, New 
York 2011, стр. 106. 
25 CRISP THOMAS, „‘Presentism’, in M. Loux and D. Zimmerman“, The Oxford Handbook of 
Metaphysics, Oxford University Press, 2003, стр. 211-245. 
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догађаја, с једне, и неизвесност будућих догађаја, с друге стране? На основу истог 
именовања и прошлости и будућности (небића), најлакше је закључити да, за 
Аристотела, квалитативне мере прошлих догађаја и квалитативно-неизвесне мере 
будућих догађаја нису важне, јер би, у супротном, он сам направио некакву дистинкцију 
по њиховим посебним вредностима. Израз небиће, и као назив за прошлост, и као назив 
за будућност, подразумева несусретљивост прошлих и будућих догађаја26. 

Узмимо у обзир још једну временску експозицију која говори о 
Аристотеловом сагледавању времена. Наиме, „Аристотел нам даје три одвојене 
формулације. Прва одређује логос времена као Vброј покретаV, његову формулу, или 
формулацију. Друга, да бисмо схватили време и његову улогу, најпре морамо знати 
његову природу, начин његовe појаве у феномену покрета; природа времена јесте оно 
у односу на шта примећујемо нешто као брже или спорије у покретима. Треће, ово је 
само прва и лака интуиција, и обоје, спољашња природа времена и њена унутрашња 
логика, зависе од његове дефиниције у најфундаменталнијем смислу, о његовом 
одређењу (òrismo,j) или феноменолошкој идентификацији.  ~O òrismo,j времена: Време 
је оно што је Vтада и тамоV запажени покрет Vкада душа каже два сада (nu/n), једно пре, 
а једно послеV (Fis) 219 а)“ 27. Питер Манчестер (Peter Manchester) запажа да је, у 
сазнавању категорије времена (и то, по његовом тумачењу, „два сада“ – 
Nu/n/metaxy/Nu/n)28, душа, на неки начин, часовник на основу којег ми можемо изрећи 
време, али га не можемо истински идентификовати29. 

Морамо узети у обзир и чињеницу да Аристотел није прихватио „сукобљеност и 
онтолошку раздвојеност индивидуалног и општег, субјективног и универзалног, онако 
како је то учинио Платон“30. Ово је, чини се, сагледиво у временском смислу, када 
Аристотел својеврсно слагање појединачног и општег исказује кроз схватање 
садашњости. По мишљењу Jелина, „Сада је донето доле са неба, а није пројектовано из 
угла земаљског посматрача. Када душа чини место Сада, то је више гравитациони 
простор, или поље, него што је оптички простор у коме уперени зраци срећу зраке 
светлости. Као и време, небо више може да се осећа него што може да се види“31. 

Када Аристотел говори о времену као о броју којим се броји покрет, тада он 
наводи: „Време је број (од) кретања, а сада, као (оно што је) ношено, је (исто што и) 
монада броју“ (Fis) 220 а, 2). Уз то, „време је број не (као онај) у коме бројимо, него 
(онај који је) бројан“ (220 б, 7); „број је један и исти, и онај (који означава) сто коња, 
и онај (број) од сто људи, а (оне ствари) од којих је број, оне су различите, коњи од 
људи“ (220 б, 10). На тој основи, Аристотел показује временско јединство, и поред 
различитости промена као запажаних делова времена, и наводи: „Време је и свуда и у 
свему“ (218 б, 13). Бројем се, дакле, идентификује одређена перцепција, при чему се 
чува форма времена32. 

 

                                                 
26 Наравно да, притом, апстрахујемо појам „небића“ у светоотачким начинима његове 
употребе. 
27 PETER MANCHESTER, The Syntax of Time, Boston 2005, стр. 89. 
28 Исто, стр. 95. 
29 Исто, стр. 89. 
30 CRHSTOS GIANNARAS (Scedi,asma eivsagwgh/j sth. filosofi,a( e;kd) Do,moj(VAqh,na( 1988, стр. 
245. 
31 PETER MANCHESTER, The Syntax of Time, Boston 2005, стр. 90. 
32 TONY ROARK, Aristotle on Time (A Study of the physics), Cambridge University Press, New 
York 2011, стр. 105. 
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Иако смо свесни могућности свакодневне употребе појмова времена и 
простора управо на начин на који их Аристотел и дефинише, ипак, због несводивости 
сваког сегмента живота на (од Аристотела) понуђене појмовне оквире, Аристотел нам 
оставља довољно повода за питања. Питања, дакле, треба схватати у контексту потребе 
да се искажу недовољности у понуђеним Аристотеловим дефинисањима ових 
категорија. У том смислу, придружујемо се примедбама и других аутора који су 
доводили у питање Аристотелов недимензионални тренутак „сада (nu/n)“. Аристотелу 
се замера на ставу по коме недимензионална категорија јесте основни део мере. Тако, 
на пример, ако ми не запажамо тај тренутак у конкретном смислу, он може бити 
погрешан критеријум мерења. Тони Рорк (Tony Рорк) у том смислу спомиње пример 
филма у чијој секунди постоји 32 слике које кретањем одају утисак покрета. По 
његовом мишљењу, међутим, у стварном животу, ми не видимо једну слику (којој би 
одговарао Аристотелов тренутак сада), већ покрет, односно мноштво слика, који сада 
оцењујемо као једну границу у нашем мерењу. Рорк због тога указује на подразумевану 
употребу фантазије у Аристотеловој концепцији мерења покрета (промене)33. Међутим, 
Аристотел фантазију и види као покрет који бива по енергији чула (Peri. yuch/j – 429 а, 
1). Чула, дакле, изазивају фантазију. Иако Аристотел признаје поделу времена у којој 
садашњост постоји у дужем временском интервалу између прошлости и будућности, 
„очувавајући суд уобичајене мудрости, он непромењиво гради софистиковани 
теоретски aparatus на врху. Тако не можемо очекивати да је ово ишта више од почетка 
целокупне приче. Питање је опет, како разумети релевантни смисао VбројаV који се 
односи на кинетички пресек, пре и после покрета“34.  

Сада, дакле, инсистирамо на дефинисању оних проблема који за нас 
искрсавају у Аристотеловој перцепцији времена. Прво питање које се намеће гласи: 
ако је тренутак сада недимензионалан и, као такав, мера мноштвене структуре 
времена, на основу чега се о њему може изрећи било какав суд?! Другим речима, на 
основу чега Аристотел одређује принцип nu/n? Друго питање: ако тренутак сада није 
део времена, како је у њему могућа „свеза“ прошлог и будућег дела времена, или, 
пак, на основу чега Аристотел може да тврди да тренутак сада не партиципира ни у 
прошлости ни у будућности? Треће питање: у ком односу стоји могућност душе да 
„опази“ недимензионални тренутак сада, са могућношћу постојања супротног, дужег 
или мерљивијег опажања садашњости? Другим речима, због чега би тренутак сада 
имао релевантност ако није приказив реалним догађајем који би душа уочавала као 
што уочава покрет у времену? 

Смисао Аристотелове концепције времена додатно усложњава Мек 
Тагартова (J. M. E. McTaggart) временска експозиција која, узета у обзир, показује 
илузију о постојању времена у Аристотеловом смислу, јер инсистира на сваком 
догађају као на догађају лишеном оригиналног егзистенцијалног статуса. Сваки 
догађај, најпре, јесте будући, затим, садашњи, и најзад, заувек прошли догађај. 
Његова временска пројекција (тзв. В-серија35) подразумева двострани приступ 
времену пре-после, односно после-пре, који не подразумева промену, тако да Тагарт 
поставља дилему квалитета догађаја или релације међу догађајима у линијском 
поретку времена36, што, по његовом мишљењу, говори о постојању Аристотеловог 
времена као илузије. 

                                                 
33 Исто, стр. 106. 
34 Исто, стр. 108. 
35 А-серија одговара Аристотеловом линијском виђењу времена у коме неки будући догађај 
постаје садашњи, и, на крају, прошли догађај. 
36 J. M. E. McTAGGART, „The Unreality of Time“, Mind, 17, Oxford University Press, 1908, стр. 
457-473.  
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Можда би било умесно рећи да Аристотелово инсистирање на употреби 
недимензионалног тренутка (сада) као саставног дела процеса мерења покрета, може 
да се оправда постојањем некаквог посве субјективног суда, или субјективних судова 
који би засигурно произилазили из стварности које су иза чула и иза чулних запажања. 
Једино на тај начин, Аристотелово дефинисање тренутка сада би имало смисла. 
Насупрот томе, постоји пуно недоумица и потенцијалних питања наметнутих 
Аристотеловим приступом времену као мери покрета, те његовим схватањем прошлих 
и будућих делова времена. Ако време, у контексту посматране промене, чини 
мерљивост, односно бројивост величине промене коришћењем недимензионалног 
(нераздељивог) тренутка (који је, уједно, крај неког прошлог и почетак будућег 
времена), тада се очекује и запажање какво даје Рос наводећи: „Опис времена по коме 
се промена броји, је несрећан, јер бројање сугерише пребројавање, бројање до краја; и 
Аристотелов језик предлаже да се сада (множ.-ta. nu/n) могу бројати, или да се могу 
бројати и други, недељиви делови времена, укључени у промену. Ово би међутим, 
могло бити страно читавој Аристотеловој теорији; он је потпуно конзистентан у 
настојању на бесконачном дељењу времена и промене“37. Али, по другом мишљењу, 
тренутак (nu/n) се не броји у покрету, већ омогућује бројање покрета38. Тако и 
недељивост тренутка (nu/n), односно недимензионалност упућује на закључак да се, 
кроз тај тренутак, будућност на неки начин претвара у прошлост. Сагледавајући 
уочену разлику у квалитативности између аристотеловског смисла прошлости и 
будућности, закључујемо да за Аристотела једину квалитативно-извесну димензију 
времена представљају догађаји који су се десили, односно прошли догађаји, што из 
перспективе хришћанског виђења времена и простора, не разјашњава на 
задовољавајући начин могуће условљености међусобних односа временских делова. 

Уз то, примећено је да, инсистирањем на броју покрета који је временска 
мера неке физичке димензије, све о тренутку сада, „које припада феномену покрета, 
као да временски ишчезава у менталном присуству које, физички говорећи, уопште 
није феномен. Другим речима, покушај да се одбрани физичко биће времена води 
иронично екстремном субјективизму који се тиче његове појаве“ 39.  

Сведоци смо и неоспорне чињенице по којој и прошле и будуће догађаје 
управљамо ка садашњем тренутку постојања, па чак и у најприземнијим стварима. У 
историјском смислу, читави народи имају за основ свог постојања, односно за своје 
сада, управо оно што Аристотел назива небићем, тако да неки народи, или пак групе 
унутар истог народа, то чине у временским оквирима прошлих, засигурних, а други у 
временски (не)извесним оквирима будућих догађаја. 

Надаље, и са /м Аристотелов концепт времена као да онемогућује постојање 
апсолутне садашњости, јер недимензионални тренутак сада може постојати и као 
замишљано-посматрани тренутак у неком прошлом времену у коме се уочава 
узрочност, односно последичност неког кретања. Тренутак сада не може да се 
распростре нити унапред, нити уназад. Аристотелов захтев за нераздељивошћу 
тренутка сада, као и захтев за његовом неекстензивношћу, чини тренутак сада 
недимензионалним, што неумитно доводи мислећи ум до закључка да би тај 
тренутак, коришћен да означи управо садашњи тренутак, на неки начин, био 
несмешљиви прелазак будућности у прошлост. 

                                                 
37 ARISTOTLE, Physika. Aristotle’s Physics: A Revised Text With Introduction and Commentary. 
изд. W. D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 1936, стр. 65. 
38 PETER MANCHESTER, The Syntax of Time, Boston 2005, стр. 101. 
39 Исто, стр. 102. 
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И на овом месту, Аристотел оставља простор за извесне недоумице. Ако 
прошлост назовемо збиром стварних, аутентичних догађаја који су се десили, шта 
будуће време чини аутентичним делом времена? Другим речима, по чему се део 
времена назива будућим временом? Да ли неминовност, по којој увек мора постојати 
и неки недимензионални тренутак сада, треба да одреди постојање будућности?! Уз 
то, како је могуће да се у нечему што није део времена (а што без времена не може 
постојати), делови времена просто смењују? 

Ако бисмо покушали наћи конкретне стварности, по Аристотеловом моделу 
времена, живот не би могао имати везе са будућношћу из два разлога. Први се односи 
на недостижност будућности због тренутка садашњости који, као недимензионалан, 
али и недељив на свој прошли или будући део, не може имати ни сопственог удела у 
будућности. Дакле, да би постала прошлост, будућност на неки начин мора заобићи 
тренутак сада. Други разлог почива на сасвим извесној могућности да се будућност, 
као део временског континуума, схвати попут некакве готове стварности, односно 
спремног небића, које кроз садашњост треба да пређе у прошлост, јер је, како рече, 
будућност небиће, односно све оно што се није још догодило. Међутим, будућност 
ни на који начин не може бити схваћена јер екстериорност будућности карактерише 
управо чињеница „да је будућност апсолутно изненађујућа“ 40. Међутим, данас са 
сигурношћу тврдимо да је и најобичнији поглед у звездано небо заправо поглед у 
историју, а не у садашњост или будућност, па би, вођени Аристотеловим схватањем 
времена, могли устврдити да су једино прошли догађаји и постојања која тек сада 
запажамо – реални!?  

Запажамо, такође, да сваки сусрет човека са светом није једновремен, јер 
свако и све у односу на нешто запажано друго, или неког запажано другог, показује 
кашњење, па макар то кашњење за нечији ум било и минимално. У том смислу, касни 
човекова спознаја према реалности сваког постојања по природи, касни у схватању 
садржаја изговорених речи, касни и погледом и слухом и чулом мириса и чулом 
додира према свему што за човека, као виђено или сазнавано, постоји у природи. 
Аристотелови огледи о времену суштински намећу питање постојања прошлости као 
једино извесног временског дела, док временску димензију будућности, у 
Аристотеловом случају, не препознајемо као реални временски део. 

А сада, истини за вољу, може ли се на другачији начин дефинисати време у 
односу на природно кретање, ако се, као код Аристотела, не користе апсолутни 
појмови попут његовог недимензионалног сада?! Другим речима, да ли је само тај 
појам код Аристотела недимензионалан? 

Када говоримо о будућности и о прошлости, ми под једним појмом 
подразумевамо велико мноштво догађаја који ће се десити, или, у другом случају, 
велико мноштво прошлих догађаја, али их, на неки тренутни начин, називамо 
будућност, односно прошлост, попут Аристотеловог тренутка сада. Дакле, ми 
можемо разумети Аристотелово сагледање закона временског поретка само ако је то 
сагледање у једном правцу. Шта то значи? То значи да, с једне стране, тренутни израз 
сада не може бити пресликан на спољашњи свет, као што ни изрази прошлост и 
будућност не могу бити пресликани на множину покрета који су прошли, односно на 
оне који ће доћи. Сви ти покрети (прошли и будући) само се подразумевају под 
појмовима прошлост и будућност, а никако се не пресликавају на спољашње 
стварности. На тај начин, ови мноштвени изрази не представљају дефинисање 

                                                 
40 „... Будућност је оно што није појмљено, што пада на нас, што нас спопада“. Види: 
ЕМАНУЕЛ ЛЕВИНАС, Вријеме и друго, Београд 1997, стр. 57. 
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спољашње стварности по природи, него по расуђивању природе. Зато, за Аристотела, 
они и јесу у области душе. Због тога се Аристотелова сагледавања времена, 
употребљавају одомаћено у ономе што подразумевамо под изразом свакодневни 
живот, у коме се људи, користећи делове времена (прошлог, садашњег, будућег), 
умно-душевно управљају и у погледу животних тешкоћа, али и у погледу животних 
радости. У том смислу, користе се и апсолутни изрази под којим се подразумева нека 
природна мноштвеност виђена од споља. Ако се запажени принцип, који је сада 
некакав суд у области душе, покушава пресликати на спољашњу стварност, тада се 
суочавамо са погрешном логиком. Зенонов пример са бескрајном дељивошћу 
дистанце запажаног покрета потиче управо из покушаја да се некакав умни принцип 
(који је у области душе) преслика на стварност спољашњег света. Умствена дељивост 
сваке дистанце, па и оне замишљано-најмање, пресликана на спољашњи свет, доводи 
до апсурда јер негира постојање покрета који је, надасве, очигледан! Али ако 
Аристотел потврђује Зенонов умни принцип тако што промену одређује дељивим 
бесконачним бројем раздеоба41, онда је могуће (по истом принципу) тражити одговор 
на реално запажање идентичног суда у спољашњем свету. Другим речима, шта у 
стварности коју називамо садашњост стоји иза Аристотеловог тренутка сада? Да ли 
је тренутак сада Аристотелов произвољни умни принцип којим покушава да укине 
могућност реалног постојања садашњости!? 

 
Хришћански захтев за остварењем времена и простора 

 
Светоотачка мисао признаје природни (од Аристотела дефинисан) временски 

ток, односно временско постојање, што видимо из одређења времена нпр. у речима: 
„Време је раздобље (dia,sthma) у коме се нешто чини“42, али се, у кључној ствари, 
светоотачки приступ времену потпуно разликује. За Аристотела, као што смо и навели, 
време јесте вечно, док светоотачко предање време сагледава ограниченим. Тако, нпр. за 
Јустина мученика, „време није вечно нити беспочетно због чега ни покрет није вечан и 
беспочетан“43, док Василије Велики, за разлику од Платона и Аристотела, сматра да су 
„дани, часови месеци... мере времена, а не делови (времена)“44. Василије, такође (за 
разлику од Аристотела), у покрету небеских тела не сагледава вечни ток времена, већ 
обратно, указује на постојање и делатност Творца45. Говорећи о временском току, 
Василије наводи: „... А када је требало дакле, и свет овај да буде уведен бићима 
(evpisacqh/nai toi/j ou=sin), најпре (за) училиште и образовање људских душа, а потом и 
свим бићима у постању и пропадљивости (за) подобно боравиште, (тада) саприродним 
свету и у њему животињама и биљкама наста временски исход (tou/ cro,nou die,xodoj 
ùpe,sth), стално привођен и пролазан и нигде прекинут (kai. mhdamou/ pauome,nh tou/ 
dro,mou). Или, није ли време такво да му прошлост нестаје, будућност још не ступa, а 
садашњост пре него се позна измиче чулу? Таква је нека природа посталих (ствари), 
или свагда растућа или пропадајућа, немајући јасно установљење и постојаност“46. 
Стварање света и време Василије сагледава и из једне чудесне перспективе. Тумачећи 

                                                 
41 CHRISTOPHER SHIELDS, Aristotle, New York 2007, стр. 217. 
42 OLUMPIODWROS ALEXANDREIAS ( ~Upomnh,mata eivj to.n VEkklhsiasth,n( PG 93, 508А. 
43 IOUSTINOS MARTHS (VAnatroph. dogma,twn tinwn avristotelikw/n( PG 6, 1525D. 
44 BASILEIOS MEGAS (Lo,goj AV( VAnatreptiko.j tou/ avpologitikou/ tou/ dussebou.j Euvnomi,ou( PG 
29, 560B. 
45 Исто, 560C. 
46 BASILEIOS MEGAS ( ̀Exah,meroj( PG 29, 13BC. 
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речи Књиге постања: „у почетку створи Бог небо и земљу“ (1, 1), Ваилије наводи: „... 
Или је можда због незнатног и невременог стварања речено „ у почетку створи“ , јер је 
почетак нешто недеобно (avmere,j) и недимензионално... а ако неко од надмених 
(filoneikw/n) почетак назове временом, нека зна да раздељује (почетак) у временске 
делове, а они су почетак, средина и крај. А да (неко) смисли почетак почетка, то је 
потпуно смешно“47. И по мишљењу других отаца, Бог је творац доба и времена48. За 
Григорија Богослова, „век није време, нити део времена (нити је мерљив), али као што 
је нама време мерљиво покретом сунца, тако је вечним (бићима мера) век који се шири 
бићима као неки временски покрет и размак (dia,sthma)“49. О овој перспективи времена, 
биће речи у склопу разматрања идентичног Дионисијевог и Максимовог схватања 
времена и века. 

Јован Зизиулас уочава да Григорије Ниски исказује суштински проблем 
просторно-временског постојања у контексту „dia,sthma (простора; простирања у 
смислу и простора и времена), чиме се одликује стварање ни из чега“50. Зизиулас, у 
контексту просторно-временске створености, сагледава смрт као одбацивање „другог, 
Бога, и другог у сваком смислу“ 51, што је и перспектива речи јеванђелисте Јована: „... 
Ко не љуби брата, остаје у смрти“ (1. Јов. 3, 14). Будући да се, у овом смислу, поставља 
и незаобилазно питање правилне употребе ствари и бића, ми бисмо митрополитовом 
ставу придодали и одговарајуће објашњење Григорија Ниског који у свом тумачењу 
Књиге проповедника (овај пут52 у осмој беседи), наводи речи Проповедника: „Све 
(створене ствари) што (Бог) створи, добре су у време своје, и са веком дао је (Бог) у 
срца њихова да не нађе човек створење кога створи Бог од почетка до краја“ (Проп. 3, 
9-11). На овом библијском месту, Григорије Ниски проблематизује значење речи у 
време своје, објашњавајући грех као неспособност првог човека да у право време учини 
правилну употребу сваке ствари53. У том контексту, Григорије наводи да „век који има 
некакав раздеобни смисао (diasthmatiko,n ti no,hma) сву кроз себе означава творевину у 
њему (веку) посталу“ 54. Човек је, дакле, у неправилном приступу због не у право време 
употребе ствари, све створено почео користити на своју штету, имајући за последицу 
раздељења века на његове делове као основ сагледања времена, односно покрета бића. 
Тако, заправо, долазимо до значења времена искључиво у контексту опажаног покрета 
појединачних ствари, о чему је говорио Аристотел, а не сотириолошки сврсисходног 
односа према бићима и стварима, што чини дефинитивну и непомирљиву разлику 
између вечног времена које неумитно „господари“ стварима и времена као 
дефинитивно сотириолошке категорије. 

Имајући у виду поменуту разлику „природног“ сагледавања непрекидности 
временског низа дефинисаног од Аристотела и светоотачког предања о створености, 
и, самим тим, ограничености времена, јасно је да црквени начин постојања 

                                                 
47 Исто, 16C. 
48 Види: нпр. PROKOPIOS GAZAIOS (Eivj th.n Ge,nesin èrmhnei,a( PG 87a, 292C. 
49 GRHGORIOS QEOLOGOS ( Lo,goj LHV (Eivj ta. Qeofa,nia ei;toun Gene,qlia tou/ Swth,roj), PG 36, 
320AB. 
50 ЈОВАН ЗИЗИУЛАС, Заједница и другост, Пожаревац 2011, стр. 3. 
51 Исто. 
52 Митрополит Јован Зизиулас указује на место из Седме Григоријеве беседе посвећене 
тумачењу Књиге Проповедникове. 
53 GRHGORIOS NUSSHS (VExh.ghsij avkribh.j eivj to.n VEkklhsiasth.n tou/ Solomw/ntoj( PG 44, 
752A. 
54 Исто, 752D. 
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актуелизује проблематику раздељеног времена и простора у раздељењу заједнице, 
због чега се смрт показује и крајње трагичном, али и стравичном просторно-
временском „појавом“. Овог пута ради се о садашњости не као „једном делу времена“ 
који касније више неће бити актуелан, већ о садашњости као мери времена која 
неумитно сведочи о пролазности, односно раздељењу свега! На тој основи, својим 
неизрецивим оваплоћењем, Бог Логос чини „рез у времену који укида временско 
настављање, односно временост као ропство ономе VпреV и VпослеV-(и) уводи у време 
трајање VприроднеV заједнице људи и Бога“ 55. Због тога, и могућност запажања и 
мерења покрета у времену не подразумева просто посматране спољашње покрете 
бића или ствари, који тек накнадно постоје у некаквим свезама са човеком. Најпре, 
покрети природе подразумевају божанске законе који су, уједно, и узроци  кретања. 
Они јесу претпоставке начина постојања и, на неки начин, почивају с оне стране 
покрета. Православно-хришћански концепт времена подразумева меру 
богослужбено-символичних покрета као нарочитих начина постојања, а то укључује 
двостраност онога што се подразумева мерењем (бројањем). Двостраност овако 
мереног покрета важи само за богоустановљене начине постојања у којима се 
пројављује нарочити приступ мерењу покрета, приступ који подразумева апсолутну 
власт Личности над покретом, односно власт нарочите Личности над временом! 

Аристотелов модел времена не оставља могућност за апсолутност личне 
власности над покретом, због чега Аристотелова одређења времена важе у опажању 
сваког покрета без обзира на унутрашњу природу покрета. Због тога, Аристотел не види 
могућност да одређени власни покрет избави посматрано биће од неизбежног закона 
промене која се и мери (броји) временом. Због чега? Управо због тога што линијски 
узрочно-последични приступ времену, какав је Аристотелов, не подразумева могућност 
да конкретан догађај будућности, према коме се управљају сви историјски догађаји, 
јесте у власти Једне Личности. За Аристотела, не постоји начин свеопштег сједињења 
личног односа у различитим деловима времена (будућности и прошлости). И када би се 
желело доћи до тачке спајања будућности и прошлости, или будућности и садашњости, 
то као умни принцип не би било могуће, јер би, по Аристотеловом мишљењу, тада 
будућност постајала прошлост, али и прошлост будућност. Видели смо да је, за 
Аристотела, било важно да тренутак сада прикаже недимензионалним, „али ипак“ 
конститутивним делом времена; тренутак сада, дакле, није саставни део времена, али 
он, и поред тога, спаја време у оба правца. 

Православно-хришћанско сагледавање времена представља и сведочанство 
будућих начина постојања, антиципираних на богоустановљени начин већ сада, као што 
су бивали антиципирани и у библијским временима. У том светлу, препознајемо покрете 
личних односа у складу са богоименовањем времена, и, самим тим, препознатљивост 
нарочитог, сотириолошког покрета међу различитим деловима времена. 

Хришћанско предање сведочи о томе да човек историјски ступа ка будућим 
догађајима имајући за основ свог начина постојања догађаје који су се већ збили, али 
и оне који ће се збити. Човек није пасиван посматрач прошлих догађаја, или догађаја 
који ће наступити; догађаји који имају богочовечански основ одређују наша 
сагледавања времена и места. То ће рећи да наш нарочити однос са Господом 
подразумева другачију перспективу сагледавања онога што називамо временом и 
простором (местом) од оне Аристотелове. Међутим, иако нам хришћански смисао 
покрета на другачији начин открива и његову меру (број), односно време, ми и даље 
имамо могућност да перспективу покрета и времена сагледавамо у Аристотеловом, а 

                                                 
55 CRHISTOS GIANNARAS (To. pro,swpo kai. ò e;rwj( VAqh,na( 1987, стр. 199-200. 
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заправо природном смислу, јер је она заједничка за све људе послепадног света. Због 
тога се јасно мора разграничити послепадни приступ времену и простору од 
сотириолошког сведочења или оправдања времена и простора.  

Тако, на пример, Дионисије говори о небеским телима називајући их 
„небеским началима“ 56, чијим кретањем одређујемо и меримо дане и ноћи, месеце и 
године и кружна кретања времена и ствари у времену. Он сматра да мерење времена 
долази од запажања покрета и „периодичних апокатастаза“ 57 небеских тела. Светлост 
је због тога мера и број часова, дана и сваког нашег времена58. Кружно, пак, 
постављање небеса, односно сферично стварање Максим тумачи у смислу постојања 
свега као око божанског центра, односно божанске воље59, јер се кружни покрет, 
полазећи од себе, завршава у себи, што подразумева кретање које увек завршава са 
центром као мерилом кретања, односно постојања. Али, без обзира на мерење 
свакодневног временог постојања бића (временом одређиваном апокатастазама 
небеских тела), хришћанско виђење времена подразумева временски повезане 
догађаје, тако да историјски догађаји могу имати унутрашњу свезу са прошлошћу 
или будућношћу. То је могуће када догађаји почивају на јединству нарочитих начина 
постојања заједничких сваком делу времена. Прошли догађаји и јесу и нису 
искључиви део прошлости. Ни прошлост није прошла; она је саставни део 
садашњости и будућности. У том смислу, Максим говори о обичају текстова Светог 
писма да мењају значења времена, називајући будућа времена прошлим, а прошла 
будућим, али и садашњост стварношћу која је пре и после овог времена60. 

У контексту човекољубивог божанског отелотворења, Господ Павловим 
устима позива хришћане да истовремени са Адамом у паду, богослужбено искупљују 
време „јер су дани зли“ (Еф. 5, 16), што говори о греховном кашњењу, односно 
неистовремености заједнице са Господом, док у супротном, синхроном смислу, треба 
разумети Игнатијево инсистирање на, у сва времена, јединственој сотириологији, 
односно једновремености у вери свега што се спаситељно збило, што се збива, и 
свега што ће се спаситељно збити у Последњи дан. Сотириологију једновремености у 
вери Игнатије изражава речима: „.. И пророци, будући Духом ученици (Његови) 
очекивали (су) Њега као Учитеља. И зато Онај, Кога су они праведно очекивали, 
дошавши васкрсао их је из мртвих“ (Игнатије, Маг. 9, 2). Јединственост у вери 
Игнатије исказује и речима: „А и пророке љубимо, зато што су и они објављивали 
јеванђеље и у Њега су се надали и Њега очекивали, у Којег и поверовавши спасли су 
се, будући у јединству Исуса Христа – свети достојни љубави и достојни дивљења, 
од Исуса Христа посведочени и убројани у Јеванђеље заједничке Наде“ (Филад. 5, 2). 

И богослужбена поезија сведочи о међусобно повезаним деловима времена, 
како повезаност садашњости са будућношћу, тако и прошлости са будућношћу. У том 
смислу, налазимо стихове: „... Саваскрснуо си Адама руком свесилном свесилном...“61, 

                                                 
56 DIONUSIOS AREOPAGITHS( Peri. qei,wn ovnoma,twn( PG 3, 697B) 
57 Исто. 
58 Исто (PG 3, 700A. Види и одоговарајућу верзију текста у  PG 3, 697C, у којој се светлост 
сагледава као дејство доброте која је „иза сваког божанства“ и која је „мера бића“). Сунце је, 
по Дионисијевом тумачењу, иако неуобличено, осветљавало и прва три дана стварања, „као 
што рече божански Мојсије“. Види: DIONUSIOS AREOPAGITHS( Peri. qei,wn ovnoma,twn( PG 3, 
700A. 
59 MAXIMOS OMOLOGHTHS( Sco,lia eivj to. Peri. qei,wn ovnoma,twn( PG 4, 245A) 
60 Исти( Pro.j Qala,ssion( Peri. diafo,rwn avporiw/n( PG 90, 284А. 
61 Октоих, осми глас, субота, вел. Вечерње, Стих. Стихире. 
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или, пак, речи: „Сишавши с небеса на земљу, и доле лежећи у адовој ноћи, сакупивши 
као Бог Адамов зрак, и вазнесењем твојим Христе на небеса узвевши, и престолу твоме 
отачком саседатеља си начинио, као милостив и човекољубац“62. О прошлом времену 
као о садашњем, сведоче речи: „Данас владика твари и господ славе, на крст се 
прибија...“63, као и речи: „Ево пророчка се испуњују проречења, која је зрацима 
примрачним покрио јављање будућих (ствари), као Бог утешитељ, сада се изли 
апостолима богато...“64, или: „Превечни Бог... који узима јестество човечије, 
обоготворивши тајно данас узнесе...“65; или опет: „... Умалио си ноћ страсти, и дан 
безстрашћа постигао си...“66; „Витлејем оставивши, преславно чудо, ка Јордану 
пожуримо душом топлом, и тамо угледајмо страшну тајну: јер Христос мој боголепно 
стаде обнажен, одевајући ме у одежду небеског царства“67;  „... Јер дух свети данас 
свише сиђе на дом ученички, и сваки другим (језиком) говораше људима: језици се 
разсејаше виђени као огањ, и не опали их, него их још ороси“68; „Чудно твоје распеће, и 
силазак онима у аду... опленив га и древне затворенике саваскрсао си собом славно као 
Бог... “69; или: „... Данас чинопредстојања анђела на небесима и сабрања људска на 
земљи, у помен твоју мати светло празнују, они (анђели) имајући тебе као слављеницу с 
којом заједно славе, а ми (имајући те као) к Богу посредницу“70; или: „... Данас на 
небесима горње силе наше јестество гледајући, дивише се усходу чудног образа, 
имајући недоумицу један к другоме (говораху)... с њима непрестано усхвалимо с телом 
оданде поново долазећег...“71; „... И од нас к небеским (стварностима) данас 
отходиш...“72; „... Небеско наследство примивши...“73; или речи Катавасије: Отверзу 
уста моја: „Благочестиве дечаке у пећи рођење од богородице спасло је, тада 
изображено, а сада дејствитељно...“ 

Богослужбено-символични текстови о будућим догађајима говоре и у 
контексту прошлих догађаја, тако да у текстовима анафора наилазимо на речи: „... 
Уздиже нашу природу изнад сваког начала и власти“; „... Спасао нас је...“ итд. У овом 
контексту, треба имати на уму Дионисијеву експозицију о томе да је већ почео наш 
боговрсни живот у Христу74, али и Максимове речи: „Сваки ум који Бог држи... 
задобија словесну силу из које се рађа спознајна вера по којој се неисказиво научава 
вечно постојећи Бог, и кроз наду, будуће (стварности) сабивају као присутне...“75 

Будући да у свакодневном животу категорије прошлог, садашњег и будућег 
чине општечовечанске појмове у свакодневној употреби, сада, у најмању руку, треба 
да дамо одговор на питање: шта проблематизује категорије прошлости, садашњости и 
будућности у нашој хришћанској употреби ових термина?! 

 

                                                 
62 Цветни Триод, Четвртак јутрење, глас 5, Недеља 7, Светих Отаца. 
63 Слава на Стих. Стих, Петак 6. недеље Великог Поста, јутрење. 
64 Петак Педесетнице, сједален по првој катизми. 
65 Сједален, четвртак 6. недеље по Пасхи, јутрење. 
66 Минеј Септембар 28. Стихира на Хвалитне стихире. 
67 Минеј, Свјетилен, 3. јануар. 
68 Четвртак по Педесетници, јутрење, сједален. 
69 Октоих, Субота, вечерње, 5. глас. 
70 Србљак, Хвалитне стихире, 30. јул, света Ангелина. 
71 Јеванђелска стихира на Вазнесење. 
72 Србљак, Сједален, 24. септембар, св. Симон. 
73 Минеј, 6. новембар, Стихире на Господи возвах. 
74 DIONUSIOS AREOPAGITHS( Peri. evkklhsiastikh/j ìerarci,aj( PG 3, 553BC. 
75 MAXIMOS OMOLOGHTHS( Kefa,laia qeologika. kai. oivkonomika,( PG 90, 1248B. 
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Време и проблем смрти 
 
Најстарије послепадно искуство човека везано је за испитивање и налажење 

смисла свеопштег постојања у времену, јер временост историјског постојања ограничава 
онтолошка претња, коју називамо смрт. Приступ проблему смрти може бити двојак; први, 
најзаступљенији, карактерише смрт као „појаву“ која се „дешава“ у тренутку, временски 
помереном од садашњости. Оваквим приступом, смрт се схвата или као последица 
болести, или несретног случаја, или, пак, као последица исцрпљења животних енергија, 
старости. Православно-хришћански приступ проблему смрти сагледава смрт као свеопшту 
претњу постојању, односно као „саставни део“ историјског постојања у коме су живот и 
смрт, на нама несхватљив начин, помешани од тренутка телесног зачећа. Иако је човек у 
стању да увиди некакву помешаност живота и смрти, како у макрокосмосу, тако и у 
микрокосмосу, ипак његовом уму проблем настајања и нестајања материје остаје основна 
непознаница и као појава у атомској физици. 

Међутим, свакодневно човеково постојање одређено је у потпуности 
могућношћу окончања живота, односно окончања сваке људске делатности и 
понашања, било да се у појединим делатностима ради о суочавању са смрћу, или, 
пак, о бекству од смрти. Модерну цивилизацију каректеришу небројене димензије 
крајње лакомислених одлагања сусрета са смрћу као последњим непријатељем. 
Међутим, смрт је истовремено и саставни део тајноводственог карактера 
богослужбено-символичног начина постојања, утемељеног на Тајни Смрти и 
Васкрсења Господа Исуса Христа. Посљедованија светих тајни Цркве и те како 
пројављују тајноводствене христолошке димензије смрти. Максим, у том смислу, 
тумачи речи Григорија Богослова које говоре о смрти у контексту премудро 
замишљеног божанског домостроја спасења76. Морамо, дакле, имати у виду да је 
земаљски живот Господа Исуса Христа снажно обојен Његовом смрћу и да се чак 
„врхунац земаљског живота Христовог налази у Његовој смрти... (и) читав живот 
Христов на земљи беше у виду његове смрти. О овоме сведочи сам Христос. Смрт 
Христова присутна је у свим Његовим пројавама, па чак и на Тавору (Лк. 9, 31). 
Међутим, на Голготи, а не на Тавору, или на било ком другом месту, испуњава се и 
савршава земаљска литургија Бога Логоса као човека. На Голготи, а не на Јордану, 
показује се да је Господ наш Исус Христос био савршени човек. У смрти Христовој, 
пројављено је да је Он био Син Човечији77. Међутим, на крсту није умро само човек, 
већ очовечени Бог, јер је сва пуноћа смртне људске природе постојала у личности 
Сина Божијег. Исправно је рећи: умро је човек у личности Сина Божијег“ 78. 

Истовремена помешаност живота и смрти препознатљива је и у појединачном 
смислу. Евдокимов примећује симултано постојање два човека, односно коегзистенције 
два времена у једном бићу79, по речима апостола Павла: „Ако се наш спољашњи човек и 
распада, унутрашњи се обнавља из дана у дан“ (2. Кор. 4, 16). Богоустановљени 
богослужбено-символични начин постојања Цркве има посебну перспективу из које 
посматра проблем смрти, а самим тим, и однос према времену и простору. Категорије 
простора и времена у православно-хришћанском многодимензионалном доживљају света 
карактеришу и појединачни осети које поседује вера у контексту унутрашњег човека о 

                                                 
76 Види: MAXIMOS OMOLOGHTHS( Peri. diafo,rwn avporiw/n( PG 91, 1068D. 
77 NTOMPRIBOGIE MINTITS( To. Musth,rion th/j VEkklhsi,aj( Aqh/nai( 1989, стр. 53. На овом 
месту, аутор се позива на Максимов спис Pro.j Mari/non, PG 91, 48ABCD. 
78 NTOMPRIBOGIE MINTITS( To. Musth,rion th/j VEkklhsi,aj( Aqh/nai( 1989, стр. 53. 
79 ПАВЛЕ ЕВДОКИМОВ, Православље, Службени гласник, 2009, стр. 218. 
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коме говори апостол Павле. Чула која поседује унутрашњи човек, човек вере, другачије 
дејствују од чула која поседује телесни човек, и као што унутрашњи човек, има своја 
чула да вером види, сазнаје, расуђује (Јевр. 11, 1) и, укратко, чула која, по сведочењу 
апостола Павла (у Јевр. 11), постоје у контексту богослужбених покрета, тако у пројавама 
вере налазимо и другачије одреднице простора и времена од оних у философији, или 
оних у науци. Тако апостол Тома чуло додира своди до додира вером, пројављујући 
јединство човека вере са Тајном Господњег Тела и Крви. Вера сведочи о начину 
конкретног постојања, а не о било каквом опажајном покрету тела кроз простор, што за 
православно-хришћанско сагледавање постојања, значи да изражавање вере јесте 
сведочанство конкретних богослужбених догађаја, а не површне убеђености у Божије 
постојање. Сваки други опажајни покрет јесте покрет ка небићу, ка ономе чега нема, и 
хришћани заправо трагају за другим чулом, по Соломоновим речима, „чуло божанско 
наћи ћеш (ai;sqhsin qei,an euvrh,seij)“ (Парим. 2, 3-5). 

Ако би неко и поставио питање на основу чега можемо говорити о ономе 
чега нема, Црква би (у тишини) одговорила супротном перспективом, односно на 
основу сопственог начина постојања, пројављујући богослужбено сведочанство 
Господњих речи: „Саградићу своју Цркву...“ (Мт. 16, 18). Начин изображавања 
будућег постојања кроз богослужбени символизам80 као богоустановљеног начина 
постојања представља границу Тела Христовог мимо које нема спасења од смрти. То 
значи да ни бића, али ни време, ни простор неће постојати мимо павловске визије по 
којој Бог јесте, али ће и бити све у свему. Свест о присуству будућих вечних 
стварности Максим, како смо навели, своди до „сваког ума држаног божанском 
влашћу... (ума) који је задобио словесну силу из које се рађа спознајна вера, по којој 
се неисказано научава вечно Божије присуство и као (већ) постојеће сабива 
(suggi,netai) кроз наду у будућа (добра)...“81 

Наш одговор на питања проистекла из аристотеловског сагледавања 
законитости временског постојања може се засновати на Аристотеловом суду којим 
смо започели и претходну главу нашег рада, а који гласи: „Оне ствари које сви 
сматрају, (ми) о њима говоримо (a] ga.r pa/si dokei/( tau/tV ei=nai, famen)“ (HN, 1173 a). 

Проблематика времена најактуелнија је у контексту присуства, односно 
одсуства заједнице и овај контекст у коме време и простор имају своја неоспорна 
значења налазимо код многих писаца, од којих, на овом месту, спомињемо Левинаса 
и Јанараса. За Левинаса, време није дело „једног изолованог и усамљеног субјекта, 
него је сама релација субјекта према другом“ 82. У истом смислу, и Јанарас говори о 
личним димензијама места (простора) и времена у контексту постојања, односно 
непостојања заједнице83. 

Време се, у православном црквеном предању84, не представља 
аристотеловским захтевом за мером сваког запажаног покрета, или нечим од покрета, 

                                                 
80 О структури богослужбеног символизма, види: ЈОВАН ЗИЗИУЛАС, „Символизам и 
реализам у православном богослужењу (особито у Светој Евхаристији)“, Саборност бр. 1-4, 
Пожаревац 2001, као и: ПРЕДРАГ ПЕТРОВИЋ, Символ и спасење (савремени егзистенцијални 
одрази сотириолошких начела древне Цркве), Београд 2010. 
81 MAXIMOS OMOLOGHTHS( Kefa,laia qeologika. kai. oivkonomika,( PG 90, 1248B. 
82 ЕМАНУЕЛ ЛЕВИНАС, Вријеме и друго, Београд 1997, стр. 14. 
83 CRISTOS GIANNARAS(To. pro,swpo kai. ò e;rwj( VAqh,na( 1987, стр. 107-203. 
84 Овом тематиком бави се Христос Јанарас у својеврсној ретроспективи основних аксиома 
проблематике времена од антике до данас у трећем поглављу своје студије Scedi,asma eivsagwgh/j 
sth. filosofi,a( e;kd) Do,moj( VAqh,na( 1988, стр. 307-384. 
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већ, аристотеловски речено, мером одређеног покрета. Тај (условно речено) покрет 
јесте смрт као прва и последња претња бићу. Онај ко проблем постојања усмерава на 
време и на промене као једине особине времена, тај постојање тежи да прилагоди 
вечном принципу законитости промена у времену, или времена у кретању, 
искључујући из гносеологије смрт као једини проблем постојања у времену. 
Временско постојање приказује се проблематичним искључиво у „догађају“  смрти, 
тако да, имајући у виду аристотеловско сагледање времена, проблематичност 
времена за хришћанску експозицију уочава се у ономе што се може подвести под 
догађај смрти. Смрт, међутим, није покрет. Када би смрт била покрет, тада би време 
било мера тог покрета. С друге стране, смрт која је „бол задовољства“ 85 такође 
„дејствује“ помешана са животом и искључиво човековим страхом од смрти, време 
представља најозбиљнији проблем постојања. Послепадна претња смрти јесте претња 
свему постојећем, али и претња негирања сваког мишљења, сваког односа, жеље, 
лепоте, правде, истине и, једном речју, сваком настојању и свакој пројави човековог 
исказа природног начина свог живота. Левинас, у овом смислу, поставља питање: „... 
Како је основна карактеристика нашег односа према смрти могла измаћи пажњи 
философа“? По његовом мишљењу, анализа философа „не смије поћи од ништавила 
смрти о чему управо не знамо ништа, него од ситуације у којој се појављује нешто 
апсолутно несазнатљиво... То је разлог зашто смрт никад није нека садашњост. То је 
труизам. Античка изрека чија је намјера да отјера страх од смрти: ако ти постојиш, 
ње нема; ако је она ту, тебе нема – без сумње не познаје цијели парадокс смрти 
будући да брише нашу релацију према смрти, која је јединствена релација према 
будућности“ 86. Левинас још наводи: „Изгледа да се релација према будућности, 
присуство будућности у садашњости, ипак извршава у оном лицем-у-лице према 
другом. Ситуација лицем-у-лице била би сама остваривање времена, задирање 
садашњости у будућност није дјело неког усамљеног субјекта, него интерсубјективна 
релација. Услов времена је у односу између људских бића“ 87. 

С обзиром на чињеницу да временско постојање подразумева и просторну 
димензију постојања, сигурно да и простор јесте проблематични елемент постојања 
управо због смрти. Просторно постојање се у контексту спасења од смрти доводи у 
питање на примеру речи: „... И тражићеш место његово и нећеш наћи“ (Пс. 36, 10); 
или речи: „И ако се и праведник једва спасава, безбожник и грешник где ће се 
јавити?“ (1. Петр. 4, 18). Простор је, попут времена, проблематичан јер је и са/м 
најдубља мера смрти. Човек на природној основи нема моћи одредити 
„општеважећа“ времена, што је Алберт Ајнштајн, са становишта својих научних 
истраживања, покушао научно и да докаже88. Наиме, оно што је некоме један део 

                                                 
85 MAXIMOS OMOLOGHTHS( Kefa,laia qeologika. kai. oivkonomika,( PG 90, 1241A. 
86 ЕМАНУЕЛ ЛЕВИНАС, Вријеме и друго, Београд 1997, стр. 51-52. 
87 Исто, стр. 61. Свезу будућности и смрти Левинас објашњава на следећи начин: „То будуће 
вријеме смрти одређује за нас будућност у мјери у којој није присутна. Оно одређује то што 
пресијеца сваку антиципацију, сваку пројекцију, сваки елан. Кад се пође од таквог појма 
будућности у намјери да схватимо вријеме, онда више никада нећемо сусрести вријеме као 
’покретну слику непокретне вјечности’“ ( стр. 62). 
88 Међутим, без обзира и на Ајнштајново убеђење по коме Бог јесте творац свемира, као и на 
релативност појмова које називамо „простор и време“, Ајнштајн је ипак категорије „време“ и 
„простор“ поставио као четвородимензионалну континуумску датост која прожима свеколико 
постојање. Тако, с једне стране, време и простор, по његовом мишљењу, постоје као 
најопштије границе света, а, с друге, запажана појединачна кретања и доживљаји потпуно 
индивидуализују њихову четвородимензионалну објективност. Због тога, у Ајнштајновој 
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времена, другоме не мора бити. Ми, заправо, „прећутним договором“ можемо рећи 
да догађај који је прошао не може више бити део времена које тече, али тај прећутни 
договор не узима у обзир дубље господство над временом, попут оног у 
богослужбено-символичним речима: „... Кад год ово чините, смрт моју објављујете и 
васкрсење моје славите“. 

Послепадни начин постојања људи јасно показује да сва бића природно 
постоје у различитим временима и просторима. Онтолошки циљ бића јесте да буду 
део божанског видокруга постојања, што помера сагледавања времена и простора са 
природних ка богоустановљеним начинима постојања. И божански чудесне речи 
апостола Павла: „Гледајте дакле пажљиво како ходите, не као немудри, већ као 
мудри, искупљујући време, јер су дани зли“ (Еф. 5, 16), говоре не о искупљивању 
дана као „делова времена“, већ искупљивању времена као мере смрти, због тога што 
је зло узрок смрти! Уз то, време проблематизује постојање не само због тога што 
нико не жели умрети, већ и због тога што не знамо дана нити часа у који ћемо 
умрети! Дионисије, опет, говори о боговрсном животу у Христу који је већ почео89, 
тако да проблематику времена као мере смрти која сваког трена прети бићу замењује 
однос према времену као показатељу покрета вечног постојања већ започетог у 
Цркви, као да времена у коме умиремо нема више, зато што таквог времена „неће 
бити више“ (Откр. 10, 6). У истом контексту, можемо препознати и земаљска 
изображења небеских начина постојања, јер време и вечност у богослужбено-
символичном смислу нису супротстављене, већ богоустановљено прожимајуће 
стварности. На исти начин, и простор треба да прати православно-хришћанско 
сагледавање категорије времена, тако да и најдубљу проблематику постојања у 
простору биће својом делатношћу проблематизује искључиво страхом од смрти. 
Дакле, иако појам времена у православном хришћанству носи проблематику смрти, 
време као мера смрти чак и у самој смрти налази одгонетку постојања, одакле и речи: 
„Где ти је правда, смрти? Где је жаока твоја, аде?“ (Ос. 13, 14). У том смислу, време 
за Цркву јесте пројављивање тајноводствених богослужбених одраза вечног живота 
унутар јерархијске структуре њеног организма. 

Вера у Бога као бића слободног од смрти одређује и православно хришћанско 
сагледање промена унутар божанског домостроја спасења, како кроз различите начине 
на које се Бог јавља оцима у Старом завету, тако и кроз пројаве божанских догађаја 
Отелотворења, Вазнесења, и Другог доласка Господа Исуса Христа, уисторисаних нама 
богослужбено-символичним начином постојања Цркве. Промене се иницирају од стране 
вечног Бога који не постоји као беживотно непромењиво стање, већ Јесте Са/м Живот по 
преимућству, као у речима: „Ја сам дошао да живот имају, и (то) да га имају у изобиљу“ 

                                                                                                                            
концепцији, запажамо потпуну одређеност постојања било каквим запажаним кретањем. 
Изостављање могућности божанског покрета унутар простора и времена, чини да се за 
апсолутност простора и времена човек не бори, већ их хтео или не хтео доживљава, 
прилагођавајући се сада Ајнштајновом моделу датости ових категорија. Ако је најдубља 
намера Ајнштајна била да, у општој теорији релативитета, Аристотелову датост, у погледу 
вечног постојања времена, замени датошћу свог четвородимензионалног просторно-
временског континуума у коме се постојање одиграва догађајно, онда би управо инсистирање 
на божанском господству над временом, какво налазимо и у Старом завету, дало неки дубљи 
смисао Ајнштајновој релативности категорија времена и простора; овако је Ајнштајн померио 
Аристотелове категорије датости постојања, поставивши их у своје запажане, (сада) увек 
покретне моделе универзума, али остављајући човека управо пред датошћу постојања ништа 
мање индивидуализовано и објективизовано него Аристотел.   
89 DIONUSIOS AREOPAGITHS( Peri. qei,wn ovnoma,twn( PG 3, 553BC. 
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(Jн. 10, 10). Промену у вечности познаје и Стари завет, што језик Светог писма одређује 
антропоморфним чулним изразима приписиваним Богу и Његовим додирима света 
описаним у пророчким визијама речима: „Ја сам Бог који прилази, говори Господ, а не 
Бог издалека“ (Јер. 23, 23), као и речима: „Приближих правду своју, и моје спасење не 
одоцњујем“ (Ис. 46, 13). Уколико постоји промена у вечности захваљујући 
Отелотворењу Господњем и Вазнесењу, много више сада, после Вазнесења, постоји 
односна промена у божанственом начину постојања људи када „бива радост пред 
анђелима Божијим за једног покајаног грешника“ (Лк. 15, 10; 15, 7). Ако појам промене 
у стварима или бићима сагледавамо искључиво историјски, тада под променом 
подразумевамо изокретање бића у нешто онтолошки лошије, несталније, тако да је 
коначни крај промене – смрт. Смрт је, заправо, крај сваке промене. Свакако да природни 
начин постојања измешан са смрћу у биолошком погледу одаје утисак промене ближе 
смрти, али Господње парадигме и апостолска наука као у огледалу приказују и појам 
смрти управо из пројављене христолошке перспективе. Промена не мора бити промена 
само на смрт. Истинску промену која смрт не види као крај постојања доброг у времену, 
Црква изражава речима: „Верујем у једно крштење за опроштење грехова“, због чега се 
верни крштавају управо у смрт Христову (Гал. 3, 27), што јесте, заправо, промена, 
заокрет ка животу унутар јерархијске природе Цркве. Када би хришћански приступ 
промени имао искључиво искуствена значења овога света, Црква би вероватно држала 
веру у мноштво крштења као предуслова „потпунијег“ будућег живота у Царству 
Небеском. 

Говорећи о односу временског постојања творевине и стања и кретања у 
Богу, Дионисије разликује постојања вечних и временских бића90. Ово је веома важна 
димензија најопштијег дефинисања временског постојања бића у свеколиком 
богословљу управо због тога што се у богословљу оно што је вечно, и исказује и не 
исказује као божанско. Наиме, када Дионисије говори о вечним бићима, он на уму 
има бића која су причасници Бића које је, по преимућству, Вечно. То значи да вечна 
бића немају смисао нестворених бића, већ управо супротно; чим показују 
удеоништво у Вечном Богу, за њих се говори да су вечна бића. Она, дакле, немају од 
себе вечност, већ је од Бога добијају као дар. Због тога ће и Максим рећи: „Није 
вечно уједно и безначално (ouv to. aivw,nion( h;dh kai. a;narcon)“ 91. 

С друге стране, када се говори о временим бићима, подразумевају се бића 
настала стварањем неба и земље, што је, по Максимовом мишљењу, догађај који 
последује стварању вечних бића и догађај од кога почиње мерење времена92. У овом 
смислу, Бог, као самовечан, и јесте мерило свих бића, јер „све је кроз њега, од њега и 
у Њему“ 93. Отуда време, као и векови, подразумевају покрете Бога и боговрсне 
покрете бића, а не подразумевају временски ток као процес „природног“ кретања и 
пропадања створених бића. Временски токови нису ништа друго до љубавни односи 
створених бића са Богом, односи који подразумевају један нарочити начин постојања 
који је заправо један од синонима за реч љубав (Еф. 1, 4; 4, 16; Кол. 2, 2-3; 1. Сол. 5, 
8; 1. Јов. 4, 16-18; 2. Јов. 1, 3; Јуд. 1, 12-21). 

                                                 
90 DIONUSIOS AREOPAGITHS( Peri. qei,wn ovnoma,twn( PG 3, 825B. 
91 MAXIMOS OMOLOGHTHS( Sco,lia eivj to. Peri. qei,wn ovnoma,twn( PG 4, 336. Види и: PG 3, 
853BC. Супротно овоме, односно о вечном као о узрочном, види: ЈОВАН Д. ЗИЗИУЛАС, 
Заједница и другост, Пожаревац 2011, стр. 136-164. 
92 MAXIMOS OMOLOGHTHS( Sco,lia eivj to. Peri. qei,wn ovnoma,twn( PG 4, 333D-336A. 
93 DIONUSIOS AREOPAGITHS( Peri. qei,wn ovnoma,twn( PG 3, 853C. Види и: изд. FILOKALIA 3( 
Qessaloni,kh(1986, стр. 164, 5-12). 
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Мерило покрета, то јест односа надсуштинских бића са Богом јесу векови, а 
мерило покрета, то јест односа чулних бића са Богом јесте време94. Тако се небеска бића 
називају вечним управо по веку као по свом мерилу, али се називају и као сама мерила, 
односно векови. На исти начин, и бића којима је време мерило називају се временима95. 
Одавде следи да богослужбено-символична значења времена и простора не бивају без 
присуства Божијег, с обзиром на чињеницу да Бог јесте и наше време и наш век. 

Идентична ствар дешава се и са категоријом простора. Разобличавајући 
порекло јелинске митологије, Теофил Антиохијски наводи да Бог не може бити на 
једном месту јер би тада место које таквог бога обухвата било веће од истог тог бога, 
тако да се „Бог не смешта (ouv cwrei/tai), него је он место свих (створења)“ 96, или још 
одређеније, Бог је „место себе самог (auvto.j èautou/ to,poj w;n)“97. На тај начин, Бог је и 
место нашег ума, тако да не може да се доведе у питање Његов однос са светом, 
односно Црквом, што би сваким другачијим ставом о времену и простору било 
доведено у питање. Ниједно решење које религиозни ауторитети могу понудити не 
може одговорити на питање: како Бог познаје Цркве када се Богу не служи у потпуно 
исто време ни на једном делу света? Њихов би одговор вероватно гласио: Бог познаје 
време, па преко времена, и људе који му служе. Западна мисао кретала се 
аристотеловски виђеним мноштвеним димензијама времена као неумитне датости 
сваког постојања, па је такво време требало на неки начин искупљивати „јер су дани 
зли“ (Еф. 5, 16), а будући да је нетајноводствени однос Бога и времених ствари и 
бића њихова религиозно-мисаона гледишта усмеравао ка релативизовању 
богочовечанског начина дејствовања Бога у свету, онда је улогу божанске бриге за 
свет западна религиозна мисао везивала за спасавање историје од стране исте те 
историје, односно од различитих људских дејстава која су за парадигму имала етичке 
приступе тајни постојања. Насупрот томе, богослужбено-симолични начин постојања 
православне Цркве, својим божанским виђењем временског постојања ствари и бића, 
сведочи и одговарајућу онтолошку стварност постојања. Због тога и уређење 
историје никада није могло бити призив Цркви, већ је Црква, као богоустановљени 
јерархијски организам, заправо, божанска мера историјског постојања за свако биће 
понаособ. У овакву божанско-историјску природу постојања, потпуно је уклопиво 
сагледавање привидности једног дела постојања, што јесте једна од тајноводствених 
сагледавања постојања заједничка и Дионисијевом и Максимовом богословљу. 

Међутим, из супротне перспективе, односно из перспективе западне 
религијске мисли, није могуће да нешто што је део историје одаје привид постојања, 
него постоји као датост потпуно уклопива у свет објективног постојања. Тако, нпр. 
папа Јован Павле Други (Ivan Pavao II) у својој Енциклики: „Ecclesia de eucharistia“ 
говори на подвојен начин о односу цркве као евхаристијског организма и делатности 
хришћана у свету. Иако у првој реченици увода своје Енциклике, папа наводи да 
„Црква црпи свој живот из Еухаристије“, позивајући се на одлуке Другог ватиканског 
концила, он, после само двадесетак страница Енциклике, позивајући се поново на 
Други ватикански концил наводи: „Ако доиста кршћанска визија доводи до гледања 
нових небеса и нове земље (усп. Отк 21, 1), то не слаби, него радије јача наш осјећај 
одговорности према данашњем свијету. На почетку новога тисућљећа, желим то још 
јаче истакнути како би се хришћани више но икада осјетили позванима да не 

                                                 
94 MAXIMOS OMOLOGHTHS( Sco,lia eivj to. Peri. qei,wn ovnoma,twn( PG 4, 336AB. 
95 Исто, 336B. 
96 QEOFILOS ANTIOCEIAS( Pro.j Auvto,lukon( PG 6, 1049D.  
97 Исто, 1064B. 
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занемаре своје дужности као грађани овога свијета. Њихова је задаћа, са свјетлом 
Еванђеља, допринијети изградњи свијета према мери човјека, свијета који ће 
одговарати Божјем плану“ 98. Надасве наметнуто питање оваквим религиозним 
ставом Јована Павла гласи: ако је и могуће оно што он предлаже, да се помири 
изградња света по мери човека99 са светом који ће одговарати Божијем плану, на 
који се начин може избећи мешање или сливање по природи несмешљивих 
стварности (а у овом случају, ради се о „изградњи света по мери човека“, с једне, и 
одговарајући Божији план, са друге стране100), изражених Господњим речима: „Ви 
сте од овога света, а ја нисам од овога света“ (Јн. 8, 23)? 

 
Закључак 

 
Време и простор као онтолошке одреднице бића које користимо да бисмо 

сазнавали свет на природној основи није измислио Аристотел. Време и простор јесу 
просто одреднице бића. Међутим, ове категорије своју проблематичност приказују 
тек у недостатку онога што јесте начин постојања заједнице, а у нашем случају, 
нарочитог начина постојања Цркве. Дакако, одразну иконичност ове истине видимо и 
у оквирима овосветског испољавања потребе за заједништвом јер свака пројава 
искреног пријатељства, иако дејствује у простору и времену, не чини 
проблематичним ове категорије докле год заједница дејствује. Престанак такве 
заједнице проблематизује људско биће управо због раздеобе са вољеном особом у 
простору и времену. 

С друге стране, начин постојања унутар богоустановљеног склада бића у 
простору и времену, односно унутар божанских парадигми постојања, јесте црквени 
богослужбено-символични организам као начин постојања. Испреплетеност 
богослужбених стварности изражених речима: „Зар не знате да мени треба бити у 
оним (стварностима) које су Оца мојега (evn toi/j tou/ patro,j mou)“ (Лк. 2, 49) и речима:  
„Још мало времена сам међу вама и одлазим код онога који ме је послао“ (Јн. 7, 33) 
одређује и наша управљања у богослужбеним временима и просторима. Заједница у 
свом најсаборнијем, богослужбеном виду, своје богосимволичне начине постојања 
поставља у шири просторно временски смисао него што је „мера покрета“, због чега 
богослужбени живот назива смрт и безвременом101. Богоустановљени богослужбени 
символизам, као Тело Христово, шири своја дејства у просторно-временским 
равнима онако како Логос Божији „дебља (одебељевајет)“ 102. У крајњој линији, однос 
Бога и света у црквеном начину постојања претпоставља заправо питање о истини 
света, и то не само у контексту божанске делатности у њему, већ и о божанском 
начину постојања света. 

Утолико православно хришћанство и узима за право да разматра комплексни 
проблем заједништва Бога и света као живи дијалектички однос есхатологије и 

                                                 
98 IVAN PAVAO II, Enciklika Ecclesia di Eucharistia, paragraf 20, изд. Split 2003, str. 23-24.  
99 Он, при том, не говори о томе која је то „мера човека“; да ли се ради о прилагођавању 
Еванђеља економској, етичкој, социјалној, грађевинској, или каквој већ изградњи свијета!? 
100 Да ли је, дакле, Божији план да се с наше стране и по нашој мери изгради овај свет, или 
која је то мера човека? 
101 Србљак, 2. децембар, тропар цару Урошу. 
102 Минеј, Архиђакон Стефан, И ниње на Хвалитне стихире. Сличан богослужбени израз 
налазимо и у речима: „... Безначалниј начинајетсја, слово одебељевајет, Бог человјек бивајет...“ 
(Октоих 6. глас, Слава и ниње на Малом Вечерњу). У вези са овим изразом, види: GRHGORIOS 
QEOLOGOS( Lo,goj LHV Eivj ta. Qeofa,nia( PG 36, 313B.  
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историје, иако неко може у научном смислу приписати ову проблематику најпре 
научној мисли Запада103. Дакле, и поред нововековног и постмодерног инсистирања 
Запада на есхатолошкој проблематици као коначној истини света, ипак се Запад 
умногоме разликује од православно-хришћанског сагледавања овог, најважнијег, и, 
уједно, најизазовнијег богословског проблема, нагињући, на овај или онај начин, или 
Платоновом, или Аристотеловом моделу времена. 
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Predrag Petrović 
 

THE NATURAL THEORY OF TIME AND THE BASIC PROBLEM 
OF TIME IN THE CHRISTIAN THOUGHT 

 
 Time and space are ontological determinants of every created existence. All 

created reality is not free of these basic determinants of beings. The fundamental, 
‘’natural’’ approach to time and space, is not only an approach to speculative dimensions of 
the mind, which objectively become closer to these categories, in one way or another; the 
linear approach to time (in form) yesterday, today, tomorrow, obligates every possible 
judgment of the being or thing. Aristotel’s assumptions of the role and meaning of time and 
space can be used to gnoseological problems seen in daily life, but they can never be an 
absolute measure of life, apropos absolute limit of endless vision of the eternal life 
established by God as a way of salvation from death. The moment of precise determining 
place and time, among all exist, indicates strongly differentiating of these categories in the 
Christian thought from Hellenistic thought. While Hellenism teaches of the objective 
existence of these categories, the Christian thought has in mind that space and time are 
actualized in a concrete communion. Every community, even variants of community ‘’of 
this world’’, indicate that determinants of space and time act as constitutive events of the 
communion but not objective categories. 

Key words: Time, space, motion, inaction, death, communion, The Body of Christ 
– Church. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ЗНАЊА 

У ДЕЛУ СВ. КЛИМЕНТА АЛЕКСАНДРИЈСКОГ 
 
Апстракт: Извор целокупног знања, по тврђењима св. Климента 

Александријскоа, налази се у логосу. Зато све науке треба да иду ка истом циљу и 
треба да иду истим путем, с том разликом што ниже науке прелазе само први део 
пута, доводећи до филозофије, а филозофија води даље до богословља. Док је у 
полемици, са научницима, истицао значај филозофије, дотле је у полемици са 
гностицима, истицао значај вере. У сваком знању је, по његовом мишљењу, садржан  
и елемент вере, па су вера и знање нераскидиво повезани јер је акт вере неодвојиви 
део сазнајне процедуре. Свако расуђивање позива се на некакво веровање, на нешто 
што претходи доказу, некакаву хипотезу, или се позива на нечији ауторитет. 
Хришћанско знање има свој двоструки извор: веру и знање, зато су и откровење и 
филозофија подједнако важни. Пренаглашавање било ког од ова два елемената 
често води до нарушавања истине која је садржана у целини и складном 
функционисању свих човекових богосазнајних способности. 

Кључне речи: систематизација, знање, вера, науке, филозофија, богословље, 
логос. 

 
Александријска школа, којој је припадао св. Климент Александријски, поред 

богословских дисциплина, давала је и широко енциклопедијско образовање, 
укључујући ту и познавање грчке филозофије. Она је, великим делом, наследила и 
хеленски начин образовања, па су се од наука изучавале: дијалектика, реторика, 
музика, геометрија, аритметика, граматика и астрономија. 

 Проучавање филозофије омогућавало је разумевање хеленског начина 
мишљења, а то је било посебно важно због апологетике, која је имала за циљ одбрану 
и појашњење хришћанске вере. Али не само то, на грчком језику постојао је 
разрађени језички и методолошки систем, преко кога су се образовали људи тога 
времена. Александријска школа била је посебно карактеристична по томе што се у 
тумачењима Светог писма користила алегоријским методом, јер је сматрала да је, у 
многим случајевима, дословно тумачење претесно за изражавање божанских порука 
и божанске природе. То није било карактеристично за све катихетске школе, неке су 
сматрале да инсистирање на алегоријској методи, може да доведе до преслободног 
тумачења светих списа, па су се залагале за тумачење у слову. Таква је, рецимо, 
Антиохијска школа, којој је био ближи историјски, односно дословни метод у 
тумачењу Писма, што не значи да је одбацивала алегоријски метод, него га је 
укључивала као додатни метод. 

Св. Климент Александријски (Тит Флавије Климент) био је на челу 
Александријске школе после учитеља Пантена, који је био најпре стоик, да би 
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касније прешао у хришћанство. Од њега су остала три списа: Protreptikus 
(Подстицање, Саветовање), Pedagоgus (Учитељ, Васпитач) и Stromata (Зборници, 
Шаренице). Неки научници у његовој трилогији виде иницијацију, односно увођење 
у хришћански живот које се остварује кроз три нивоа – уверење, дисциплину и знање 
и одговара стадијумима приближавања Богу: прочишћење, иницирање и созерцање. 

Он свој рад започиње проучавањем значаја филозофије за хришћански 
живот. Показује како је вера повезана са знањем, али ипак наглашава важност 
откровења у односу на разум. Хришћанско знање има свој двоструки извор: веру и 
знање, зато су и откровење и филозофија подједнако важни. 

Стил св. Климента Александријског је тежак, његова дела су пуна извода и 
цитата и тешко их је свести на јединствену доктрину, док он сопствени рад упоређује 
са ливадом где све врсте цвећа расту насумице. 

 „У мојим књигама не тражите ни реда, ни изобиља; ја сам имао за циљ да 
компликујем и међусобно мешам предмете, како би их могли разумети, само они који 
знају и који су пажљиви“ 1. 

Мада  није био систематичан, односно наслови и теме писани су необичним 
редом, ипак се, већ на основу наслова ових дела, може уочити одређена целина. Сви 
списи ипак су повезани мећу собом. У првом спису, Protreptikus, он се обраћа 
Хеленима и подстиче их на размишљање о вредностима и истинама хришћанства. У 
другом спису, Pedagоgus, излаже основе хришћанства указујући на важност Бога као 
првог и јединог учитеља, а у трећем спису, Stromata, излаже своје разумевање 
филозофије хришћанства и обраћа се већ зрелим хришћанима. 

„ Он овде износи многа мишљења Грка и варвара, оповргава лажна учења 
јересоначелника. Свему томе придодаје он и мишљења филозофа, јер назив дела 
Стромата потпуно одговара његовом садржају2. 

Основни задатак Климента био је да хришћанство учини разумљивим хеленском  
свету и да, на неки начин, направи везу између грчке филозофије и хришћанства. Можда 
је то један од разлога што се он у својим делима највише бави односом вере и знања, 
односно теологије и филозофије. Он сматра да између филозофије и Јеванђеља нема 
потпуне супротстављености, јер и једна и друга стреме ка Богу. Он у својим делима 
говори о надмоћи хришћанства над хеленизмом, при том их не супротставља, него 
задржава крајње афирмативни однос према дометима грчке филозофије. 

„ Филозофија је била неопходна ради очувања праведности до доласка 
Господа, а чак и данас она је корисна ради развоја истинске религије, као припремна 
дисциплина за оне који вери приступају посредством очигледне демонстрације. Јер 
Бог је почетак сваког добра: било непосредно као у Старом и Новом Завету, било 
посредно као у случају филозофије“ 3.  

Из овога, може се видети да св. Климент сматра да је за сваког веома важно 
изучавање филозофије, за оне који нису хришћани она служи као припремна 
дисциплина, а образованим хришћанима помаже у проучавању и разјашњењу 
богословља. 

„ Треба следовати путем посвећивања у знање, тј. у складу с мистичким 
посвећењем, тако ћемо постати спремни да саслушамо садржај гностичког 
Предања“ 4. 

                                                 
1 К. Александријски, Stromata I, 48, 
2 Е. Кесаријски, Црквена историја 6, 13. 
3 К. Александријски, Stromata 1, 5. 
4 К. Александријски, Stromata 1, 1. 
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У учењу св. Климента о предању, његова гностичка настројеност долази до 
изражаја јер он говори о предаји знања преко појединих личности. У хришћанској 
традицији, присутне су две тенденције: једна – која наглашава ауторитет личности и друга 
– која наглашава ауторитет црквене хијерархије као места истине. Историја Цркве познаје 
примере светитеља и мистика који су лично достигли виши ступањ богопознања, али 
такви светитељи никада нису полагали право на посебан ауторитет и нису одбацивали 
Цркву. Св. Климент Александиријски имао је позитиван однос према знању, па према 
томе, и према личности која је досегла то божанско знање, али он није одбацивао Цркву, 
већ је остао у заједници са њом. За разлику од њега, постоје гностици, као рецимо 
Валентин, који су прекинули везу са Црквом и основали своју сопствену заједницу.  

За св. Климента Александријског gnosis је позитиван појам и он сматра да је 
образовање важно за сваког човека, па, сходно томе, ни хришћани не треба да га 
одбацују. Мада је хришћанство по својој природи окренуто вери и искуству, Климент 
јасно говори да то не значи одбацивати знање, већ успоставити праву меру између 
знања и вере. Пренаглашавање било ког од ова два елемената често води до 
нарушавања истине која је садржана у целини и складном функционисању свих 
човекових богосазнајних способности. То је посебно важно, сматра Климент, за 
богослова, јер му познавање наука и филозофије помаже да успостави везу између 
хришћанства и света који га окружује. 
 

* * * 
 

Извор целокупног знања, по Климентовом мишљењу, јесте Логос. Логос је 
Творац света, кроз њега се остварило откровење у Старом и Новом завету, али и 
откровење у хеленској филозофији. Слично св. Јустину Филозофу, Климент је склон 
тумачењу да је филозофија дар Божји и да је она људима послата од Бога.     

„ Али могуће је чак да је филозофија била дата Грцима непосредно, јер је она 
била Педагог (Гал. 3, 24) Хеленима на путу ка Христу – исто што је закон био за 
Јевреје. На тај начин филозофија је била предходна припрема која човеку просеца 
пут ка савршенству у Христу“ 5.     

Његова основна тема јесте јединство истине које је изражено на различите 
начине, али које своју пуноћу открива у хришћанству. Зато он не одбацује ни 
филозофију нити све остале науке, већ сматра да свака од њих на свој начин 
испуњава, или допуњава истину.  

„ Науке не само што треба да стреме ка истом циљу, него и треба да иду 
истим путем, с том разликом што ниже науке, прелазе само први део пута, 
доводећи до филозофије, а филозофија води даље доводећи до богословља“ 6. 

Систематизација наука о којој говори Климент Александријски великим 
делом говори о његовом односу према знању, али и о духу његовог времена. Наука је 
дар од Бога као и знање, а најважније питање је циљ, односно сврха знања. Науке су 
постављене пирамидално, а на врху те пирамиде, јесте богословље преко кога се 
испуњава сврха претходних наука. Свака претходна наука само је степеница ка 
следећој. Овако систематизоване науке су, по мишљењу Климента, означавале 
очување органског јединства истине. Све науке су припрема духа за филозофију, а 
филозофија је припрема духа за теологију. Он није сматрао да хришћанство може да 
страда проучавањем наука и филозофије, већ је сматрао маловерницима оне који су 
одбацивали филозофију и бојали се логичке дискусије. 

                                                 
5 К. Александријски, Stromata 1, 5. 
6 К. Александријски, Stromata VI, 11. 
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Он је филозофију бранио од оних теолога који су је сматрали сувишном или 
извором јереси, али ју је бранио и од оних који су сматрали да се сва истина 
исцрпљује само у припремним емпиријским наукама. 

„ Многи заведени лажним сјајем припремних наука, које су у суштини само 
служавке, презиру науку господарицу, т.ј. филозофију, и остарели су једни у музици, 
други у геометрији, многи у граматици, а велики део у реторици. Међутим науке и 
уметност само уче душу, као што је тачно запазио Платон, да посматра предмете 
који се умом могу схватити“ 7. 

Ниједна наука не испуњава сврху сама за себе, него само у заједници са 
осталим наукама. Пут истине је, дакле, један, али се у њу, као у велику реку, сливају 
потоци са свих страна8.  

 Св. Климент Александријски наглашава да је погрешно бавити се неком 
емпиријском науком, а не разумети њено место у систему наука. Свака истина своју 
изворност налази у Богу. Зато, без обзира на то што се Грцима пребацује да су 
геометрију научили од Египћана, астрономију од Вавилонаца, медицину од Трачана, 
а осећање поштовања божјих закона од Јевреја, сва ова истина и знање потичу из 
истог извора, а тај извор је Бог9.  

Високу вредност св. Климент придаје филозофији називајући је 
господарицом, односно краљицом свих наука. Климент је задржао хеленски поглед 
на филозофију дајући јој највеће место међу наукама, с том разликом што је 
допуњује хришћанском филозофијом. Он се користи Платоновом аналогијом када 
жели да покаже да је филозофија краљица наука. Филозофија се служи умом, а ум 
контролише све остале делове човековог бића, зато и филозофија треба да 
контролише остале науке, јер једино тако знање и наука могу да испуне своју сврху. 
Сврха, пак, саме филозофије исцрпљује се у богословљу, зато филозофија заслужује 
више достојанства и поштовања од осталих наука.  

Сви филозофи мање или више говоре о Богу. Зато иако невољно они признају 
да је Бог један, неуништив, он је извор постојања и вечан10. О Богу, водећи се мислима 
св. Климента, на врло јасан начин говори и Платон: „Он је узрок свих добрих ствари. Он 
је мера истине свих постојања, знање о Богу  је мера увиђања истине11. 

Филозофија је на сваки начин божанска, јер она тражи истину, зато се њоме 
не може бавити само ради забаве, или ради просте размене речи и имена, већ само 
ради поправљања себе и стицања божанске врлине12. Разумност о којој говори 
филозофија увек је повезана са великодушношћу и племенитошћу. Бављење 
филозофијом може нас одвести до небеских врата, јер Бог даје знање заједно са 
разумевањем (phronesis)13. 

Св. Климент сматра да је хеленска филозофија поступила управо по библијској 
препоруци: Тражите и наћи ћете, куцајте и отвориће вам се! (Лука XI 9). За оне који 
су искрено тражили и куцали, филозофија је отворила пут ка Богу и пре Христа, јер је 
немогуће пронаћи ако се не тражи и тражити, а не пронаћи, зато он посебно цени 
Платона  и Аристотела који су се високо попели на лествици познања. 

 

                                                 
7 К. Александријски, Stromata VI, 11. 
8 К. Александријски, Stromata II, 3. 
9 К. Александријски, Stromata II, 3. 
10 К. Александријски, Protreptikos V, 2. 
11 К. Александријски, Protreptikos V, 2. 
12 К. Александријски, Stromata VIII, 1. 
13 К. Александријски, Stromata II, 3. 
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* * * 
 
Свим људима је, без обзира на то какав таленат поседују усађено, одређено  

интересовање за Бога. То може бити било која наука и свака је, на свој начин, дар од 
Бога. Зато он сматра да таленат за филозофију не треба одбацивати, јер је она  
способност човека да се и разумом приближи Богу. Позив на мудрост и на знање не 
треба одбацити, већ га треба умножавати. Знање се, по мишљењу Климента 
Александријског, остварује  комбинацијом талента, образовања и вежбања14. 

 Док је у полемици са научницима истицао значај филозофије и знања, дотле 
је у полемици са гностицима, истицао значај вере. Гностици су сматрали да је 
спасење предодређено само за изабране и то само за оне који су овладали „вишим  
божанским знањем“. Св. Климент сматра да је предност вере у томе што је она краћи 
пут до знања и што је доступна свима. Знање је важно, али и они који дубоко верују  
могу да постигну знање о Богу. У сваком знању, сматра св. Климент, садржани су 
елементи вере. Вера и знање су нераскидиво повезани, акт вере је неодвојиви део 
сазнајне процедуре. Онај који расуђује логички, увек уноси у расуђивање нешто што 
претходи доказу, некакаву хипотезу, или се позива на нечији ауторитет. Свако 
расуђивање позива се на некакву веру, или на нешто чему није потребно даље 
доказивање; зато он сматра да је правилније говорити не о потчињености, него о 
јединствености вере и знања. Унутрашња реч је вера (pistis), а изговорена реч је 
знање (gnosis). Св. Климент Александријски први јасно фомулише принцип 
узајамности вере и знања. 

Када говори о богопознању, св. Климент Александријски прави разлику између 
природног богопознања и оног које се добија откровењем. Природно богопознање  
одвија се кроз спољашњи и унутрашњи свет.  Спољашње богопознање остварује се кроз 
садржај и узвишеност природе и творевине, а унутрашње богопознање кроз садржај 
душе. Ово природно богопознање доводи  до идеје о постојању Бога и о томе да он јесте, 
али не и до откривања његове природе или смисла његових дела, зато је неопходно 
богопознање које се остварује кроз Откровење.  

По мишљењу св. Климента, хришћански Бог је трансцедентан, тајанствен и 
неисказив по својој суштини. Језиком може да се изрази само нешто што је одређено 
и што има границе, а Бог је бесконачан и неодређен. Зато сва расуђивања о Богу могу 
да буду само прелиминарна и хипотетична, али не и строго доказива. Да би се 
уопште могло замислити шта је Бог, мора се користити моћ апстракције, и то она која 
ће на крају искључити сваку апстракцију. Зато он предлаже апстраховање од дужине, 
ширине и дубине и свођење на тачку, а, затим, апстраховање и од тачке, да би се 
прешло у свет трансцедентног. Оно што остане после тачке, јесте Бог15.    

Св. Климент Александријски имао је темељно познавање библијске, 
хеленске и хришћанске књижевности, што њега одређује као писца широког 
познавања и културе. Али, посебно је карактеристична његова тријатична 
методологија  која, заправо, говори о човеку великог духа, отвореног и храброг у 
мишљењу. Ширина духа јесте једна важна карактеристика његових дела у којима се 
осећа снажна филозофска аргументација. Захваљујући њему, сачуван је велики број 
цитата из антике. 

Он нема неку велику техничку прецизност и, као што је већ речено, није ни  
имао велики афинитет ка систематичности. Био је, пре свега, хришћански филозоф, 

                                                 
14 К. Александријски, Stromata II, 3. 
15 К. Александријски, Stromata  VI, 11. 
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али се трудио да знању укаже достојно и важно место у филозофији хришћанства. За 
разлику од гностика који су се, великим делом, кретали ка рационализацији вере, 
тврдећи да знању треба дати предност, он је говорио о подједнакој важности и једног 
и другог. Савршенство се постиже и знањем и вером, мада је вера добар пут за оне 
који, из неког разлога, не могу да се образују. Гноза је, према његовим тврдњама, 
савршено знање. 
 

*  * * 
 

 Савршени хришћанин има увид у „велике тајне“ човека, природе и задобија 
велике врлине које обичан хришћанин прихвата без јасних увида. Неки су 
критиковали св. Климента тврдећи да преувеличава моралну вредност верског знања, 
али се  мора имати на уму да он не хвали некакво механичко знање, већ знање које се 
претвара у љубав. Савршени хришћанин, у ствари, прави је гностик. Савршени 
хришћански  живот води  потпуној преданости љубави која се огледа у љубави према 
Богу и  у љубави према ближњем. 

Његова књига Учитељ или Педагог наглашава важност учитеља, односно 
оног који предаје истину. Први Учитељ истине је Бог, а божји најбољи ученици  
постају учитељи људима и они преносе благодат, дар, поуке и божанску љубав свету.  
Из истог разлога, у свим духовним и религијским традицијама наглашава се значај и 
улога учитеља, односно духовног оца у образовању. Посебно се наглашава однос 
који постоји између учитеља и ученика:  

„ Такав савез је уосталом велика духовна тајна, коју изводи сам Бог... У том 
срдачном савезу је сва сила и суштина завета, кроз њега се на немоћног ученика 
излива сва сила оца“ 16.  

Сам  Логос, дакле, јесте онај који води бригу о трансформацији човека, али је 
духовни учитељ неоопходан како би процес могао да се одвија несметано. Св.  
Климент зато сматра да су верници као деца и стално подесећа колико је важно 
приближити се тој дечијој вери коју одликује једноставност, искреност, скрушеност, 
радост. Деци је потребна заштита, управљање, безбедност како би могла да се смеју, 
играју и уживају. 

 Људски живот је на различите начине окренут Логосу, зато је човекова 
насушна потреба да оствари савез са Богом и да се на Бога ослања не само у великим 
делима него и у свакодневном жиовоту. Св. Климент зато не занемарује давање 
инструкција о свакодневном животу хришћанима којима поручује да се морају 
трудити да се, упркос обавезама, њихов живот треба одвијати по некаквом поретку. 
Климент никад не губи из вида своју непосредну намеру: да уведе у хришћански 
морал и живот, а у складу са принципима Јеванђеља. Овај део његових списа 
посвећен је лаицима, зато идентификује и тумачи захтеве које друштво намеће 
свакодневном животу хришћана. 

 Као и у теоријском, тако и у практичном животу, св. Климент 
Александријски има у виду грчку традицију, мада је открива и тумачи у новој   
хришћанској перспективи и у корелацији са Јеванђељем. 

Његова дела одишу свежином, ерудицијом и литерарним талентом. Док 
пише о највишим начелима, прави дигресије у којима је дирнут чарима пролећа, диви 
се природи степе, небу и птицама. И поред опсежног бављења науком и телогијом, 

                                                 
16 Св. Теофан Затворник, Старчество или живот под духовним руководством, Манастир св. 
Пантелејмон, Лепчинце код Врања 1996, стр. 31. 
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св. Климент на тренутак проговори речима песника, што није страно ни осталим 
светитељима у хришћанству.  

Поред тога што представља једног од утемељивача црквеног учења, дела св. 
Климента Александријског имала су велику улогу у разјашњењу и разумевању 
односа вере и знања. У неким списима, он темељно велича знање, а у неким другим, 
веру, те може да остави утисак како навија, или инсистира на значају једног или 
другог. Ипак, мора се имати у виду да су списи настали наменски, најчешће као 
апологије хришћанства, те су наглашавали управо онај аспект који је био 
запостављен. Упркос тој разноликости тема, стила и приступа, ипак се може увидети 
да св. Климент Александријски никада не губи из вида целину која се  огледа у скоро 
прецизној систематизацији знања. У тој систематизацији, он посебно место даје  
филозофији која спаја свет емпиријских и духовних наука.   
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Sladjana Ristić-Gorgiev 
 

SYSTEMATIZATION OF KNOWLEDGE  

IN THE AREA OF ST. CLEMENT ALEXANDRIA 
 
Source of all knowledge on St. Clement was the logos. Because of all science 

needs to go towards the same goal, and should follow the same path, with the difference 
that the lower Sciences, pass only the first part of the road that leads to philosophy. 
Philosophy goes further and leads to theology. While the debate with the scientists stressed 
the importance of philosophy, is the point in the controversy with the Gnostics emphasized 
the importance of faith. In any knowledge by St. Clement is contained in faith, and the faith 
and knowledge are inextricably linked because it is an act of faith, an integral part of the 
learning process. Christian knowledge has a double source: faith and knowledge, and 
therefore the revelation and philosophy equally important overemphasis on either of these 
two elements often leads to a distortion of the truth that is contained in the whole and 
harmonious functioning of all human cognitive abilities. 

Key words: systematization, knowledge, faith, sciences, philosophy, theology, 
logos. 
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КОНЦЕПТ ЉУБАВИ У ХРИШЋАНСКОЈ ФИЛОСОФИЈИ 

СВЕТОГ НИКОЛЕ КАВАСИЛЕ 
 

Апстракт: Концепт љубави се у хришћанској философији светог Николе 
Кавасиле одликује изузетном динамичношћу. Кавасила користи наизменично три 
традиционална старогрчка појма за љубав: ἔρως, ἀγάπη и φιλία, при чему 
концептуална разлика међу њима у највећем броју случајева остаје нејасна. 
Предложени рад има за циљ да утврди смисаони оквир различитих коришћења 
наведених појмова о љубави. Извршена анализа, с једне стране, доприноси 
одређивању специфичног места Кавасиле у аутохтоној византијској мисаоној 
традицији, а с друге стране, утврђује и значајно присуство аристотеловских и 
томистичких философских концепата у његовој мисли. Продуктивна рецепција 
„ паганске“ и „ западне“ философије не може послужити као основа за тврдњу да 
Кавасила улази у колизију са светогледом византијских православних отаца. 
Напротив, он успева да трансформише преузете елементе и да их интегрише у 
оквир њему сопствене византијске теолошко-философске мисли. 

Кључне речи: Никола Кавасила, Аристотел, Тома Аквински, љубав, предање, 
света тајна, причешће. 

 
Свети Никола Кавасила користи наизменично три традиционална старогрчка 

појма за љубав ἔρως, ἀγάπη и φιλία, при чему концептуална разлика међу њима, у 
највећем броју случајева, остаје нејасна. Појам љубави се код Кавасиле одликује 
изузетном динамичношћу и носи различите нагласке и нијансе у зависности од 
контекста у коме се употребљава. Ипак, чињеница да је Кавасила спонтано и 
несхематски користио традиционалне философске појмове, не може се прихватити 
као аргумент за тобожњу несистематичност његове мисли. И поред утврђене 
формално-терминолошке неконзистентности, могу се набројати следећа основна 
значења појма љубав: љубав као природно дејство (енергија) човекове вољне 
способности (силе); љубав као стремљење ка Богу (побуђено светотајинским 
животом Цркве, разумним познањем и природним сазерцањем); љубав као 
међуличносни љубавни однос; љубав као једна од врлина; љубав као стање 
благодатног (енергијског) сједињења с Богом.  

Појам ἔρως користи се, пре свега, са значењем дејства, конкретно, као 
стремљење човека ка добром и лепом1, које га узводи с оне стране границе 
човечанског2. Оваква врста љубави може се наћи код заљубљених и, као таква, 

                                                 
1 Vita II, 74.  
2 Καὶ γὰρ ἔκστασις ἦν ὁ ἔρως ἐκεῖνος, ὅτι τοὺς ἁλόντας ἐκτὸς τῶν ἀνθρωπίνων ἤγαγεν ὅρων· (Vita 
II, 82). 
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представља природно дејство воље. Ипак, њен крајњи циљ превазилази ниво 
природног стремљења ка добром и лепом који се могу наћи код других људи и твари; 
тај крајњи циљ према коме је људски ἔρως из почетка усмерен, јесте сједињење с 
Богом, који је само Добро и Лепо по себи3. Управо у стремећој љубави ка Богу, 
садржи се главно значење појма ἔρως код Кавасиле, при чему се међуљудска еротска 
љубав користи само као пример за ову љубав4. 

Појам ἀγάπη се у Кавасилиној антропологији користи са више значења. Кад 
је реч о ἀγάπη у смислу енергије воље, треба обратити пажњу на поређење између 
двеју природних сила људске душе – разума и воље – што га прави Кавасила. Он 
експлицитно одређује познање као дејство људске разумне силе (νοῦς), а ἀγάπη као 
дејство људске вољне силе (θέλησις)5. Кавасила наглашава да природна љубав човека 
према Богу, сама по себи, није савршена. Услед тога, човек мора сву своју љубав да 
принесе Богу, не задржавајући, при том, ни најмањи њен део за себе, или за неког 
другог. То значи да воља (γνῶµη) човека не сме бити усмерена ни ка самом човеку ни 
ка било чему другом, већ једино ка Богу6. На то, Кавасила додаје да су хришћани, 
захваљујући вољи, стекли вечни живот и да су, преко ἀγάπη, стигли до неизрециве 
радости (χαρά) таквог живота7. 

Појам ἀγάπη такође се користи у смислу стремеће еросне љубави ка Богу, 
наизменично са појмом ἔρως8. Таква је љубав основана на закону Духа, која у човеку 
распламсава огањ љубавне жеље. Ова иста љубав била је разлог и за оваплоћење 
самог законодавца. Бог дарује ову љубав људима и прима је истовремено од њих као 
њихов принос9.  

Кавасила користи повремено и термин φιλία, са значењем стремеће, 
екстатичне и свеповезујуће енергије воље10. У тесној вези са оваквим значењем, стоји 
и главно значење појма φιλία, који, у овом случају, означава међуличносну љубавну 
везу. Појам φιλία се може, с једне стране, одредити као „пријатељство“, али се, исто 
тако, може односити и на везу међу заљубљеним личностима.  

                                                 
3 Τοῖς δὲ γευσαµένοις τοῦ Σωτῆρος αὐτὸ πάρεστι τὸ ποθούµενον, πρὸς ὃν ὁ ἀνθρώπινος ἔρως 
ὥσπερ εἰς κανόνα τινὰ καὶ ὅρον κατεσκευάσθη τὸ ἐξ ἀρχῆς, καθάπερ θησαυρὸς οὕτω µέγας, οὕτως 
εὐρύς, ὡς Θεὸν ὑποδέξασθαι δυνηθῆναι (Vita II, 90). Cf. Vita II, 74, 91; VI, 10-11; VII, 29. 
4 Vita VI, 41; VII, 64, 66-67. 
5 Vita VII, 101. 
6 Τοῦτο δέ ἐστιν εἰ τέλειον ἀγαθὸν ὂν ἀτελεῖ τῇ παρ’ ἡµῖν φιλοῦµεν ἀγάπῃ· ἀτελῶς δ’ ἂν φιλοῖµεν εἴ 
τι καὶ ἄλλο φιλοῦµεν, τὸ φίλτρον µερίζοντες. Ἐπεὶ καὶ ὁ νόµος· «Ἐξ ὅλης, φησί, τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ 
ὅλης τῆς διανοίας τὸν Θεὸν ἀγαπήσεις». Ἐπεὶ τοίνυν πᾶσαν εἰς ἐκεῖνον φέροντες τιθέασι τὴν ἀγάπην 
καὶ φιλίας µέρος οὐδὲν οὔτε ἄλλοις καταλείπουσι οὔτε σφίσιν αὐτοῖς, τῇ γνώµῃ σφῶν αὐτῶν 
ἀποδηµοῦσι καὶ πάντων· (Vita VII, 68-69; 5. Мој. 6,5). 
7 Vita VII, 102. 
8 Vita II, 76; VI, 31-32; VII, 46. 
9 Εἰ δὲ ἡ περὶ τὸν γραπτὸν νόµον µελέτη τὸ πῦρ ἀνάπτειν δύναται τοῦτο, τί ποτε χρὴ δρᾶσαι νοµίσαι 
τὸν νόµον τοῦ Πνεύµατος, ὃς τὸν ἀληθινὸν ἔρωτα τοῦ Θεοῦ τοῖς ἀνθρώποις ἐνέθηκε µόνος, καὶ 
πυρὰν ἀνῆψε πόθου σβεσθῆναι µηδενὶ δυναµένην, οὐ τῶν ἡδέων, οὐ τῶν ἑτέρως ἐχόντων, «οὐ τῶν 
ἐνεστώτων, οὐ τῶν µελλόντων»; Ὑπὲρ οὗ µοι δοκεῖ καὶ πυρίναις φανῆναι γλώσσαις εἰσενεχθείς, ὅτι 
τὴν πυρὸς δίκην πάντα τολµῶσαν ἀγάπην εἰσήνεγκεν· ἐπεὶ καὶ πρῶτον αὐτὸν τὸν τοῦ νόµου 
νοµοθέτην ἀγάπη κεκόµικεν εἰς τὴν γῆν καὶ αὐτὸ τὸ τοῦ νοµοθέτου σῶµα φιλανθρωπίας ἐστὶ 
καρπός, καὶ ἄλλως δὲ αὐτῷ ὁ νόµος ἅπας ἔρωτος γέµει· καὶ τοῦτον µὲν ἐπιδείκνυται πᾶσιν οἷς ἔχει, 
τοῦτον δὲ εἰσάγει, τούτῳ δὲ πείθει, τοῦτον δὲ παρ’ ἡµῶν δῶρον ὑπὲρ ὧν ἔδωκεν ἀποχρῶν ἡγεῖται 
λαβών (Vita VI, 39). 
10 Vita VII, 69; cf. Vita VII, 68. 
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Кавасила овај појам користи у његовом првом значењу, наглашавајући њиме 
посебни однос између Бога и човека – људи нису слуге или робови, већ синови 
Божији, који су повезани с Богом благодаћу, вером и дерзновењем (θαρρεῖν). Они 
који су у овом животу закључили пријатељство с Богом, биће и у вечности пријатељи 
Божији и делиће с њим његово Царство и круну11. Кавасила, с друге стране, говори, 
исто тако, и о могућности закључавања пријатељства и савеза с лукавим – 
узрочником сваке пропасти12.  

На неким местима, Кавасила и појмом φιλία изражава еротску везу између 
Бога и човека. Онај ко љуби (ἐραστής) и љубљени (ἐρώµενος) налазе се у стању φιλία-
е – стања обузетости личности безумним ἐρώς-ом (ἔλαβεν ἔρωτα µανικόν) ка личности 
другог. 

Код Кавасиле, могу се утврдити суштинске сличности с аристотеловским 
концептом φιλία-е. За разлику од склоности (φίλησις), која је усмерена ка 
безживотним предметима, φιλία има личносни карактер. Онај ко љуби у смислу 
φιλία-е, жели добро другоме другога ради13. Управо ова мисао има централно 
значење у Кавасилином учењу о љубави. Он наводи два суштинска знака φιλία-е: 
прво, свим могућим средствима чинити добро љубљеноме и друго, ако је то 
потребно, слободно претрпети страдања и бол због њега. Од ова два знака, други је 
много већи од првог14.  

Ипак, оваква љубавна веза код Кавасиле има јако наглашен екстатични 
карактер. Изгледа да око овог питања Кавасилина хришћанска философија није 
сагласна Аристотеловој. Према тврдњама Аристотела, љубав према себи има 
примарно значење: свако треба да заволи прво себе и свако је сам себи најбољи 
пријатељ. Самољубље је предуслов за љубав ка другима (чак и онда кад је реч о 
саможртви) и има функцију првог покретача у сфери људског дејства15. Насупрот 
томе, Кавасила инсистира на потпуном одрицању од себе, при чему љубав ка Богу 
има функцију првог покретача сваке друге љубави16.  

Ипак, речено не имплицира обавезно радикалну противречност између 
Кавасиле и Аристотела. Код Кавасиле је пре реч о преузимању Аристотеловог 
концепта љубави ка себи и његовом развијању у оквиру хришћанског философског 
дискурса. При том, хришћански концепт причешћивања добија централно место: 
причешћивањем ми смо сједињени са Христом присније него са собом самима17, при 

                                                 
11 Vita I, 2, 37; VI, 23. 
12 Vita II, 23. 
13 Aristoteles, Eth. Nic. VIII, 2 (1155a31). 
14 Ἐπεὶ γὰρ δυοῖν ὄντων ἃ δῆλον καθίστησι καὶ θριαµβεύει τὸν ἐραστήν· τοῦ τε πᾶσιν οἷς ἔξεστιν εὖ 
ποιεῖν τὸν ἐρώµενον, τοῦ τε δεινὰ πάσχειν αἱρεῖσθαι περὶ αὐτοῦ καὶ ὀδυνᾶσθαι δεῆσαν, δεῖγµα µὲν 
φιλίας τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον γένοιτ’ ἂν πολλῷ τινι µεῖζον (Vita VI, 13). 
15 Aristoteles, Eth. Nic. IX, 8 (1168b8-10; 1169a11-35); cf. R. Kuhn, „Liebe - Antike“, Historisches 
Wörterbuch der Philosophie, Basel 1980, 295. 
16 Πρῶτον µὲν γὰρ οὐχ ἑαυτὸν αἰτίαν ποιεῖται τῆς ἐπ’ ἐκείνῳ χαρᾶς οὐδ’ ἡδύς ἐστιν ὁ Θεὸς αὐτῷ 
ὅτι αὐτῷ ἐστιν ἀγαθός. Τοῦτο γάρ ἐστιν οὐ τὸν Θεὸν αὐτὸν ἀληθῶς φιλοῦντος καὶ ἑαυτὸν µᾶλλον 
φιλοῦντος καὶ πρὸς ἑαυτὸν ἐν οἷς ποιεῖ καθάπερ τέλος ὁρῶντος. Ποῦ δὲ εὐγνώµονος ἀνδρὸς µὴ 
φιλεῖν αὐτὸν κυρίως τὸν εὐεργέτην; ποῦ δὲ δικαίου τῷ µεγίστῳ τῶν ἐφετῶν τῆς ἀγάπης τὴν ἐλάττω 
νέµειν µερίδα; ποῦ δὲ σοφοῦ τοῦ ἐσχάτου τέλους ἄλλο τι περαιτέρω τιθέναι; Ἐπεὶ δὲ καὶ εὐγνώµονα 
αὐτὸν εἰκὸς εἶναι καὶ δίκαιον καὶ σοφόν, ἀνάγκη καὶ φιλεῖν τὸν Θεὸν καὶ χαίρειν αὐτῷ τὸν ἄριστον 
τρόπον (Vita VII, 56). 
17 Vita I, 10; VI, 44. 
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чему Христос за нас постаје „друго ја“. На овај начин, у нама се рађа једна љубав која 
није љубав ка „другоме“, већ представља љубав ка нама самима18. 

У овом смислу, аристотеловска љубав ка себи не противречи хришћанској 
φιλία-и. Овакво проширење идеје о човековом „ја“ кроз концепт причешћа не 
одређује само љубав ка Богу већ и љубав ка свим другим људима. Кавасила посматра 
љубав према ближњем у смислу бриге о ономе што Христу припада. Кавасила, 
наиме, говори о апостолу Павлу, који је био спреман, ако је то потребно, чак да се и у 
пакао баци и да се одвоји од свог Љубљеног – како би његова браћа и сународници 
(Израиљци) могли да узму учешћа у спасоносном заједништву са Христом. Овде 
Кавасила говори потпуно „из Христове перспективе“ – Павле, у ствари, не жели то 
спасење ради његовог народа, већ да би Христос добио оно што Њему припада, то 
јест Богом изабрани народ Израиља19. У светлости реченог, треба се посматрати и 
Кавасилино категорично тврђење да је љубавна веза са Богом једино истинско 
средство које људе приводи покајању и помирењу са Богом, и на коме се оснива 
блажени живот.  

Кавасила прихвата предање према коме постоје три фактора који подстичу 
на побожни живот: страх од пропасти која прети безбожницима, нада на вечну 
награду благочестивих и љубав (ἔρως) ка Богу и ка добром20. Још свети Григорије 
Назијанзин говори о три групе спашених – једни се спасавају кроз ропство, други 
кроз служење, а трећи кроз синовство (δουλεία, µισθαρνία, υἱότητα)21. Исто груписање 
може се наћи и код светог Василија Великог и код светог Григорија Паламе, који 
наглашавају превасходну позицију синовства насупрот ропству и служењу22. Свети 
Јован Лествичник такође говори о помисли на грехове, о стремљењу ка небеским 
богатствима и о љубави као о истинитим подстрекачима ка напуштању света (и ка 
започињању монашког живота)23. Он, даље, говори о подвижништву страха, 

                                                 
18 Vita VI, 58. При том се аристотеловски концепт ума (νοῦς) у смислу „божанског у нама“ и 
„нашег истинског ја“ (Aristoteles, Eth. Nic. X, 7 – 1177b–1178a) суштински превазилази, 
конкретизује и развија у оквирима Кавасилине хришћанске философије. 
19 Vita VII, 88; Рим. 9,3. 
20 Τριῶν γὰρ ὄντων ἃ τῷ Θεῷ παρ’ ἡµῖν φυλάττει τὸ σέβας, τοῦ φόβου τῶν κειµένων τοῖς ἀσεβέσι 
κακῶν, τῆς ἀγαθῆς τῶν εὐσεβούντων ἐλπίδος, τοῦ περὶ αὐτὸν τὸν Θεὸν καὶ τὸ καλὸν ἔρωτος (Vita 
VII, 29). 
21 Τρεῖς γὰρ οἶδα τάξεις τῶν σωζοµένων, δουλείαν, µισθαρνίαν, υἱότητα. Εἰ δοῦλος εἶ, τὰς πληγὰς 
φοβήθητι· εἰ µισθωτὸς, πρὸς τὸ λαβεῖν βλέπε µόνον. Εἰ δὲ ὑπὲρ τούτους, καὶ υἱὸς, ὡς πατέρα 
αἰδέσθητι (Gregorius Nazianzenus, In baptisma 14). 
22 Basilius Caesariensis, Metaphr. (PG32 1212); Gregorios Palamas, Homiliae XLVII, 11. Ипак, на 
једном другом месту, свети Григорије Палама спомиње овај тројни пут у једном сасвим 
другачијем контексту. Он упоређује три наведена фактора с три облика друштвеног живота у 
Цркви: он поставља робовање на истој равни с девственим животом, служење с целомудреним 
животом удовица, а синовство с часним браком (καὶ τρὶς ἐφίστησι τοῦτον τοῖς οἰκείοις ἀρνίοις τε 
καὶ προβάτοις, ὑποτιθεὶς τῷ Πέτρῳ καὶ τὰς τρεῖς τάξεις τῶν σωζοµένων, δουλείαν, µισθαρνίαν, 
υἱότητα· ἢ παρθενίαν, σώφρονα χηρείαν καὶ γάµον τίµιον – Gregorios Palamas, Homiliae XXVIII, 8). 
Овакав Паламин став, према коме се не монаси (традиционални носиоци девствености), већ 
удати и ожењени лаици упоређују са синовима Божијим, ставља под знак питања представу о 
Палами као о покровитељу монашког елитизма. 
23 Πάντες οἱ τὰ τοῦ βίου προθύµως καταλιπόντες, πάντως ἢ διὰ τὴν µέλλουσαν βασιλείαν· ἢ διὰ 
πλῆθος ἁµαρτηµάτων· ἢ διὰ τὴν εἰς Θεὸν ἀγάπην τοῦτο πεποιήκασιν (Joannes Climacus, Scala 
paradisi, I – PG88 633). 
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плаћеништва и љубави24, при чему указује на благочешће и лепоту сваког од та три 
аскетска метода, али наглашава да је аскеза побуђена љубављу најсавршенија, јер 
љубав, још у самоме почетку, у човеку распламсава огањ жеље ка Богу25.  

Насупрот томе, Кавасилин став изгледа радикалнији: једино од три средства 
које је истински савршено јесте љубав према Богу, док се остала два заснивају на 
себељубљу26. Због тога ова средства нису довољно моћна да човека потпуно 
ослободе од греха. Наиме, љубавна веза са Богом омогућава човеку не само да 
прекине да чини греховна дела, већ и да грех уопште не пожели. Разлог за то јесте тај 
што стремљење ка Богу и ка Доброме не оставља више простора за грех. Покретач 
оних који свој врлински живот оснивају на љубави према Богу јесте сам Бог27. 
Насупрот њима, они који желе награде или се плаше казне не љубе врлину због ње 
саме и у ствари не мрзе саму „суштину“ греха. Такви сасвим сигурно, закључује 
Кавасила, не би бежали од зла, кад би човек могао да греши без опасности по себе28. 
Зато су они који љубе Бога синови и пријатељи Божији, док су они други једнаки 
слугама и робовима29. 

Слично као код φιλία-е, али различито од ἔρως-а, главно значење појма ἀγάπη 
код Кавасиле стоји у вези с концептом стања или наклоњености (ἕξις). У овом 
смислу, Кавасила одређује ἀγάπη као „врлину воље“. Он овде прича о једној 
природној ἀγάπη коју он посматраразгледа на истој онтолошкој равни са другим 
врлинама које доприносе за усавршавањуе човека, као што су чистота (καθαρότητα), 
благоразумност (σωφροσύνη), смирење (ταπεινοφροσύνη) и благочешће (εὐσεβεία)30. 
Кавасила овде прати Аристотела који одређује врлину као стабилну душевну 
наклоњеност (ἕξις)31. Кавасила даље развија овај концепт, при чему његова 
хришћанска перспектива игра суштинску улогу.  

Кавасила посматра врлине у контексту заједнице с Богом: оне доприносе 
крајњем савршенству човека једино уколико су укључене у синергичну везу са 
Богом. Постизање натприродног циља људске природе изискује превазилажење 
уобичајене границе природних врлина, што је могуће кроз светотајинско сједињење с 
Богом32. Због тога се врлине посматрају истовремено и као дарови Божији33. У овом 

                                                 
24 Joannes Climacus, Scala paradisi, VIII (PG88 833). 
25 Joannes Climacus, Scala paradisi, I (PG88 637). 
26 Vita VII, 44. 
27 Καθάπερ γὰρ τῶν κατορθούντων τὴν ἀρίστην ἔχουσι τάξιν οἷς οὔτε φόβος κακῶν οὔτε µισθῶν 
ἐλπίδες ἀλλ’ ὁ τοῦ Θεοῦ µόνον ἔρως τοὺς περὶ ἀρετῆς εἰργάσατο πόνους, οὕτω τῶν ἁµαρτανόντων καὶ 
διὰ τοῦτο κοπτοµένων, οἷς τὸ πένθος τὸ περὶ τὸν Θεὸν ἐξέκαυσε φίλτρον, οἱ βέλτιστοι τῶν ἄλλων εἰσίν. 
Ἐκεῖνοι µὲν γὰρ αὐτοὶ ἑαυτοῖς τὸ πάθος ἐργάζονται καὶ παρ’ ἑαυτῶν ἐπὶ τὸ πενθεῖν ἔρχονται καὶ ὅτι 
σφᾶς αὐτοὺς φιλοῦσι δακρύουσι· τούτους δὲ ὁ κινῶν αὐτός ἐστιν ὁ Θεός· (Vita VII, 44). 
28 Οἳ µὲν µισθοῦ φιλοσοφοῦσιν, οὔτε κατορθοῦντες αὐτὴν αὐτῆς ἕνεκα φιλοῦσι τὴν ἀρετήν, οὔτε 
πταίσαντες αὐτῆς λόγον ὀδύρονται τὴν κακίαν· ἀλλὰ τοῦτο µὲν ὁ τῶν ἄθλων ἔρως αὐτοὺς ἐποίησεν, 
ἐκεῖνο δὲ ἡ ζηµία· ὅθεν τὴν οὐσίαν αὐτὴν ὡς εἰπεῖν τῆς ἁµαρτίας ἥκιστα µισοῦντες, οὐ φεύγουσι 
καθαρῶς ἔν γε τῷ διακειµένῳ τῆς γνώµης, κἂν τῆς ἐνεργείας τύχωσι πεπαυµένοι. Καθάπερ γὰρ τὸν 
τοὺς πονηροὺς τῶν ἀνθρώπων µισοῦντα διὰ τὸν τρόπον, οὐκ ἔστι προσειπεῖν µισάνθρωπον, ὡς δὲ καὶ 
τὸ πρὸς τὴν ἁµαρτίαν δυσχερῶς ἔχειν οὐχ ὅτι τοῖς τοῦ Θεοῦ πολεµεῖ νόµοις, ἀλλ’ ὅτι ζηµίαν ἔχει τοῖς 
τολµῶσι, τὴν ζηµίαν ἐστὶ φευγόντων ἀληθῶς, οὐκ αὐτὴν ἀποστρεφοµένων τὴν πονηρίαν· οἳ καὶ δῆλοι 
πάντως εἰσίν, οὐκ ἂν φυλαξάµενοι τὴν κακίαν, εἰ χωρὶς κινδύνων ἁµαρτάνειν ἐξῆν (Vita VII, 47). 
29 Vita VII, 92, 104; cf. I, 37. 
30 Vita III, 15; cf. Vita III, 20. 
31 Τῶν ἕξεων δὲ τὰς ἐπαινετὰς ἀρετὰς λέγοµεν (Aristoteles, Eth. Nic. I, 13 – 1103a9-10). 
32 Vita III, 15. 
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контексту, ἀγάπη је врлина која има централну позицију међу осталим врлинама – 
она је, наиме, крај сваког доброг дела и глава врлине34. 

Сасвим је могуће да је Кавасила по овом питању био под утицајем учења о 
врлини Томе Аквинског. Тома убраја ἀγάπη, заједно са вером и љубављу, у теолошке 
врлине, које имају првостепену позицију у поређењу са „кардиналним врлинама“ 35. 
Према Блаженом Августину, када се врлине античке философије нађу изван истинске 
везе са Богом, оне су пре пороци него врлине36. Оваква „истинска веза с Богом“ 
систематски је изражена кроз концепт теолошких врлина Томе Аквинског, међу 
којима ἀγάπη игра централну улогу. Због личносног карактера везе с Богом, ἀγάπη 
треба разумети као корен и форму свих врлина37.  

Ипак, овакво одређење ἀγάπη је у источно-хришћанском предању 
експлицитно присутно још код светог Јована Златоустог. Он одређује ἀγάπη као 
почетак и крај (ἀρχὴ καὶ τέλος) сваке врлине, као њен корен, врх и пуноћу38. Ово је 
одређење преузето и од каснијих византијских аутора, као што су свети Јован 
Дамаскин и свети Григорије Палама39. 

Свети Максим Исповедник назива ἀγάπη „најначелнијом врлином“ 
(γενικωτάτη ἀρετή), на којој су засноване све остале врлине и у којој се оне испуњују. 
Ἀγάπη сједињује, покреће, носи и обожује врлине40. Августиносвка идеја о порочном 
карактеру природних људских врлина издвојених од истинске везе с Богом (то јест 
одвојених од теолошких врлина) јако је наглашена код светог Григорија Паламе: ако 
је ко стекао све врлине, али при том љубав није стекао, онда су за њега све врлине 
бескорисне и бесмислене (ἄχρηστοι καὶ ἀνόνητοι)41. Према томе, ἀγάπη је нераздељива 
од заједнице с Богом – ἀγάπη и заједница с Богом представљају испуњење крајње 
границе сваке аутентичне врлине42. 

Овде се поставља питање да ли једнo оваквo степеновање врлина има 
апсолутно значење у византијској традицији. У овом смислу, треба забележити да како 
свети Максим Исповедник тако и свети Јован Дамаскин одређују љубав као производ 
врлинског живота. Свети Јован Дамаскин наглашава да су вера, нада и ἀγάπη (за којима 

                                                                                                                            
33 Vita II, 60. 
34 Ἡ µὲν πίστις διὰ τῆς ὁµολογίας φαινοµένη, τὰ δὲ ἔργα διὰ τῆς ἀγάπης, ἥτις τέλος ἐστὶν ἔργου 
πάντος ἀγαθοῦ καὶ ἀρετῆς πάσης κεφάλαιον (Exp. XXV, 1). 
35 Појам „кардиналне врлине“ потиче од светог Амвросија Миланског и односи се на четири 
главне платоновске врлине: мудрост (σοφία), храброст (ἀνδρεία), расуђивање (σωφροσύνη) и 
праведност (δικαιοσύνη). Cf. Platon, Respublica 427e-432a); Josef Fellsches, „Tugend“, ed. Hans 
Jörg Sandkühler, Enzyklopädie Philosophie, Hamburg 2010, 2781. 
36 Augustinus, Civ. Dei XIX, 25-28; cf. Maximilian Forschner, „Tugend - I. Philosophisch“, Lexikon 
für Theologie und Kirche, Freiburg-Basel-Rom-Wien 2001, 296. 
37 Thomas de Aquino, Summa Theologiae II-II, 23; cf. Forschner, „Tugend - I. Philosophisch“, 296. 
38 Καὶ γὰρ ἀρχὴ καὶ τέλος τῆς ἀρετῆς ἡ ἀγάπη· ταύτην ἔχει ῥίζαν, ταύτην ὑπόθεσιν, ταύτην 
κορυφήν. Εἰ τοίνυν καὶ ἀρχὴ καὶ πλήρωµα, τί ταύτης ἴσον; (Joannes Chrysostomus, Ad Romanos 23 – 
PG 60 619). 
39 Свети Јован Дамаскин понавља одређење ἀγάπη као „почетак сваке врлине“ (Joannes 
Damascenus, In epistulas Pauli 13 – PG95 548), док свети Григорије Палама назива ἀγάπη 
„кореном и почетком свеке врлине“ (ρίζα καὶ ἀρχὴ πάσης ἀρετῆς) (Gregorius Palamas, Homiliae 
XXXIII, 4). 
40 Maximus Confessor, Amb. Io. 21 (PG 91, 1249B); cf. Ad Thal. 40, 61-63 (cf. PG 90, 397B). 
41 Gregorius Palamas, Homiliae IV, 14. 
42 Свилен Тутеков, Добродетелта заради истината, Велико Търново 2009, 371. 
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следи дуги списак појединачних врлина) плодови четири најопштије врлине43. Веза 
између ἀγάπη као главне врлине и других врлина је очигледно амбивалентна: с једне 
стране, ἀγάπη је крај и пуноћа сваке врлине, с друге стране, истинска се љубав не може 
родити у човеку без осталих врлина44. У овом смислу се врлина ἀγάπη схвата као 
божански дар, као стање људске природе које се постиже кроз синергично сједињење с 
Богом. Управо се у томе састоји главно значење појма ἀγάπη код светог Николе 
Кавасиле. 

Појам ἀγάπη код Кавасиле у основи указује на блаженство и мир људи који 
живе с Богом. Док ἔρως означава процес екстатичног излажења из себе самог, ἀγάπη 
означава стање екстазе и сједињености човека са Богом. Сходно томе, Кавасила 
ἀγάπη, заједно са радошћу (χαρά), назива примарним даром Светог духа45. Ово двоје, 
наиме, неизрецива радост и натприродна љубав (ὑπερφυὴς ἀγάπη), су дарови чистог 
чувства (καθαρὰν αἴσθησιν) Бога, које је блаженима даровано од Бога (ово је чувство, 
значи, такође дар Божији). У овој љубави и радости састоји се блажени живот и 
захваљујући њој постају могући аскетски напори и победе блажених и њихова 
чудесна дела46. Кроз ово двоје открива се невидљива Божија благодат47. Управо се на 
истинитој и савршеној љубави (ἡ τελεία ἀγάπη, τὴν ἀγάπην ἀληθινὴν), која је плод 
Духа усиновљења (Πνεῦµα υἱοθεσίας), заснива блажени живот. Ова се љубав полаже у 
људске душе кроз свете тајне48. 

                                                 
43 Joannes Damascenus, De virtutibus (PG95 85). У „најопштије врлине“, свети Јован Дамаскин 
убраја разборитост (φρόνησις), храброст (ἀνδρεία), расуђивање (σωφροσύνη) и праведност 
(δικαιοσύνη). Једина разлика између ове схеме и четири платоновске кардиналне врлине 
састоји се у томе што Дамаскин, уместо мудрости (σοφία), наводи разборитост (φρόνησις). 
Исти се списак може наћи и код светог Максима Исповедника, који своди ове четири врлине 
на две још општије: разборитост и праведност конституишу мудрост (σοφία), а храброст и 
расуђивање конституишу кротост (πραότητα). Ове две врлине сједињују се у љубави, која је 
најопштија од свих врлина (Maximus Confessor, Amb. Io. 21 – PG 91 1248D-1249B; cf. Maximus 
Confessor, Capita de caritate I, 11).  
44 С. Тутеков, Добродетелта заради истината, Велико Търново 2009, 368. 
45 ∆ιὰ ταῦτα καὶ τοῦ Πνεύµατος ἐπιδηµήσαντος ὁτῳοῦν καὶ τῶν αὑτοῦ µεταδόντος, τῶν 
ἀνασχόντων ἐκεῖθεν καρπῶν τὰ πρώτην ἔχοντα τάξιν ἀγάπη ἐστὶ καὶ χαρά· „Ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ 
Πνεύµατος, φησίν, ἀγάπη, χαρά“ (Vita II, 93; Гал. 5,22). Cf. Vita IV, 80. 
46 Τότε µὲν οὖν τοῖς µακαρίοις ὁ ∆εσπότης καθαρὰν αἴσθησιν ἑαυτοῦ παρέξει τῶν ἐπιπροσθούντων 
ἀνῃρηµένων· νῦν δὲ ὥσπερ ἔξεστι τοῖς σαρκὶ παχείᾳ καλυπτοµένοις. Ταύτης τῆς αἰσθήσεως ἡ 
ἄρρητος χαρὰ καὶ ἡ ὑπερφυὴς ἀγάπη καρπός· τούτων δὲ τὸ µέγεθος τῶν κατορθωµάτων, καὶ ἡ 
θαυµαστὴ τῶν ἔργων ἐπίδειξις, καὶ τὸ διὰ πάντων νικῶντας καὶ στεφανηφοροῦντας ἰέναι (Vita II, 99-
100). Cf. Vita VII, 103. 
47 Кавасила користи, у овом случају, појам ἔρως (ἀπόρρητος ἔρως) са наведеним значењем 
ἀγάπη. У свом даљем излагању, он наизменично користи оба појма: Ἃ µὲν γὰρ εἰς αὐτὴν τὴν 
γεννῶσαν καὶ πλάττουσαν ἥκει χάριν, ὅ τι τέ ἐστιν αὐτὴ καὶ ὃν ἀναπλάττει τρόπον, ἀφανής ἐστιν ἡ 
ζωή· φαίνεται δὲ τῷ µέρει τῶν ζώντων, ὅπερ ἐστὶν ὁ πρὸς τὸν Θεὸν ἀπόρρητος ἔρως καὶ ἡ ἐπ’ αὐτῷ 
χαρά. Ταῦτα γὰρ αὐτά τε δῆλα καθέστηκε καὶ τὴν ἀφανῆ µηνύει χάριν. Πρῶτον µὲν ὅτι καρπὸς 
ταῦτα τῆς χάριτος· «Ὁ καρπὸς γάρ, φησί, τοῦ Πνεύµατος ἀγάπη, χαρά», «ἀπὸ δὲ τοῦ καρποῦ τὸ 
δένδρον γινώσκεται»· ἔπειθ’ ὅτι Πνεῦµα µὲν υἱοθεσίας ἡ χάρις, ἡ δὲ ἀγάπη τὴν συγγένειαν ταύτην 
αὐτοῖς µαρτυρεῖ καὶ ὡς εἶεν υἱοὶ Θεοῦ, µηδὲν ἔχοντες µισθαρνικὸν µηδὲ δουλικόν (Vita VII, 104). 
48 Ταύτης τῆς ζωῆς τὰ µὲν παρὰ τοῦ Θεοῦ Πνεῦµα υἱοθεσίας, ὅθεν ἡ τελεία ἀγάπη, καθ’ ἣν ἡ 
µακαρία ζωή. (…) Καὶ οὕτω τὴν ἀγάπην ἀληθινὴν ἡ χάρις ἐντίθησι ταῖς ψυχαῖς τῶν µεµυηµένων· 
(Vita VII, 92). 
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Стање ἀγάπη се ипак не посматра само као продукт еросног љубавног 
дејства, већ и као предуслов који омогућује то дејство. Тако, љубав стоји у вези са 
различитим општим светотајинским нивоима људског постојања, који су одређени 
различитим откривењима Бога у свету (наиме откривењем кроз логосе твари, кроз 
логосе Писма и непосредним откривењем Логоса Божијег његовим оваплоћењем). 
Божанска љубав садржана у самој нашој природи (упор. образ Божији у човеку) и 
побуђивана разумним познањем Бога кроз речи Писма, одређује природно људско 
стремљење ка Богу. Оваплоћење Бога је Божији одговор стремећој љубави човека. 
Кроз оваплоћење и свете тајне омогућује се непосредно учешће човека у божанском 
љубавном стању, што истовремено у човеку побуђује још јачу љубав према Богу49.  

Наш принос Богу jе у томе да сачувамо љубав. Значи, није довољно само да 
заволиш и да прихватиш тај порив, већ га треба и сачувати и наложити дрво на ватру 
како би се одржала.  

Зато, пребивати у љубави у којој се налази сво блаженство, значи да 
пребивамо у Богу, а Он пребива у нама, јер „који пребива у љубави, у Богу пребива и 
Бог у њему“ (1. Јован 4,16). То се и догађа – љубав се учвршћује у нашој вољи и кад 
поступамо по заповестима и кад поштујемо законе љубљенога. Јер, по својим 
дејствима (ἐνεργείαι) душа поприма ову или ону наклоњеност (ἕξις), ваљану или 
рђаву; као што и вештине стичемо и учимо навикавајући се на одговарајућа дејства.  

Тако и закони Божији, који се односе на људска дејства, имајући циљ да да 
их једино ка Богу усмере, усађују у оне који им се подчињавају одговарајућу 
наклоњеност – наиме, да желе оно што је Законодавцу угодно, да сву своју вољу само 
њему подчињавају и да осим њега ништа друго не желе. Управо кроз ове ствари 
може се непогрешиво познати да га љубимо. Зато Спаситељ и вели: „Ако заповести 
Моје одржите, остаћете у љубави мојој“ (Јован 5,10). 

А плод ове љубави је блажени живот50.  
Кавасила тврди да се ова љубав с правом може назвати „животом“. Она је 

јединство са Богом, а самим тим је и живот, исто као што одвојеност од Бога 
представља смрт51. Живот је сила, која повезује жива бића. Али кад је реч о онима 

                                                 
49 Степен причасности овом стању сваког појединачног човека ипак зависи од тога колико је 
добро он сам спреман за то. У овоме животу, човек није способан да сам сачува добијени дар 
Божији, због чега поједино причешћивање представља само почетак живота у божанској 
љубави. Човеково усхођење ка постизању од Бога задатог подобија претпоставља један 
непрекинути низ састављен од причешћивања, с једне стране, и стремљења ка причешћивању, 
с друге стране (cf. Vita VI, 54). 
50 Τὰ δὲ παρ’ ἡµῶν τὸ διασῶσαι τὴν ἀγάπην. Οὐ γὰρ ἀρκεῖ τὸ φιλῆσαι µόνον καὶ δέξασθαι τὸ 
πάθος, ἀλλὰ δεῖ καὶ συντηρῆσαι καὶ τῷ πυρὶ προσθεῖναι τὴν ὕλην ὥστε κατασχεῖν. Τοῦτο γάρ ἐστι τὸ 
µένειν ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν ᾧ πᾶσα µακαριότης· τὸ µένειν µὲν ἐν τῷ Θεῷ, µένοντα δὲ ἔχειν αὐτόν· «ὁ 
γὰρ µένων, φησίν, ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ µένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ». Τοῦτο δὲ γίνεται καὶ 
πεπηγυῖαν ἐν τῇ γνώµῃ τὴν ἀγάπην ἔχοµεν, ἐπειδὰν διὰ τῶν ἐντολῶν ἀφικώµεθα καὶ τοὺς τοῦ 
φιλουµένου σώσωµεν νόµους. Ἀπὸ µὲν γὰρ τῶν ἐνεργειῶν ἡ ψυχὴ διατίθεται πρὸς ταύτην ἢ ἐκείνην 
τὴν ἕξιν ὅπως ἂν ἔχωσιν ἐκεῖναι χρηστότητος ἢ πονηρίας, ἐπεὶ καὶ τῶν τεχνῶν ἐκείνας κτώµεθα καὶ 
µανθάνοµεν ὧν ἂν ταῖς ἐνεργείαις συνεθισθῶµεν. Οἱ δὲ τοῦ Θεοῦ νόµοι περὶ τῶν ἐνεργειῶν κείµενοι 
τῶν ἀνθρωπίνων καὶ ταύτας ὁρίζοντες καὶ πρὸς ἐκεῖνον τάττοντες µόνον, τὴν ἀκόλουθον τοῖς 
κατορθοῦσιν ἐντιθέασιν ἕξιν, ἥτις ἐστὶ τὸ βούλεσθαι τὰ δοκοῦντα τῷ νοµοθέτῃ καὶ µόνῳ πᾶσαν 
ὑποτάττειν τὴν γνώµην καὶ πλὴν ἐκείνου θέλειν οὐδέν· ὅπερ ἐστὶ µόνον ἀκριβῶς εἰδέναι φιλεῖν. Καὶ 
διὰ τοῦτό φησιν ὁ Σωτήρ· «Ἐὰν τὰς ἐντολάς µου τηρήσητε, µενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ µου». Ταύτης δὲ τῆς 
ἀγάπης ἔργον ἡ µακαρία ζωή· (Vita VII, 93-96; 1. Joh. 4,16; Joh. 15,10). 
51 Vita VII, 107, 109. 
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који у Богу живе, онда је покретач сама божанска љубав – она води и носи људе, она 
их изводи из њих самих и тако делује у њима јаче од њиховог природног живота52. 

У контексту будућег живота Кавасила не прави разлику између еросне 
љубави и љубави као стања јединства са Богом. Међутим, он овде не прави разлику 
ни између природне људске љубави и обожујуће љубави Божије – људска љубав је 
тако јако прожета божанском, да је видљива само једна и једина животворна 
божанска љубав, која је човеку кроз причешће постала (његова) сопствена53. Из ове 
перспективе Кавасила усваја мисао светог апостола Павла да ће у будућем животу 
све бити укинуто и да ће само љубав остати. Једино што ће људима остати кад им све 
остало буде одузето и што им не допушта да умру – биће живот. На исти начин, 
љубав је она која је довољна за живот у Христу – који започиње у овом веку, али у 
идућем веку достиже своју пуноћу54. 
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Milan Djordjevi ć 
 

DAS KONZEPT DER LIEBE IN DER CHRISTLICHEN PHILOSOPHIE DES 
HL. NIKOLAS KABASILAS 

 
Das Konzept der Liebe in der christlichen Philosophie des hl. Nikolas Kabasilas ist 

außerordentlich dynamisch. Kabasilas verwendet die drei traditionellen griechischen 
Liebesbegriffe ἔρως, ἀγάπη und φιλία, wobei er die konzeptuellen Unterschiede zwischen 
ihnen zumeist nicht deutlich werden lässt. Die vorliegende Arbeit  hat es zum Ziel, den 
Bedeutungsrahmen der verschiedenen Verwendungsweisen der genannten Begriffe zu 
bestimmen. Durch eine solche begriffliche Analyse wird zum einen der Ort des Kabasilas 
in der Tradition des byzantinischen Denkens genauer bestimmt werden;  zum anderen 
arbeitet sie den Einfluss aristotelischer und thomistischer Philosophie auf  Kabasilas heraus.  
Einer solchen produktiven Rezeption „heidnischer“ und „westlicher“ Philosophie wegen 
kann aber noch nicht behauptet werden, dass Kabasilas in Widerspruch zu den orthodoxen 
Kirchenvätern steht. Im Gegenteil verfährt er so, diese Konzepte zu transformieren und in 
den Rahmen der byzantinischen Philosophie zu integrieren.  

Schlüsselworte: Liebesbegriffe, Rezeption, Nikolas Kabasilas, byzantinische 
Philosophie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 124

 
 
 
 
 
 



 125

Crkvene studije, Ni{ / Church Studies, Nis                                               9-2012, 125-149       

УДК 271.2-47 
 
 
 
Ивица Живковић 
Богословија Светог Кирила и Методија, Ниш 
Центар за црквене студије, Ниш – Србија 

 
ОДНОСИ ЉУБАВИ У ПРАВОСЛАВНОМ ВАСПИТАЊУ 

 
Апстракт: Велика дилема хришћанског васпитања тиче се легитимности 

заузимања позиције ауторитета на основу прича, очекивања и мисаоних 
конструкција одраслих. Хришћанска љубав према деци позива на сузбијање 
сопствених страсти и на преузимање духовне одговорности присуства одраслих у 
животима деце. У овом раду разматрају се неке мрачне стране родитељске љубави 
и утицај који проблеми односа у породици могу имати на дете. Као првенствени 
извор савремене православне педагогије узимају се мишљења духовних отаца Цркве 
нашег поколења. 

Кључне речи: љубав, светост, искреност, пример, присуство, 
веродостојност, одговорност, разговор, подршка, безусловност. 

 
Односи љубави у Христу представљају средишњу тему православне педагогије. 

Истинска хришћанска љубав не може се сматрати духовним постигнућем васпитача или 
последицом његових васпитних намера. Пре би се могло рећи да православни 
педагошки однос, попут других односа који постоје у заједници и животу православних 
хришћана, проистиче из божанске љубави пројављене у животу Цркве. Хришћанска 
љубав је по свом пореклу и значењу идентична Христовој љубави, откривеној, 
дарованој и завештаној његовим ученицима. Као што Отац љуби Њега, и Он љуби нас, 
и ми остајемо у љубави Његовој (Јн 15. 9). Она је једина нова Христова заповест, 
свеодређујући садржај хришћанског живота и знак препознавања Христових ученика. 
Као таква, она одређује и идентитет православног хришћанског васпитања. 
Веродостојна хришћанска љубав представља пројаву односа будућег века, божанског 
живота Свете Тројице. Њена својства не показују условљеност, ограниченост у 
заједништву или релативност у поверењу. Љубав православних хришћана према деци не 
треба да проистиче из родитељских нагона, нити да буде одређена њиховим идејама и 
замислима о ''добром детету''. Однос према детету као ближњем, прихватање у љубави 
његове личности и његових поступака као битан услов могућности његовог сазревања у 
православном васпитању не треба да буде мотивисано никаквим накнадним разлозима. 
Љубав треба да постоји не на основу дететових квалитета, већ упркос недостатку 
квалитета и независно од њих. Она може помоћи и у уочавању многих постојећих 
квалитета тамо где би их иначе било тешко препознати. 

Када су епископа Теофана Вишенског Затворника питали о вишим 
могућностима васпитања у Христу, он је одговарао: Заволите децу и она ће вас 
заволети. Растварајте строгост власти кротошћу; трудите се да љубављу 
заслужите љубав. Истинита доброта надмашује строгост речи. Хришћанска 
љубав је, по светом Теофану, требало да буде само начело васпитних мера1. Опит 

                                                 
1 Према: Евгений Шестун, Православная педагогика, Самара 1998, 130–131. Шестун истиче 
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љубави је пут ка потпуном познању детета и сваког ближњег. Пишући о љубави као 
методу и средству познања, Атанасије Јевтић је истицао да она има значење 
сједињења познаваоца са познаваним. Овде се ради о љубави која нема ничег 
заједничког са сентименталним пијетистичким или романтичким схватањем, већ се 
јавља као плод и резултат подвижничког живота. Она подразумева умирање старог 
човека и његових метода познања, васкрасавање са Христом новог човека и стицање 
новог ума (1Кор. 2. 16)2. 

Хришћански оци поистовећивали су постојање света и онтологију са 
односом, тј. са животом у заједници. ''Однос чини саму основу, ипостас постојања 
природе, посебно однос љубави Бога са човеком – из којег тварна природа надилази 
смрт, постојећи у личности човека, као личност'' – пише Игнатије Мидић3. Човек 
постаје оно што јесте у односу са другима. Изван тих односа он практично не 
постоји. Вредност нечијег живота мери се дубином његових личних, међуљудских 
односа. Син се може остварити само као син, што значи: кроз однос са оцем. 
Остварити се по сопстеној вољи, далеко од оца, стварност је која припада греху. 
Жеља за остварењем кроз поседовање ствари, Намера да се потврди сопствена моћ 
над створеним, има нешто од онога на шта је древна змија навела прве људе, 
говорећи им на уво: Бићете као Бог (1Мојс. 3. 5)4.  

По речима монахиње Магдалине наша љубав према деци за њих треба да буде 
слика Божје љубави према човеку5. Ово је снисходећа и саможртвена љубав. Свети 
Јован Златоуст, древни учитељ хришћанског васпитања, указао је на пример васпитне 
делатности у лику Господа Исуса Христа, који је сишао до човештва како би ово узнео 
до божанства. Најузвишеније искуство васпитања састоји се у томе да се онај ко 
васпитава спусти до разумевања ближњег, да би на тај начин могао да га узвиси6. Стога 
ни однос православних хришћана са децом никада не треба да буде подвргнут строгим и 
непроменљивим законима педагогије. По речима православног дидактичара из XIX 
века, архиепископа Тадеја Успенског, познавање душевног живота деце, изучено из 
књига, треба увек да буде допуњавано посматрањем деце при непосредном општењу са 

                                                                                                                            
светог Теофана као првог међу новијим православним богословима који је моралним појавама 
настојао да пружи психолошку основу. Наиме, овај светитељ придавао је велику пажњу 
философији свог доба, особито тада све популарнијој „науци о људском духу“. Теофан је, по 
речима Шестуна, фактички створио хришћанску психологију, што су омогућила не само 
његова интересовања за свет душе и дубина знања у тој области, него и проживљен 
унутрашњи духовни опит. 
2 Види: Атанасије Јевтић, „Методологија богословља“, у: Православна теологија, Зборник 
студија и чланака, приредио Радован Биговић, Београд 1995, 209–210. 
3 Игнатије Мидић: „Црква као нови начин постојања човека и творевине“, у: ΑΡΧΗ ΚΑΙ 
ΤΕΛΟΣ, аспекти философске и теолошке мисли светог Максима Исповједника, приредили 
Микоња Кнежевић и Богољуб Шијаковић, Никшић 2006, 551. Свети оци су, по речима 
Игнатија Мидића, правили разлику између биолошких односа које су називали еросом и 
љубави која је израз слободе. Ерос је нужно заједничарење зато што је условљен природом, 
лепотом, добротом, итд., док је љубав заједничарење у слободи, изнад ових категорија, тј. 
љубав није изазвана ничим од овога. Љубав је слободна и зато је она извор постојања 
личности. Ако Бога поистовећујемо с љубављу, као што то чине Свето писмо и свети Оци, 
онда га поистовећујемо са слободом, тј. са заједницом личности. 
4 Види: Marko Ivan Rupnik, I baci mu se u zagrljaj, Lectio Divina parabole O milosrdnom ocu, 
Beograd 2006, 21-23.  
5 Види: Монахиња Магдалина, Васпитајте своје дете, Размишљање о деци у Православној 
цркви данас, Цетиње 1996, 27. 
6 Према: Евгений Шестун, Православная педагогика, 112. 
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њима. Овде кључну улогу има способност учитеља да се спусти до детињих мисли и 
осећања, да постави себе на место деце. Истинито познавање детиње душе – писао је он 
– може да пружи само љубав према деци7. Постоји разлог због чега је заједница људи у 
Христу уређена као јерархијска установа. Љубав која даје идентитет Цркви пројављује 
се увек као љубав старијег према млађем и љубав млађег према старијем. Слика љубави 
верних према деци открива се у односу саможртвене љубави Бога према људском роду, 
док се узор љубави деце према родитељима налази у вечној божанској љубави Сина 
Божјег према свом небеском Оцу. Као што силазак Сина Божјег с небеса није био 
мотивисан нити опредељен некаквом добротом људи, тако ни љубав отаца према деци у 
Христу ни на који начин не треба да зависи од позитивног одзива деце. 

Непостојање љубави, истинско или привидно, оставља озбиљне последице. 
Доказано је да ускраћивање или недовољно исказивање љубави деструктивно утиче 
на личност детета8. Свети Јован Златоусти је са особитом строгошћу грмео против 
небриге очева према деци. По његовом мишљењу, развраћање деце не происходи ни 
из чега другог до из безумне привезаности очева за неке друге, пролазне бриге овога 
света. О таквим очевима овај хришћански пророк говорио је да су гори од децоубица, 
додајући да то нису само речи које потичу од гнева9. Љубав која је потребна деци не 
састоји се само у обезбеђивању хране, одеће, чистоће и световног образовања. Она 
треба да се огледа и у додиру душа, саосећањима, као и у другим начинима 
саопштавања позитивне подршке, од којих је најочигледније коришћење речи. 
Подстицај и духовно признање толико су важни детету да је сваки њихов облик за 
њега бољи него никакав – чак и ако су неки од њих болни за дете. Искуство односа са 
децом показује да она увек радије бирају грдњу и батине него што подносе 
занемареност од стране ближњих. Тамо где је деци на располагању позитивна пажња, 
провоцирање нежељених догађаја скоро никада није избор за који се она одлучују.  

Деци је неизоставно потребна како блага тако и чврста љубав одраслих. 
Педагошки однос захтева способност да са децом будемо опуштени, топли и пуни 
осећања, али и да будемо доследни, да осмислимо јасна правила и да их се 
придржавамо. Нико од родитеља не може у сваком тренутку да погоди меру правог 
односа у томе, тако да се васпитање деце често огледа на питању налажења правог пута, 
односно подешавања жељене равнотеже. Понекад проблеми у понашању детета 
представљају кључ за то подешавање, дететов начин да покаже како равнотежу треба 
променити. Православни родитељи позвани су да у сваком тренутку испитују положај 
који им је Божји промисао установио у њиховим односима са децом. Они не треба да 
очекују нити да траже похвалу или одобравање од стране других, као ни однос у којем 
нема трпљења, који је за њих лагодан и увек задовољавајући. Они од своје деце не треба 
да захтевају чак ни саму љубав. Уместо тога, православни хришћани треба свим својим 
силама да траже од себе љубав и сажаљење према деци10. 

                                                 
7 Исто, 163-164. 
8 Игуман Евменије: „Аномалије родитељске љубави“, у: Између љубави и себичности, 
приредили Јован Србуљ и Владимир Димитријевић, Београд 2005, 224. „Заиста је запањујуће 
моћно деловање љубави на децу!“ – пише игуман Евменије. Има много примера како су, 
приликом одсуства љубави, деца престајала да расту и развијају се. Ако се љубав према детету 
смањује, или му се она потпуно ускраћује, његов емоционални и умни развој се успорава. Ти 
умни и емоционални проблеми испољавају се у поремећајима понашања, поремећајима 
личности, неурозама, психозама и озбиљним неуспесима који се детету догађају када одрасте. 
9 Види: Свети Јован Златоуст, „О хришћанском васпитању деце“, у: Православно васпитање – 
храњење светињом, Цетиње 1997, 45. 
10 Упореди: Свети Игнатије (Брјанчанинов), Принос савременом монаштву, Београд 2004, 
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Љубав према ближњима у хришћанском смислу одувек се сматрала најтежим 
подухватом на свету. Наиме, она је увек значила волети грешнике: зле, себичне, 
грубе, поносите, спремне да преваре, незахвалне, раздражљиве, све оне који носе 
обележја пале људске природе. Ова обележја јављају се још у раном дечјем узрасту и 
јачају упоредо са одрастањем детета. Љубав према деци, назначена као главна 
особина хришћанских васпитача, не може да се оснује само на природној доброти 
срца или расположења, као ни на другим својствима грехом искаварене људске 
природе. По речима Евгенија Шестуна, она може наћи своју основу само у новој, 
духовној природи, сазданој благодаћу Светога Духа у Цркви. Хришћанска љубав се у 
том случају може пројавити као стално настројење у доброј вољи, трпљењу, одсуству 
сваког егоизма. Она не треба да се смућује дечјом непостојаношћу и слабошћу воље, 
већ проникнута истинским смирењем треба да у себи самој испитује узрок 
недостатака деце11. Старац Порфирије упозоравао је родитеље новијег доба следећим 
речима: ''Што више будете волели своју децу људском љубављу – а она је често 
патолошка – то више ће се деца запетљавати и понашање ће им бити негативно. Када, 
међутим, љубав међу вама родитељима, и ваша родитељска љубав према деци, буду 
хришћанске и свете, нећете имати никаквих проблема. Светост родитеља спасава 
децу. Да би се то догодило, треба најпре божанска благодат да делује на душе 
родитеља''12.  

Свети Игнатије Брјанчанинов писао је да не треба мислити како је заповест 
љубави блиска човековом палом срцу: заповест је духовна, а човековим срцем су 
овладали тело и крв; заповест је нова, а човеково срце је старо. Јеванђеље одбацује 
сваку љубав која зависи од узбурканости крви и осећања телесног срца, па чак и када 
је то љубав родитеља према деци. „Љубав која је вођена, храњена (васпитавана) 
Светим Духом – јесте огањ. То је огањ који гаси ватру природне, плотске љубави, 
оштећене грехопадом. Онај који каже да је потребно имати и ту другу љубав 
обмањује сам себе, рекао је свети Јован Лествичник“ 13. Хришћани пре свега, 
руковођени Јеванђељем, треба да одбаце суревњивост, злопамћење, гнев, осуђивање 
и све што стоји насупрот љубави. Јеванђеље заповеда вернима да се моле и за 
непријатеље, да благосиљају оне који их куну, чине добро онима који их мрзе, да не 
чине другима све оно што не желе да они њима чине. Ближњем треба указивати 
поштовање као слици Божјој – поштовање у души вернога, невидљиво за друге и 
јасно само његовој савести. Ово поштовање не треба да зависи од сталежа, пола, чак 
ни од узраста ближњег – тврдио је свети Игнатије. У деци треба указати поштовање 
Христу, који је својим ученицима рекао за поуку: Кад учинисте једноме од ове моје 
најмање браће, мени учинисте (Мт. 25. 40)14. Љубав, дакле, коју је Бог усадио у нашу 
природу рањена је грехом и не може да делује на начин на који би људи то желели. 

                                                                                                                            
267. 
11 Види: Евгений Шестун, Православная педагогика, 167-168. 
12 Сестринство манастира Хрисопиги код Хања на Криту, прир. Живот и поуке старца 
Порфирија Кавсокаливита, Нови Сад 2005, 425-426. 
13 Свети Игнатије (Брјанчанинов), Аскетски огледи, Београд 2006, 131-132. 
14 Исто, 135–136. „Телесна љубав“ – додао је свети Игнатије – „живи умишљеношћу и 
неверовањем. Кад срце није слободно, то је знак страствености. Када је твоје срце заробљено – 
то је знак безумне, греховне страсти“. – Јован Србуљ, ур. Енциклопедија православног духовног 
живота према делима светитеља Игњатија (Брјанчанинова), Београд 2005, 196. „И слепом, и 
губавом, и умно поремећеном, и детету на грудима, и разбојнику, и незнабошцу укажи 
поштовање као образу Божјем. Шта се тебе тичу њихове слабости и недостаци! Пази на себе, 
како ти не би имао недостатак у љубави“ – надахнуто је поучавао руски светитељ. 
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Никако се не треба предавати дејствима „природне“, крвне или родбинске љубави. 
Њена дејства су пуна порочности, са плодовима убиственим и погубним по душу. 
Ближњег треба заволети на следећи начин: не гневити се на њега и не бити 
злопамтило, не светити му се ни непосредно ни посредно, у свему у чему је могуће да 
му се попусти – попустити, одучити се од расправа и свађе, одбацити их као плод 
гордости и самољубља, говорити добро о онима који о нама лоше говоре, узвраћати 
добром за зло, молити се за оне који нам приређују различите срамоте, увреде, 
искушења и тескобе15.  

Родитељи често осећају и показују душевну љубав, која представља 
зависност од детета и у којој нема слободе. Душевна љубав мења реалност за 
умишљање; она види оно што жели да види, а не оно што заиста јесте. У њој 
непрекидно постоје немир и забринутост: немир – како задобити пажњу, забринутост 
– како је не изгубити, разочарење – када се људи освесте од својих фантазија. Како 
пише Рафаил Карељин, душевна љубав нема ослонац у самом човеку: то је ватромет 
осећања који, ма како се снажно разгоревао крвном блискошћу, исто тако може и да 
се угаси. Како се често у животу љубав родитеља смењује равнодушношћу и 
отуђењем. Православни родитељ теба да се уздигне изнад душевне љубави према 
својој деци. Он не треба да се нађе као роб у њеној власти. Само борба са страстима 
може да открије пут ка истинитој, духовној љубави родитеља16. Карељин подсећа да 
Господ не говори само о љубави, већ и о „мржњи“ према ближњима (Лк. 14. 26). То 
је бестрасна, рекло би се, света мржња која не допушта духу да се поробљава 
земаљском, крвном везаношћу и која ставља човекову личност изнад сваке душевне 
везаности. У овој мржњи налази се стални подвиг људи који су посветили сав свој 
живот Богу. Благословена мржња не руши породичну и пријатељску љубав већ је 
ставља под надзор духа, ослобађајући човека од робовања емоцијама и страстима. 
Духовни човек је више од емотивног пажљив према млађима, одговорнији је у својим 
поступцима, дубље осећа посвећеност заједници и истовремено је слободан од свих 
унутрашњих веза које му тако често одузимају вољу, приморавајући га да чини 
грехове ради оних које воли слепом, душевном љубављу17. Свети Игнатије утврђује 
смер размишљања у православној педагогији: правилна љубав према ближњем 
састоји се у испуњавању јеванђеоских заповести у односу са њим, а никако у 
испуњавању прохтева ближњег, нити опет у поступању према нагонима палог срца, 
према рачуну и схватањима лажно названог разума. ''Испуњавање јеванђеоских 
заповести у односу на људе њима је често несхватљиво и не прија им: они траже и 
захтевају да се испуњава њихова воља и да се удовољава њиховим страстима. То они 
називају љубављу, и то осећање, испуњено лицемерјем, лукавством и обманом, 
синови света приносе онима који им служе за њихово земаљско, крвно задовољење'' – 

                                                 
15 Према: Лазар (Витанијски), Како излечити болести душе, Цетиње 1999, 94-95. Према 
једном од класичних светоотачких списа, „људи се међусобно воле из пет узрока. Од њих су 
неки достојни похвале, а неки осуде. Они се, дакле, воле или ради Бога (као што врлински 
човек воли све, и као што њега воли чак и неврлински), или по природи (као што родитељи 
воле децу и обратно), или из таштине (као што хваљени воли онога који га хвали), или због 
среброљубља (као што се воли богати ради добитка), или из сластољубља (као што чини онај 
ко служи стомаку и ономе што је испод). Први је похвални, други – средњи, а остали су 
страсни“. – Свети Максим Исповедник: „Четири стотине поглавља о љубави“, у: 
Добротољубље, трећи том, Манастир Хиландар 2001, 136. 
16 Упореди: Рафаил (Карељин), Умеће умирања или уметност живљења, Београд 2004, 144-
145. 
17 Исто, стр. 146. 
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писао је он18. Ова неправилна љубав и маска љубави назива се у Светом Писму 
човекоугађањем. Као што самољубље настаје изопачењем љубави према себи, тако је 
и човекоугађање – изопачење љубави према ближњем. У извесном смислу оно је још 
и горе од самољубља, јер и ближње чини учесницима у духовној обмани. Приче о 
васпитању – за или против неких метода – често су се јављале као изговор или 
покриће за угађање деци. Зато се ово угађање може препознати као мрачна страна 
православног васпитања и односа православних хришћана са децом.  

Праве размере родитељске љубави откривају се у резервама оданости, 
нежности, разумевања, прихватања, преданости, савесности, смелости, честитости у 
односима и још много чему другом. Ове резерве код многих се не могу пронаћи, али 
то не значи да су оне ишчезле. Једноставно, оне су често прекривене маском умора, 
безнађа, отуђености, страха, увређености, бола, па чак и агресије. Све ово потиче из 
неке врсте опседнутости родитеља собом. Хришћански родитељски однос – како 
пише игуман Евменије – може да поседује сву емоционалну пуноћу љубави. 
Међутим он не сме да задобије карактер егоистичности. Никада не треба сматрати да 
је родитељска љубав поклон детету, доброчинство на којем оно мора да буде 
захвално. Љубав мајке или оца према детету испуњава, обогаћује, пре свега, њихов 
властити живот19. Она не чини добро само деци, нарочито не тако што би од њих 
чинила ''добре људе''. ''Доброта'' деце не може се производити родитељским 
предлагањем или наметањем моралних норми. Пут до тога често је заобилазан, за 
многе сасвим изненађујући. Старац Пајсије тврдио је савременим родитељима: „Деца 
бивају добра када их подносимо с трпљењем и љубављу“ 20. Права основа морала је 
поштовање: према себи, према другима, према околном свету и приликама. 
Поштовати неког значи сматрати га важним, значајним и достојним части. Као такво, 
поштовање је основа општења, односа и узајамног разумевања међу људским 
бићима. Поштовати дете значи видети у њему личност21. У овоме се налази 
показатељ специфично хришћанске, духовне љубави родитеља. Они у свакој 
ситуацији могу да преиспитују, посматрају и ослушкују себе: да ли заиста воле своје 
дете или пак робују осећањима према њему. Родитељи често сматрају љубављу само 
осећања која препознају код себе, не слутећи да она могу да изазивају несклад у 
животу њихове деце. Међутим, родитељска љубав, уколико претендује на карактер 
духовности, мора да обухвати поштовање детета – она не сме да доводи до сукоба и 
проблема, не сме да оптерећује живот оних којима је упућена22. 

Искреност односа са дететом, као и искреност сваког односа, може скупо да 
кошта. Она сеже до чисте стварности, до висине на којој људски понос и его немају 
места. Она подразумева потребу за одупирањем своме ја. Хришћански однос са 
децом зависи од суштинске спремности родитеља да сагледају огромну 
распрострањеност болести греха: да признају своје себичне склоности, угушену 
савест, недостатак љубави. Тај однос напредује тамо где родитељи престају да глуме 

                                                 
18 Јован Србуљ, ур. Енциклопедија православног духовног живота према делима светитеља 
Игњатија (Брјанчанинова), 559.  
19 Види: Игуман Евменије, „Аномалије родитељске љубави“, 97-99. 
20 Христодул (Светогорац), „Казивања о старцу Пајсију“, у: Јован Србуљ, прир. Поуке 
божанствене љубави, Београд 2006, 248. 
21 Види: Игуман Евменије, исто, 218. „Уколико се циљ нечијег васпитавања“ – додаје игуман 
Евменије – „тиче моралности, тај мора да изгради поштовање у свом односу према деци. Само 
осећање поштовања не настаје изненада, већ почиње да се јавља у зависности од тога колико 
родитељи споља указују поштовање својој деци“.   
22 Види: Игуман Евменије, исто, 223. 
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побожност са децом, где искрено сагледавају право стање своје родитељске 
одговорности. Васпитавање деце у ''науци Господњој'' захтева да родитељи сами 
најпре буду прожети њоме. Пази на себе и на науку, истрај у томе, јер чинећи ово, 
спашћеш и себе и оне који те слушају (1Тим. 4. 16). Игуман Евменије тврди да се у 
овим речима апостола Павла крије кључ успешног васпитања. Децу је могуће учити 
властитим реалним поступцима и властитим животом, оним правилима по којима 
родитељи и сами живе23.  

По речима Исидора Граорца, у различитим доменима живљења са децом 
васпитач нужно постаје узор идентификације, и то самом својом аутентичношћу, 
оним што он истински јесте. ''У сведочењу духовног принципа, аутентичност је 
средишњи моменат опонашања, одлучујући формативни чинилац сусрета у заједници 
љубави''24. Једино стварно средство васпитавања јесте сама личност васпитача. 
Васпитање настаје у чину отварања, узајамног давања личности васпитача и 
личности детета у постојећем односу љубави. ''Васпитач несвесно, било да има 
намеру да васпитава или не, представља пример упркос себи самом. Он треба да се 
истиче не само особинама које се сматрају обележјем добрих васпитача, него још 
више људским особинама, посебно оним значајним за правог хришћанина''25. Код 
духовних отаца Цркве, услед њиховог крајњег смирења, нису увек постојале 
педагошке намере, чак ни настојање на пружању простог животног примера. 
Усредсређени на своје грехе и окупирани неопходношћу покајања, подвижници 
хришћанског Истока нису сматрали да било ко од људи трба да следи њихов пут, да 
се угледа на њих или да тежи да буде попут њих. Упркос томе, угледање се догађало 
а пример је увек постојао, мимо било чије жеље, услед једноставне чињенице 
сусрета, размене искустава и догађаја заједничарења. Пример дејствује углавном 
ненамеравано, сведочећи оно што неко јесте, не оно што он или она чини, говори или 
мисли. Учење по моделу, према теорији америчког психолога Алберта Бандуре, 
показује се ефикаснијим од директног подучавања – што је више пута и 
експериментално доказано, пре свега за области у којима долази до изражаја насиље, 
моћ или љубав.  

У поглављу о личности учитеља, Евгениј Шестун подсећа да су деца по својој 
природи склона подражавању и пријемчива ка свему што их окружује. Она примају 
много утицаја од људи са којима се налазе у сталном општењу. Васпитање се састоји 
не само у упутствима, која деца често пропуштају и која дејствују само на ум, већ више 
од свега у личном утицају учитеља, у његовом живом примеру, у особинама које се на 
овај или онај начин показују у пројавама његовог живота и делатности. Наставник 
обично оставља јачи утисак на дете путем безгласног поучавања својим поступцима, 
него ли самим речима. Више од свега учитељ васпитава не методима и поступцима, 
него самом својом личношћу. То се догађа у потпуности надрационално: ни учитељ ни 
ученик обично никад не сазнају колико дубоко црте учитеља остављају печат у детету. 
Овај утицај тиче се не онога што ми хоћемо, него онога што ми у самој ствари јесмо: 

                                                 
23 Исто, стр. 203. Многи родитељи знају шта се у Светом писму говори о деци, али уопште не 
желе да знају какве захтеве Бог поставља пред њима. Управо се ту скрива горки корен 
породичних сукоба и дуготрајних ратова између родитеља и деце. „Зар ти, дакле, који учиш 
друге, себе не учиш? (Рим. 2.21). Чувајте се да не будете фарисеји у сопственој кући, да не 
будете писмознанац који пред свима одреда маше словом, показујући свима у породици како 
ко треба да се понаша“, позива игуман Евменије. 
24 Исидор Граорац, Прилог концепцији православног образовања, Свети Кнез Лазар, 17, 
Призрен 1997, 113. 
25 Исидор Граорац, Тезе о методици веронауке, Свети Кнез Лазар, 20, Призрен 1997, 132-133. 
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наших укуса, навика, оцена и много чега другог. Шестун из тога закључује следеће: 
учитељ треба да зна своје предности и своје недостатке, да верује у свој позив и да 
пројављује смирење пред великом дубином и тајном личности ученика26. 

Оно што важи за односе у поучавању може се уочити и у области образовања 
уопште, посебно верског образовања. Деца не постају верници биолошким 
наслеђивањем, нити вера сама по себи прелази са родитеља на њих. Вера увек долази од 
слушања а слушање од Речи Божје (види: Рим. 10. 17). Како пише игуман Евменије, 
родитељи су за децу у својим домовима први благовесници и сведоци Христа. Да би 
деца постала верници она морају не само да од својих родитеља чују хришћанске поуке 
о љубави и доброти, него и да виде њихово добро понашање. Тачније, треба да виде оно 
што стоји иза понашања: саму ту љубав и доброту. Родитељи треба да постану пример 
достојан поверења. Важно је да родитељи схвате да се деца, нарочито мала, уче 
правилном понашању не посредством „правилних“ речи, већ захваљујући посматрању 
понашања људи око њих27. Живот деце налази се под утицајем неке врсте зрачења од 
стране родитеља. Дете види њих, њихов пример, а оно чиме они живе – тиме и зраче. 
„Да ли Христос зарачи у теби?“, питао је православне родитеље старац Порфирије. „Ако 
зрачи, то онда прелази на твоје дете“28.  

Рђаво понашање деце углавном настаје као последица неодговорности 
њихових родитеља. Деци не помажу ни савети, ни дисциплина, ни строгост ако 
родитељи преносе на њих зло које сами имају у себи – упозоравао је старац 
Порфирије29. Нарочито лоше последице настајале су из фантазија и пројекција о 
родитељском ауторитету. Уколико је наше време обележено као ''крај великих 
прича'', ауторитет се без сумње показао као једна од првих међу њима. Васпитање 
са позиција ауторитета заснивало се на причи, очекивањима и мисаоним 
конструкцијама одраслих. Као такво, оно је без изузетка нарушавало однос са децом 
– ма како да је у некадашњим условима живота такав модел погодовао 
социјализацији деце. Друга велика прича минулих времена тиче се одговорности 
родитеља за развој и добро њихове деце. Свуда где се одговорности родитеља и 
детета нису доживљавале и посматрале одвојено, долазило је до оптерећивања детета 
родитељским надзором. Тема одговорности веома често се претварала у 
комуницирање отвореног узнемирења одраслих, које је значајно угрожавало 
перспективу њиховог односа са децом. Од детета не треба захтевати ствари које оно 

                                                 
26 Види: Евгений Шестун, Православная педагогика, 543-544. 
27 Види: Игуман Евменије, „Аномалије родитељске љубави“, 102-106. „У прелазном узрасту“ 
– тврди Евменије – „деца пре одражавају љубав него што бивају њен извор. Какву љубав 
добијају, такву и дају. Уколико ништа не добијају, она и одговарају на исти начин. Љубав са 
условима даје се са условима. Безусловна љубав враћа се безусловно“. 
28 Сестринство манастира Хрисопиги код Хања на Криту, прир. Живот и поуке старца 
Порфирија Кавсокаливита, 429. „Оно што спасава децу и чини их добром децом јесте живот 
родитеља у кући. Родитељи треба да се препусте љубави Божјој, да буду свети пред својом 
децом и да то показују својом благошћу, трпљењем и љубављу. Сваког дана они треба да 
пројављују ново расположење, одушевљење и љубав према деци“. – Исто, 414. 
29 Исто, 414-421. „Дечје понашање стоји у непосредној вези са духовним стањем родитеља. Да 
би се деца ослободила разних унутрашњих проблема, нису довољни принуда, логика и претње. 
Од свега тога бива, у ствари, још горе – једино светост родитеља ослобађа децу од проблема. У 
многим питањима дете треба оставити да се и само заинтересује за своје напредовање. Постоји 
једна врста претерано заштитничког става, што децу осуђује да остану незрела. Многе мајке 
умеју да се плаше и брину, да саветују, да много говоре, али нису научиле да се моле. Много 
савета и упутстава наноси много зла“ – тврдио је Порфирије. 
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још увек не схвата – старо је педагошко правило. Савремени руски свештеник 
упозорава: „Имајте на уму да виша емпиријска својства душе сазревају у човеку тек 
од двадесет прве године. До тог узраста он много тога не схвата. Не схвата, на 
пример, шта је то одговорност“ 30. Ово је, дакле, једна од прича одраслих која се 
детету наметала у облику у којем му је било немогуће да је усвоји. Сам мотив таквог 
поступања такође се објашњава неком врстом поверења у велике приче. 

Како стоји у предговору књиге игумана Евменија Аномалије родитељске 
љубави, рекло би се да родитељска љубав и сама спада у категорије непорецивих 
вредности, толико непорецивих да ту нема о чему ни да се расправља. ''Може се 
говорити само о различитим начинима и методама васпитања деце, али не и о односу 
родитеља према деци, пошто се одвајкада претпоставља да родитељи своје дете воле и 
да све чине за његово добро. Ако некад и праве одређене пропусте у његовом 
васпитању, онда то чине увек из најбољих намера''31. Новије време раскринкало је једну 
од највећих табу-тема у читавој историји човечанства: могућност да родитељи понекад, 
штавише веома често, не воле дете, већ испољавају насиље према њему. Главно питање 
овде је било: у чијем интересу делује родитељ – у свом властитом или у интересу 
детета? Тежи ли он да учини дете прикладним за себе, да реши своје властите проблеме 
на његов рачун, или пак подржава у њему самосталност и индивидуалност? Евменијеве 
Аномалије говоре управо о мрачним странама родитељске љубави, о околностима 
односа са децом о којима људи често избегавају не само отворено да говоре, него и да 
мисле. Могуће је, дакле, да родитељи не прихватају своју децу, чак и да их не воле, 
каткад и не будући свесни тога. Аутор предговора тврди да су га године праксе у 
области психотерапије и психолошког саветовања увериле у то да дечији проблеми, 
осим ретких изузетака, практично не постоје. Готово иза сваког проблема детета у 
школи, дружењу с вршњацима и опхођењу са људима уопште, могли су се открити ови 
или они проблеми односа у породици. Потребно је да се родитељи нашег времена 
подробније заустављају на питањима узајамног разумевања, поверења, увиђења своје 
одговорности за тешкоће у односима са властитом децом.  

Родитељи често с видном напором подносе оне поступке своје деце који су 
сасвим уобичајени за њихов узраст, чак играју јасну улогу у њиховом сазревању. Извор 
родитељског узнемирења у крајњој линији не налази се у понашању деце, већ у 
конструкцијама које су они сами поставили за мерило свог личног става према деци. На 
другој страни, дете руковођено мотивима осамостаљења не жели додатна оптерећења 
родитељским надзором. Догађа се да деловање родитеља прераста у праву 
манипулацију наметањем улога у односу који имају са децом. Истовремено, родитељи у 
том односу избегавају свако одговорно испољавање сопствених душевних потреба и 
осећања32. Лажна слика одраслих о себи, слика о митским, непогрешивим родитељима, 
(васпитачима, пастирима, наставницима, вођама) – строгим чуварима ауторитета, реда и 
дисциплине, представљала је вековни проблем односа у историји васпитања. Овај модел 
показао се као нестваран, недостижан и нехуман, како за децу – тако и за одрасле који су 

                                                 
30 Г. Ромањенко, „Тајна је ово велика“, 48. 
31 Игуман Евменије, „Аномалије родитељске љубави“, предговор Максима Бондаренка, 94. 
32 Упореди: Игуман Еуменије, Духовност као одговорност, Цетиње 2001, 93-95. Евменије 
пише да се у односима духовног очинства синдром очекивања строгог руковођења и крутих 
инструкција често јављао као покушај избегавања одговорности. Зато је важно схватити 
благослов духовника као одговор на одговорну одлуку човека, а не као преузимање 
одговорности. Пастири и духовници Цркве имају одговорност за православну заштиту и 
усмерење живота верних, али не за њихов свакодневни живот, поступке и дела. 
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се прихватали овакве улоге. Одговор деце такође је подразумевао лажну слику о себи, 
која се заснивала на притворству и игрању лажних улога33. Олако пристајање одраслих 
на овакво стање ствари у односима са децом показује да је добро детета често 
представљало изговор за доношење одлука у сопственом интересу. Снажан емотивни, 
често и патетични набој који је носила ова конструкција, чинио је тај изговор једнако 
ефикасним како пред собом тако и пред другима.  

У исто време, васпитање је представљало изговор за неодговорно и 
недоследно постављање старијих када је у питању била љубав према деци. Љубав 
према детету треба да значи: бити ту за њега, и онда када оно чини рђаве ствари. 
Васпитање је оптерећивало односе одраслих са децом тиме што је давало приоритет 
свакодневном исправљању детета и дететовог понашања у односу на сталну потребу 
присуства другог који га воли. Понекад није толико важно по сваку цену спречавати 
дете у рђавом поступању, колико је потребно поднети бол који проистиче из таквог 
његовог понашања. Љубав према детету значи пружати му руку и када оно пада, 
можда и нарочито у тим тренуцима. На то је мислио Георгије Ромањенко када је 
наглашавао: нису страшни спољашњи изазови, колико је страшна равнодушност 
родитеља према деци. Добро је ако су родитељи са њима, лоше је ако нису. Нека 
буду са њима и у рају и у паклу. Деведесет посто деце у пубертету жали се на једну 
једноставну ствар: Родитељи нас не разумеју. „Није, дакле, довољно проучити 
теорију педагогије и примењивати је на сопственом детету. Ма како ваше дете 
непослушно и рђаво било, дужни сте да га волите, да му верујете и да негујете у 
њему осећање слободе. Наша деца треба да постану не само добри и честити, већ и 
духовни људи“ 34. Волети, веровати детету, неговати у њему осећање слободе – значи 
рачунати са признањем његове духовне одговорности. Педагошке идеје чине нешто 
супротно томе: спречавају људе да своју децу посматрају као већ одговорна људска 
бића. Афирмација и напето очекивање дететове одговорности не треба никада да се 
наметну као захтев васпитача нити као услов њихове љубави према детету. Управо 
зато је важно присуство другог за дете, и онда када одговорност овога још увек није 
сазрела – као да је већ сазрела. Есхатолошко одобравање одговорности детета, 
подобно хришћанској етици односа према ближњем – тачка гледишта будућег века, 
са које оно изгледа као зрела, већ остварена и одговорна личност – показује се као 
један од најважнијих чинилаца делотворног православног васпитања. 

Догађа се да иза заоштравања постојећих односа стоји једноставно природни 
процес одрастања детета и његово постепено напуштање родитељске контроле. Томе 
најчешће, како показује игуман Евменије, доприноси нагла промена ситуације – било у 
животу детета или у животу родитеља. Понегде постаје карактеристично губљење 
сваког контакта родитеља са децом, незнање родитеља како деца живе, чиме се баве, 
немогућност да са њима искрено и отворено разговарају. У другом случају проблеми су 
повезани са изазивачки омаловажавајућим односом деце према родитељима. Некада је 
то брига родитеља за децу, бојазан да она не живе онако како треба са њиховог 
становишта, сматрање сопствене деце несрећном, неуспешном, изгубљеном и залуталом 
у животу. Нису реткост ни проблеми повезани са нестандардним, често и 
противзаконитим понашањем деце35. Најчешће су довољне и незнатне примедбе па да 
родитељ схвати чињеницу да његово понашање изазива одговарајуће реакције сина или 
кћерке. Могуће је помоћи родитељу – тврди Евменије – да преиспита три важне 

                                                 
33 Види: Томас Гордон, Како бити успешан наставник, Београд 2003, 15-16.  
34 Г. Ромањенко, „Тајна је ово велика“, у: Дечја исповест, 44-45. 
35 Види: Игуман Евменије, „Аномалије родитељске љубави“, 114-115. 
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компоненте његовог односа према детету. То су: став према детету, тактика 
свакодневног понашања и представа коју тај родитељ има о сопственом детету36. 
Чувени хришћански педагог, др Рос Кембел, скретао је пажњу на разлику између 
примерене и непримерене љубави какве могу да постоје у једној породици. Он је 
непримерену љубав дефинисао као љубав која спречава дететов емоционални развој јер 
не задовољава његове емоционалне потребе, подстиче све зависнији однос према 
родитељу и руши дететово самопоуздање37. Многи родитељи покушавају да одрже децу 
у стању очигледне и скоро потпуне зависности, онакве каква је постојала у њиховом 
раном детињству. Они то чине сугестијом или емоционалном уценом, или користе свој 
ауторитет и захтевају послушност. За овакво понашање родитеља користи се термин 
посесивност. Ради се о склоности неких људи да се према деци односе као према свом 
власништву, а не као према личностима које имају право да се развијају и да постепено 
стичу независност и самопоуздање. Последице таквог става су приметне: ако се 
зависност не смањује како дете одраста, она може да постане препрека његовом 
емоционалном развоју38. Други непримерени начин исказивања љубави о којем је писао 
Рос Кембел јесте завођење. Ради се о свесном или несвесном побуђивању емотивних, па 
чак и полних осећаја у додиру са дететом. Примерен физички додир потребан је сваком 
детету, као начин да се оно осети вољеним. Завођење деце представља скок од 
неопходне емоционалне подршке до емоционалног разарања дечјих душа39. Трећи тип је 
пројекција, тј. однос у којем родитељ настоји да испуни своје неостварене жеље и 
фантазије кроз живот детета. Пројекција је нарочито штетна када почне да управља 
љубављу родитеља, чинећи је условном40. Постоји и однос који се назива заменом улога, 
где родитељи теже да сами постану деца и од своје стварне деце очекују бригу и 
заштиту. Не само да су ова очекивања превелика, већ су и преурањена и налазе се 
далеко испод дететове способноти да разуме шта треба да уради и како да реагује на 
прави начин. У исто време родитељи не обраћају пажњу на дететове стварне потребе, на 
његове ограничене способности и беспомоћност41. Ови облици регистровани су и у 
православном педагошком наслеђу, које је такође истицало њихов утицај на путу дечјег 
развоја. Често претерана забринутост родитеља, страхови и рђаво душевно стање наносе 
зло деци, иако они то не желе, па чак и не запажају – тврдио је, на пример, старац 
Порфирије. Мајка преноси на дете свој немир, своју претерану бригу за његов живот, 
његово здравље и његов напредак,  чак ни када му ништа не говори, чак ни када најмање 
не испољава шта осећа у себи. Ова љубав, што ће рећи природна љубав, понекад уме да 
буде веома штетна – понављају многи оци и учитељи Цркве42.  

                                                 
36 Исто, 220. 
37 Рос Кембел, Како стварно волети своје дете, Београд 2003, 92. 
38 Исто, 93. 
39 Исто, 94-100. 
40 Исто, 100-102. 
41 Исто, 103-104. Исте ове типове односа наводи и игуман Евменије, називајући их „облицима 
родитељске привржености“. У његовој интерпретацији, завођење се назива саблажњавајућом 
љубављу, а пројекција амбициозном љубављу. Евменије кроз многе примере указује на то 
колико је родитељска љубав у стању да буде чудовишно егоистична. Поседничка осећања, 
нечисте емоције, амбиције изражени су у већој или мањој мери код многих. „Родитељ треба да 
научи да их одвоји од природне бриге о напретку детета, да стално прати испољавање тих 
осећања, да их савладава, каје се због њих, те да се учи да у мери сазревања даје детету све 
више одговорности“ – тврди Евменије. – Види: Игуман Евменије, „Аномалије родитељске 
љубави“, 122-128. 
42 Види: Сестринство манастира Хрисопиги код Хања на Криту, прир. Живот и поуке старца 
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Изузетно је важан став родитеља према проблемима који се јављају у 
њиховим односима са децом. Проблеми се могу заташкавати, може се бежати од 
суочења са њима, што увек негативно утиче на постојећу блискост. Способност 
родитеља да признају, именују и решавају проблеме тамо где се они појаве даје 
прилику за унапређење постојећих односа са децом. Дете у свом говору и понашању 
пред родитељима шаље различите поруке како би показало да има проблем. Оно то 
чини на различите начине, који су обично кодирани, тј. преведени на другачија 
значења. Они се не могу игнорисати нити избегавати, а да то не утиче на постојећи 
однос43. Деца готово никад не започињу сама разговор о неком свом проблему. Она 
су узнемирена претходним питањима: имају ли одрасли поверења у њих, да ли 
прихватају њихова осећања, да ли желе да им помогну и имају ли времена за то? 
Многи верују да детету које има проблем треба нешто да се каже, сагледавајући у 
томе читав расположиви садржај васпитања. Православни хришћани често и сами 
подлежу навикама оних који себе доживљавају као васпитаче: спонтаним тежњама да 
подучавају, проверавају, говоре и просуђују о деци. Једнострано придржавање ове 
навике, коју неки сматрају јединственим обележјем васпитавања, као и појачање 
њеног патоса животном важношћу коју носе питања вере, у много случајева осујећују 
односе православних хришћана са децом.  

Постоји бољи начин помагања детету које има проблем – то је једноставно 
ћутање и слушање. Оно саопштава детету преко потребан став прихватања и 
уважавања44. Слушање детета сматра се активним уколико је пропраћено гестовима 
потврђивања, додатним и охрабрујућим питањима о ономе што родитељ није сигуран да 
је потпуно разумео. Активно слушање као делотворна помоћ ономе ко савладава 
тешкоће није непозната пракса у вековном искуству православног духовног руковођења. 
Ипак, оживљавање ове праксе и налажење на трагу њеног смисла у православном 
васпитању подразумева извесно познавање, свест о неким њеним суштинским 
својствима. Прво, у питању је вештина, која попут сваког умећа захтева посвећеност. 
Истинско слушање један је од основних показатеља квалитета постојећег односа. Оно је 
ствар умећа, али и дубље од тога: знак воље и стварног личног опредељења. Друго, 
различите аномалије у односима са децом доводе у питање стварну способност 
родитеља да деци пруже ову, делотворну врсту помоћи. Значајан део ових потешкоћа 
спада у област великих прича и митова везаних за педагогију и васпитање. Оне 
оптерећују односе одраслих са децом, нарочито у оним случајевима када одрасли и сами 
имају проблем. Тада чест модел комуникације са децом постаје насилно опхођење, 
понижавање и кажњавање деце. Ради се о злоупотреби моћи одраслих, која угрожава 
односе са децом у породицама, а нарочито у школама. Деца обично реагују другачијим, 
суптилнијим облицима насиља који им стоје на располагању: пружањем отпора, 
одбацивањем или заузимањем лицемерног става.  

Православни хришћани су позвани на одговорност вишег ранга када 
размишљају о проблемима који постоје (или могу да постоје) у њиховим односима са 
децом. Православно васпитање је могуће тамо где они науче да изађу на крај са тим 
проблемима, а да при том не наруше (пра)почетни однос поверења које им дете 
указује. Умеће решавања властитих проблема за добро односа са децом захтева 
врлине отворености, искрености и смирења: храброст на откривању себе, способност 

                                                                                                                            
Порфирија Кавсокаливита, 394. 
43 Види: Томас Гордон, Како бити успешан наставник, 31. 
44 Исто, 43. 
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да се мењамо, зрелост да преузмемо одговорност45. Одрасли православни хришћани 
позвани су да посведоче снагу вере и унутрашњи мир, да буду они који знају јер 
имају речи живота. Уколико се покаже да су то ипак људи који не могу, не знају или 
немају, њихово васпитавање других неће моћи да донесе жељене плодове. 

Кључна важност која се у животу православних хришћана придаје односима 
са ближњим упућује на потребу неговања тих односа, нарочито када су у питању 
односи православних родитеља са децом. Део тог неговања може се огледати у 
напору које савремени човек улаже у праксу позитивног решавања конфликата. 
Позитивно или ненасилно решавање сукоба (решавање сукоба без губитника) 
представља зрео плод хуманистичке етике и саставни део савременог хуманистичког 
(у школама: ''грађанског'') васпитања. Оно се састоји у распознавању, издвајању и 
спровођењу посебних корака у решавању проблема, што захтева: његово заједничко 
дефинисање, заједничко и равноправно смишљање могућих решења, процењивање и 
одлучивање о најбољем решењу, као и заједничко одређивање начина спровођења 
одлуке и заједничко процењивање колико је успешно проблем решен46. Осим 
конфликата, који се дефинишу као сучељење или међусобно супротстављање 
потреба двеју личности, постоји и друга врста могућих сукоба, која се објашњава као 
сукоб вредности. У таквим случајевима одрасли се према детету најчећше 
постављају једнострано, не прихватајући ништа од искуства из којег је настао 
дететов другачији вредносни став. Када је у питању сукоб вредности не може се 
трагати за позитивним решењем – будући да дете као друга страна у сукобу не види 
проблем нити разлог сукобљавања. Уместо тога оно, нарочито у нешто старијем 
узрасту, једноставно тражи признање. Хришћанска љубав према детету не може се 
показати другачије до уважавањем његових вредности, које су залог његове 
особености, самосталности и слободе47. Наравно, уважавање не значи увек и слагање 
са ставом детета. Уколико родитељ сматра да је важно да дете усвоји неки његов 
вредносни став, он нема другог начина да томе допринесе осим да утиче личним 
примером, буде ту за дете и стекне његово поверење као саветник. Овде често 

                                                 
45 Исто, 113. 
46 Исто, 173. Запањујуће слична је сензибилност коју је за овде разложен и описан приступ 
проблематици још пре четрнаест векова показивао свети Максим Исповедник. У четвртој 
стотини његових Поглавља о љубави, стоје и ове речи: „Немој рањавати брата загонетним 
речима да ти не би вратио истом мером, што ће, опет, из обојице истерати расположење 
љубави. Напротив, са смелошћу коју љубав даје иди и укори га како би уклонио узроке 
ожалошћења и обојицу ослободио смућења и огорчења. Испитај своју савест са сваком 
тачношћу и утврди да ли је можда твојом кривицом брат одбио да се помири са тобом. Немој, 
дакле, презрети савест која зна оно што је сакривено у теби, која те може осудити у час твога 
исхода и која ти у време молитве постаје сметња. У време мира немој се сећати онога што ти је 
брат рекао у време жалости (било да ти је увреда речена у лице, било преко другог који ти је 
пренео) како се не би, прихвативши помисао злопамћења, вратио погубној мржњи према 
брату“. – Свети Максим Исповедник, „Четири стотине поглавља о љубави“ IV, 32-34, у: 
Добротољубље, трећи том, 164.  
47 „Прихватање и признавање личности другога представља значајни искорак из наше 
саможивости, егоизма, индивидуализма и изолованости. Сусрет са другим људским бићем 
требало би да представља благослов, међутим, исувише често он је повод за ускогрудост, 
препирку, размимоилажење, што све изазива муку и на крају долази до затварања у себе, до 
изолације и усамљености. Наша трпељивост је олакшање и утеха за ближњег, она му враћа 
равнотежу и крепи га да лакше носи свој крст“. – Монах Мојсије (Светогорац), „Пустиња 
бесмисла и излаз ка Христу“, у: Светогорци обезбоженом свету, приредио Јован Србуљ, 
Београд 2006, 208. 
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настају тренуци у којима је потребно подношење, суочење, ново преиспитивање 
личних вредности родитеља. Потребно је веровати у Божје дејство и снагу саме 
истине, уколико је несумњиво да је истина оно чега се родитељи сами придржавају. 
Упорно наметање својих ставова и склоност ка селективном посматрању чињеница у 
већини случајева ометају процес посведочења истине. Сходно томе, далеко већи 
утицај имају они родитељи који показују прихватање и флексибилност у својим 
односима са децом.  

Пракса кажњавања деце однедавно представља осетљиву тему сваке 
педагогије у свету. Предање Цркве и само показује свест о великом утицају који 
кажњавање, као и противљење казнама, има у области односа са децом. Православни 
педагог Евгениј Шестун тврди да је кажњавање „допуштено, ако се чини с љубављу“. 
При кажњавању деце не треба бити раздражљив и љут, већ разборит и забринут – 
пише он. Ми не треба да се боримо против детета, већ против греха, и да му 
помажемо када оно само не може да савлада тај грех. Зато и кажњавање у самој 
ствари треба да буде помоћ детету у савладавању страсних склоности и уздржању 
од греха48. По мишљењу свештеника Алексија Уминског, не кажњавати дете у 
случају потребе значи занемаривати његово добро. У одељку насловљеном 
родитељима о кажњавању, он наводи делове свог дијалога са сином: „Шта би ти 
желео – да те Господ казни и преко те казне спасе или да те не казни и заборави на 
тебе? Па и ја те кажњавам када учиниш нешто лоше. То чиним да би се ти поправио. 
После казне човек постаје мудрији. Или би можда желео да престанем да обраћам 
пажњу на тебе?“49. Према обрасцу који је у давнини осмислио свети Јован Златоуст, 
родитељ треба себе да сматра царем, који има град потчињен себи – душу детета. Он 
је позван да у том граду успостави законе и да пажљиво посматра њихово 
извршавање50. У исто време, Златоуст се противио употреби сваке силе у пастирском 
руковођењу верних. Хришћанима је, по његовим речима, најмање дозвољено да на 
силу исправљају погрешке оних који падају у грех51. Препоручујући ''добро 

                                                 
48 Види: „Савети свештеника, Одговори настојатеља самарског храма Светог Сергија 
Радоњешког, протојереја Евгенија Шестуна, на питања о васпитању“, у: Православна 
породица, приредила Светосавска омладинска заједница при храму светог Ахилија, Ариље 
2003, 156. „Казна представља средство које треба да спречи дете да не учини грех. Кажњавати 
значи не допуштати детету да чини оно од чега може настрадати. Понекад можемо применити 
и силу ако прети опасност“ – тврди Шестун. 
49 А. Умински, „Не нашкодити“, у: Дечја исповест, 15. 
50 Занимљива је тактика коју свети Златоуст препоручује родитељима у том надгледању. 
Наиме, он саветује опрезност при употреби кажњавања, како оно не би изгубило свој смисао: 
„Ако видиш да се закон нарушава, кажњавај: каткад мрачним погледом, каткад оштром речју, 
а некад и укором, али не заборави да га понекад похвалиш и обећаш му награду. Не 
злоупотребљавај батинање, да га не би навикао на ту методу васпитавања – јер ако га научиш 
да га тако стално васпитаваш, он ће тиме научити и да омаловажава, а кад научи да то презире, 
тада је све изгубљено. Нека се он све време боји батина, али да им се не подвргава, и нека му 
се прети прутом, али да се не употребљава. Претње да се не остварују, али обрати при том 
пажњу да њему не буде јасно како ће се све завршити на претњи: јер претња је добра када се 
верује да ће бити испуњена а кад се чињење прекршаја заустави у намери, тада претњу није 
потребно извршавати. А када видиш да страх иде на корист, одбаци га јер је нашој природи 
неопходан мир и спокој“. – Святитель Иоанн Златоуст, Воспитание детей, Из Слова о 
воспитании детей: http://www.orthomama.ru/cat80text274htm посећен 11. 4. 2006. 
51 Види: Свети Јован Златоуст, „Шест књига о свештенству“, у: Узвишеност 
свештенослужења, Манастир Хиландар 2000, 128. Славни проповедник чак и непосредно 
подвлачи разлику која по његовом мишљењу треба да постоји између метода породичне и 
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кажњавање'', савремени руски свештеник заплиће се у неразрешиве противречности 
до којих га доводи разматрање тајне односа са децом. Говорећи о случајевима деце 
која намерно чине преступе како би била кажњена, он се одриче своје педагошке 
компетенције и саветује да се проблем препусти душевним лекарима, уверавајући у 
продужетку да су психологија, као и психијатрија, „данас озбиљне науке“ 52. 

На другој страни православно предање обилује иначе строгим духовницима, 
добрим познаваоцима тајни људског греха и подвига, који су се оштро противили 
кажњавању деце. У писму младој мајци о васпитању кћери свети Игнатије 
Брјанчанинов је упозоравао: „Не дозвољавајте себи да ударате кћерчицу, чак ни 
прстом. То је веома штетно за стање нарави (морал) како кћерчице тако и мајке. Има 
нешто старинско што је добро, а има и старинског лошег: не треба подражавати оном 
рђавом“ 53. Генерално, сви оци Цркве противили су се кажњавању деце у стању 
раздражености и гнева. Рафаил Карељин је полемисао против оних који оправдавају 
свој гнев тиме што кажњавају своју децу ради васпитања. Гнев родитеља никада не 
исправља децу нити изазива код њих жељу да постану боља, него их само отуђује од 
родитеља и гуши у њима жељу да учине било шта што је родитељима угодно. Он 
позива читаоце да се присете властитог искуства када су у детињству били 
кажњавани, као и библијских речи: Гнев човека не твори правду Божју. Ако је дете 
погрешило, треба му то пријатељски рећи, јер ће тако пре зажелети да исправи 
грешку – тврди Карељин. Уколико постоји, казна треба да буде разумна, али је човек 
у гневу већ сам неразуман. Није могуће помагати другима, нарочито не деци, 
уколико су осећања родитеља и сама нарушена54. Савремени православни духовници 
противе се кажњавању деце отвореније и без навођења услова или околности. „Децу 
би требало васпитавати добрим, јер су данашња деца преиспуњена егоизмом и 
уопште не реагују на грдње“, тврдио је старац Пајсије Светогорац. „Ако почнемо да 
их грдимо, њихове душе се одмах испуњавају помислима. Та деца не могу да схвате 
да их грдимо због њиховог добра, зато што их волимо“ 55. Он је сматрао да сурови 
поступци могу да учине дете још горим. Родитеље је саветовао да с децом говоре о 
добру и на добар начин, и да не допусте да деца примете колико их жалости то што 
она иду таквим путем. Нека родитељи испуне своју обавезу и посаветују дете, а 
затим нека га повере Богу56.  

Игуман Евменије писао је о узроцима због којих се родитељи олако одлучују 
на кажњавање деце. Као прво, постоје родитељи чије су представе о Богу 
искривљене, те их они као такве преносе на своју децу. Они Бога замишљају као 
суровог судију, који кажњава људе за најмањи пропуст и води о човеку доживотни 
досије за који ће му поднети рачун на Страшном суду. Друго, људи са ниским 
нивоом самопоштовања осећају велике тешкоће у покушају да својој деци пруже 

                                                                                                                            
пастирске педагогије: „Бог је свештеницима дао већу силу него ли телесним родитељима: не 
само за кажњавање, него и за доброчинство“.  
52 Види: Г. Ромањенко, „Тајна је ово велика“, у: Дечја исповест, 48. 
53 Свети Игнатије (Брјанчанинов): Глас из вечности, Београд 2006, 213. Свети Игнатије је био 
велики противник људских афеката који долазе до изражаја при кажњавању деце, сматрајући да 
се они без изузетка негативно одражавају на односе са ближњим. На исти начин, он се противио 
и показивању нежности према детету: по њему, нежност је чувство сексуалног, крвног карактера, 
обмана себе и других, која може послужити као дијагноза о стању човековог срца. 
54 Види: Рафаил Карељин, „Спасавати се у времену убогости духа“, у Јован Србуљ, прир. 
Књига о прелести и лажном духовништву, Београд 2006, 471-472. 
55 Христодул (Светогорац), „Казивања о старцу Пајсију“, у: Поуке божанствене љубави, 247. 
56 Види: Дионисије Тацис, „Кад туђи бол постане свој“, у: Поуке божанствене љубави, 70. 
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више љубави него што је имају према самима себи. Трећи узрок недовољног 
уздржања према деци састоји се у томе што родитељи поггрешно сматрају да су деца 
дужна да оправдавају њихова очекивања. Родитељски осећај да њихова деца не желе 
или нису у стању да допру до неког неопходног нивоа често постаје главни повод 
сукоба и кажњавања деце57. Један од разлога због којих родитељи долазе на идеју да 
се њихова највећа дужност у дисциплиновању детета састоји у кажњавању јесу и 
педагошка упутства, саопштавана преко бројних књига, чланака, установа, програма, 
проповеди и реферата, којима се физичка казна управо препоручује или оправдава. 
Оваква упутства често занемарују све друге дететове потребе, не истичући да казна 
понекад може да буде и штетна. Како показује Рос Кембел, ни хришћанска педагогија 
није имуна на овакав приступ ствари: „Још више збуњује што многи од њих такав 
приступ називају библијским. Они наводе три стиха из старозаветних Прича 
Соломонових (13. 24; 23. 13; 29. 15) да би доказали да је потпуно оправдано тући 
дете. Не желе да помену стотине стихова из Светог писма који говоре о љубави, 
сажаљењу, осећајности, разумевању, праштању, бризи, вођству, љубазности, топлини 
и давању, као да дете има мало или никакво право на изразе те љубави“ 58. Познати 
хришћански педагог објашњава и конкретне разлоге због којих је боље не 
кажњавати дете. Молба детету да се понаша правилно, као позитиван начин 
постизања доброг понашања, улива детету осећај личне одговорности. Када га 
родитељи замоле да се лепо опходи, дете зна да родитељи схватају да је оно способно 
да размишља и самостално доноси одлуке, да контролише своје понашање и да треба 
да научи да преузме одговорност за себе. Ако пак они користе углавном наређења да 
би добили пристојно опхођење, дете може да буде послушно и да се лепо опходи, али 
оно неће сматрати да му родитељи помажу да ради оно што је најбоље за њега. 
Мислиће да они од њега захтевају добро понашање због реда, тишине, друштвене 
прихваћености родитеља, односно због њихових интереса. На тај начин дете се учи 
неодговорном мишљењу59.  

Стално критиковање деце од стране родитеља представља својеврсну 
негацију његове личности. Без елементарне претпоставке позитивног очекивања, 
могућности за промене у понашању деце прилично су мале. Могући разлози за 
незадовољство сопственом децом крију се у неусклађености родитељских очекивања 
и мерила која су деци позната. Оно што родитељ разуме или мисли да је схватио само 
је његов модел објашњења, његова лична спекулација о мотивима детета. 
Најнеодговорнији потез који родитељи могу да предузму је да се клоне јасног 
разговора, да избегавају конфликте, опрезно чекају и разговор прихвате само као 
последњу могућност. Односи са децом на тај начин своде са на препуштање случају, 
на смесу привидног мира из задовољста, хармоније и усиљене ведрине на свим 
нивоима општења. Критиковање детета увек представља говор о његовој личности. У 
својој тежњи ка уопштавању оно је вид присиле детета на прилагођавање. Критика је 
скривено окривљавање и обезвређивање детета, услед неприхватања неких његових 

                                                 
57 Види: Игуман Евменије, „Аномалије родитељске љубави“, 111-112. 
58 Рос Кембел, Како стварно волети своје дете, 123. 
59 Исто, 147. Рос Кембел није искључив у одбацивању казне као једног од облика опхођења 
према деци. Он тврди да саветовање детета треба да буде примерено његовом узрасту, разуму 
и способностима. Постоје прилике када је директна наредба кориснија и ефикаснија од молбе. 
Он пише о ситуацијама у којима је потребно управо и казнити дете, наводећи услове 
„примереног кажњавања“ – пре свега, у случају отвореног опирања, непослушности и 
изазивања родитељског ауторитета. 
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поступака. Том приликом родитељи су спремни да утроше велику количину енергије 
на обрачун и објашњавање историје проблема. Критика се обично сматра 
неодвојивим елементом васпитања, и, самим тим, односа између родитеља и деце. 
Имајући у виду односе хришћанске љубави са децом, могуће је поступком обрнутог 
доказивања освестити неке захтеве православног васпитања. Оно треба да 
подразумева: дисциплину родитеља, дубоко интериоризовано знање о тачки 
гледишта и перспективи везаној за тему и исто тако дубоко доживљено поштовање 
према особености детета. Осим тога, родитељ не треба да сматра истином то како он 
или она доживљава дете. У природи ствари је да дете као друга особа своје понашање 
доживљава другачије него што то родитељ може да види. Али начин опхођења 
родитеља увек оставља последице по слику коју дете гради о себи. 

Општећи са децом, родитељи несвесно формирају и преносе им мноштво 
посредних порука које изражавају њихов однос према деци самој, према другим 
људима и према животу у целини. Игуман Евменије издвојио је неколико типова 
негативних наредби које родитељи упућују деци и на основу којих деца формирају 
слику  о себи, о околном свету и о другима60. Неке од тих забрана, како он каже, могу 
изгледати ирационално, али се моћ њиховог утицаја на дете при том не умањује. 
Нека деца одрасту изградивши осећај немоћи пред животним ситуацијама и имају 
велике тешкоће приликом доношења одлука. Друга се препуштају неуморном 
доказивању својим ближњима, а потом и целом свету, да заслужују право на љубав. 
Још једна категорија људи који следе исти сценарио јесу људи са саморазорним 
навикама. Постоје деца која одрастају са убеђењем да њихово мишљење или њихови 
интереси не заслужују пажњу и да су мишљења и интереси других људи далеко 
важнији. Она се својих интереса не одричу свесно и добровољно, већ изнуђено и 
изазвана страхом да ће их други одбацити – исто онако како су то чинили њихови 
родитељи61. 

„Пошто дете фундаментално зависи од родитељске љубави и наклоности, 
често је, да би га родитељи прихватили, принуђено да се слаже са њиховим 
гледиштем и слуша њихове забране. На основу родитељских наредби оно доноси 
несвесне одлуке у односу на себе, свој живот, околину, људе и међусобне односе са 
њима. Те одлуке могу имати патолошки карактер“ – упозорава игуман Евменије62. 
Зато је веома важно да православно васпитање буде ослобођено од говора 
неприхватања којим се родитељи обраћају деци. Ради се о односу који смањује 
самопоштовање детета и ствара наопаку подлогу за његов духовни развој. Кључ за 
ниподаштавање или деструктивни коментар често се крије у језику без речи који 
прати изречене фразе. Неке од фраза често се употребљавају сасвим наивно. Језик 
неприхватања обухвата мноштво категорија: етикетирање, испитивање, 
дистанцирање, упоређивање, претеривање, снисхођење, саркастичност, навођење на 
кривицу. У ставу неприхватања често се може открити приписивање нечасних 
намера детету, неслушање и искључивање детета из стварног дијалога. Деца нису 
способна да дају објективну процену понашања својих родитеља. Ако га лоше 
третирају, дете ће, у већини случајева, закључити да се то догађа зато што оно није 
добро. Ако се према њему понашају као да је ружно, глупо, другоразредно, оно ће 
одрасти с убеђењем да је заиста такво. Уопштени закон о развитку детета гласи: кад 
год у родитељској љубави постоји озбиљан недостатак, у највећем броју случајева 

                                                 
60 Види: Игуман Евменије, „Аномалије родитељске љубави“, 168. 
61 Исто, 169-172. 
62 Исто, 177. 
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дете ће закључити да је оно за то криво и због тога ће развити нереално негативну 
слику о себи. Овај закон као да је био познат једном од анонимних древних отаца, 
чија је изрека остала забележена као део педагошког предања Цркве: „Не постоји 
виша заповест од оне да нико не ниподаштава свог брата. Ако видиш да греши и не 
кажеш му, тако да би њему било јасно да је сагрешио, одговараћеш за његову 
духовну смрт. Исправно је, значи, да га разобличиш с љубављу, али да га не 
злословиш и да га не ниподаштаваш као да је непријатељ“ 63. Сам мотив преподобног 
оца да нагласи ту потребу показује нам да се имплицитно непријатељство према 
млађима и нижима од себе још у раним вековима хришћанства умело да поткраде као 
тамна страна духовног васпитавања.  

Дашак гунђања неће се сакрити – говорио је мудри Соломон (Прем. Сол. 1. 
10). Оно што се не да изразити обично има већу снагу него речи. У исто време, свако 
дете жели да зна да ли га његови родитељи воле. Ово питање деца некада постављају 
речима, али далеко чешће она то чине својим понашањем. Одговор на то питање 
можда је и најважнија ствар у животу детета. Деца са којом њихови родитељи имају 
однос сагласан Христовој заповести лако могу осетити да је одговор потврдан. У 
душама њихових родитеља нема много лажи, нити потребе за превеликом причом. 
Ако је дете вољено на људски начин, тј. само понекад, под извесним условима или 
погодбама, оно ће у животу бити несигурно и склоно тескобним расположењима. 
Одговор на питање волимо ли своје дете даје се на исти начин на који се питање и 
поставља: мање речима а више поступцима. Својим понашањем дете говори 
родитељу шта му је потребно: више љубави, дисциплине, прихватања или 
разумевања. Својим понашањем родитељ који воли и прихвата дете излази у сусрет 
његовим потребама64. Није довољно у свом срцу осећати нешто према детету, 
мислити и себе убеђивати да га волимо. Потребно је своју љубав испољити оним што 
смо учинили. У васпитању наша дела имају далеко већи учинак него оне речи и 
убеђења која немају своју сталну, очигледну животну потврду.  

Прво обележје односа љубави у васпитању јесте саобразност онога што  
одрасли говоре са њиховим стварним понашањем. Веродостојност као облик 
опхођења треба схватити независно од сваке моралне садржине. Није реч о правим 
или погрешним вредностима, или о истини – реч је о стварности. Чисто је губљење 
енергије ако одрасли хоће да прилагоде личност детета властитим очекивањима. 
Питање за њих може само да гласи: какве последице произилазе из става о 
прихватању детета ''таквог какво је''. О свему је могуће преговарати и свако, чак и 
мало дете, треба да има право да изрази своја очекивања. Став васпитача да се о 
нечему не може преговарати показује се као тачка уништења живог односа са 
дететом. Циљеви и захтеви родитеља често су потпуно разумни и актуелни – тврди 
игуман Евменије. Али, примедбе треба изражавати с љубављу, с разумевањем, 
мирно, без злобе и вике и, наравно, не сваки час. „Хтео бих да кажем“, наставља он, 
„да родитељ треба да прихвати своје дете онаквим какво оно јесте, заједно са 
његовим недостацима. И не само да га прихвати, него и да га воли, подржава и 
помаже му“. Треба се помирити с тим да ће већина деце у прелазном узрасту 
нервирати родитеље својим понашањем. То није ни могуће ни потребно избећи. Ваља 
трагати за моделом односа који узима у обзир такво понашање као чињеницу. Трпети 
рђаво понашање и опхођење нешто старије деце јесте наш родитељски крст – 

                                                 
63 Јован Србуљ, ур. Велики Старечник, Поуке пустињских отаца, Београд 2004, 198. 
64 Види: Рос Кембел, исто, 14-15. 
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закључује Евменије65. Однос љубави са дететом подразумева уважавање личности 
детета – његових проблема, искустава, интересовања, начина мишљења и 
доживљавања света. Он треба да обухвати размену проблема, искустава, 
интересовања, начина мишљења и доживљавања света између одраслог и детета. 
Однос са дететом може се сматрати аутентичним тек уколико су овај сусрет и 
размена обострано искрени и веродостојни.  

Говор уважавања личности детета требало би да постане неизоставни елемент 
православног васпитања. Он би требало да укључи: размену позитивних осећања са 
дететом, ближа одређивања наклоности према њему, признање његових напора и 
достигнућа, исказивање неусловљеног прихватања, потврђивање родитељског 
поверења. Родитељи могу често да саопштавају свом детету: да им је драго што је оно 
дошло на свет и што се налази с њима; да поздрављају његову иницијативу и самосталне 
кораке; да отворено изражавају према њему своју љубав кроз речи и додире; да га цене 
независно од његових способности и успеха; да се радују што му помажу и брину се о 
њему све док му је то потребно; да поздрављају његово одрастање; да се радују његовим 
успесима и поздрављају их66. Многи оци и духовници Православне цркве веровали су да 
се најзначајнија подршка и помоћ која се може дати сваком ближњем састоји у 
следећем: саслушати га кад жели да говори о својим потребама и проблемима, кад хоће 
да говори о свом болу, кад жели да контактира са старијима да не би осећао мучну 
усамљеност и друштвену одбаченост које руше његову личност. Нежно очинско наручје 
многих пастира Цркве често је било отворено за сваког „малог брата“, страдалника, за 
сваког духовно раслабљеног човека који је у опасности да падне67. Ипак, може се рећи 
да се овакав педагошки став у Цркви још увек ретко среће и да нема много позитивних 
примера на које би родитељи и васпитачи могли да се угледају. Однос љубави са 
дететом утолико је теже разумети и успоставити оним људима чији су родитељи и сами 
били неодговорни. Увек је корисно имати на уму да љубав у хришћанском значењу речи 
није само осећање – то је начело. Она је заповест коју људи држе својом одлуком да 
љубе Бога и ближње, укључујући наравно и своју децу. Ради се о одлуци православних 
хришћана да Божју вољу увек, без обзира на осећања, ставе на прво место. То је једини 
могући начин да људи воле и онда када иначе никако не би волели: у тренуцима када се 
нађу у тешким и негативним расположењима и када су повређена њихова осећања.  

''Позитивна очекивања'' од деце јављају се као још једно обележје односа 
љубави у васпитању. Постоје родитељи који осећају и исказују снажно поверење у своју 
децу, сигурност да се она неће препуштати неодговорном поступању. Исказивати веру у 
добро понашање детета значи оно што је некад значило упућивати му родитељски 
благослов, помагати му да и само очекује и верује у добро. Такви родитељи подстичу 
децу на далеко веће напоре од онога што би она била спреман да учине без њихових 
речи68. Супротно томе, људи васпитани на забранама обично теже да пребаце 
одговорност за свој живот на туђа плећа. Овакав пасиван животни став протеже се и на 
сферу духовности – тврди игуман Евменије. Постоје људи који пребацују одговорност 

                                                 
65 Види: Игуман Евменије, исто, 248. 
66 Исто, 178. 
67 Упореди: Г. Крусталакис, „Старац Порфирије, духовни отац и учитељ“, у: Поуке 
божанствене љубави, 476. 
68 Види: Игуман Евменије, исто, 242. „Важно је истаћи да позитивна очекивања нису исто што 
и захтеви. Она потичу од вере родитеља. Многи родитељи мисле да изражавају позитивна 
очекивања, док, заправо, траже од своје деце да се придржавају одређених стандарда. Захтев се 
увек асоцира са условном љубављу, с мишљењем да ће, ако дете не одговара очекивањима, 
љубав и подршка родитеља бити ускраћени“ – тврди Евменије. 



 144

за све што им се догађа на Бога, градећи односе са духовником по истом принципу – 
трудећи се да му наметну одговорност за доношење одлука које се тичу њиховог 
живота. Представа о Богу код ових људи јако је искривљена. „Бог је за њих онај исти 
родитељ који их лишава сопствене воље. С једне стране, они му се покоравају, а с друге, 
унутар њих има много неизраженог протеста који им смета да на прави начин виде и 
прихвате Божју вољу“69. Односи са Богом код људи чија су правила живота заснована 
на родитељским забранама имају по правилу негативан карактер. Ако и признају 
постојање Творца, они се гневе на њега због неправди које допушта. Он је за њих слика 
родитеља који их не воли, који их чак понекад сурово одбацује. Нека деца се удаљавају 
од Бога и од вере својих родитеља зато што врло често сами родитељи изопачавају лик 
Бога, те за дете Он постаје не Отац који воли већ некакав Судија који све забрањује и 
сурово кажњава. Оваква деца стичу слику о Богу полазећи од родитељских забрана, а не 
од родитељске љубави. Често дете мора да открива Бога не захваљујући, већ упркос 
родитељском религијском васпитању. Питање је утолико сложеније када се зна да 
задатак упућивања деце у духовни живот захтева нарочиту деликатност, осетљивост, 
пажљивост. Свештеник Артемије Владимиров упоредио је посао припреме деце за 
исповест са хирургијом. Један неопрезан покрет, и орган више није могуће излечити70.  

Зарад успостављања приснијег односа потребно је ближе упознавати своје 
дете. Разговарање, провоцирање, слушање и расправљање – све ово помаже детету да 
уобличи сопствена уверења и мишљења. По речима монахиње Магдалине, стварни 
дијалог треба да укључује питања и сумње, критике и размену становишта. Она 
упозорава на штетност покушаја наметања детету или лишавања његове 
приватности. Подстицање на отворени однос поред смисла за пристојност 
подразумева и потребу извесног духовног искуства и осетљивости71. Није довољно 
само физичко присуство: неопходно је залагати се за однос, прихватљивост, 
функционисање, као и деловати против неразумевања. У свакодневном животу то 
значи да често суочавање перспектива ступа на место ауторитативног родитељског 
одлучивања у дететово име. Дијалог значи – заједно мислити и заједно осмишљавати 
нове путеве општења. Важно је да родитељско интересовање за реч нешто старије 
деце не изгледа као уступак или милостиња, већ да буде управо испољавање 
поверења, као доказ другачијег, зрелијег и уважавајућег односа према њиховим 
личностима. Игуман Евменије саветује још један пример тактички правилног 
родитељског приступа, који назива душевним, отвореним разговором. То је разговор 
о својим осећањима и доживљајима, који родитељ води са дететом. Изражавање 
властитих доживљаја и препуштање детету права избора обично утиче далеко дубље 
него категорични тон. Током разговора са дететом родитељи могу не само да 
размотре проблем тренутних осећања, већ и да испричају зашто је важно делити 
осећања са другима и омогућити им да осете шта значи њихово изражавање72. 
Благовремена преоријентација родитеља са контроле детета на испољавање 
сопствених осећања и доживљаја који су повезани са њим даје далеко веће изгледе 
труду родитеља на његовом православном васпитању. 

Православно васпитање одликује се потпуним уважавањем и прихватањем 
боголике личности детета. Слика Божја у детету тиче се првенствено слободе као 
самовласности његовог развитка и духовног кретања. Питање слободе у педагогији 

                                                 
69 Исто, 180. 
70 Види: А. Владимиров, „О дечјој исповести“, у: Дечја исповест, 29. 
71 Види: Сестра Магдалина, Васпитајте своје дете, 67. 
72 Види: Игуман Евменије, исто, 251-252. 
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показало се као изузетно сложено поље разматрања. Василије Зјењковски је 
генијално показао узалудност апсолутизације личности детета као педагошког 
принципа и истакао проблем повезивања слободе и добра у васпитању73. Не треба 
хвалити дете, већ једноставно треба рећи да је учинило неко добро дело – тврди 
Евгениј Шестун. Оно треба да схвати да његова заслуга није несумњива ствар, те да 
она не лежи ни у врлини самој него у бризи за другога. Родитељи треба са 
захвалношћу да прихвате помоћ коју добију од детета. Треба примером васпитавати 
осећај благодарности за помоћ, а не хваљењем подстицати његову гордост74. Понекад 
је потребно – тврди Шестун – дозволити малом детету да испољи самосталност. Када 
ситуација није исувише опасна а оно тешко може само да је превазиђе треба му 
допустити да учини како оно хоће. На тај начин дете може да осети сложеност 
ситуације, (што ће му бити потребно) када буде почело да живи самостално. Игуман 
Евменије пише о потреби увиђавности родитеља, њихове спремности да помогну 
детету у одвајању и стицању псиохолошке самосталности у одређеној етапи његовог 
развоја. Та помоћ, по његовом мишљењу, обухвата следеће: прихватити дете онаквим 
какво оно јесте, а не како би родитељ желео да га види; поштовати жељу детета и 
дозвољавати му да самостално проучава свет око себе; подстицати код детета, у 
складу са његовим узрастом, изражавање независних мисли, осећања и поступака; 
саопштавати разумевање и подршку када су ови детету потребни; бити пример 
психолошки зрелих људи који отворено изражавају детету своја властита осећања; 
јасно одредити и објаснити детету шта му и због чега није допуштено да чини; не 
упадати у негативна расположења ако дете одбије да користи њихову помоћ; 
признати у детету самосталну личност која има своје погледе, жеље и тежње75.   

У православном васпитању децу никада ни на шта не треба приморавати – 
тврди Евгениј Шестун. Човека је немогуће натерати да буде хришћанин. Одрасли 
често и не слутећи одвраћају децу од многих корисних ствари. „Када се говори о 
било чему с љубављу, с миром, с радошћу“, сматра Шестун, „дете ће се заразити том 
радошћу. Ствар, међутим, није у томе шта ти покушаваш детету да кажеш, већ на 
који начин ћеш то учинити“ 76. Вођење детета на силу изазива унутрашње 
противљење. Најбоље је да родитељи дете оставе на миру и моле се за њега, трудећи 
се да нађу кључ за његово срце – мисли Рафаил Карељин. Приморавање рађа 
огорчење или само страх, а страх је увек краткотрајан77. Православно предање тврди 

                                                 
73 Види: Василије Зјењковски, Проблеми васпитања у светлу хришћанске антропологије, 
Београд 2002, 31-45.  
74 Види: „Савети свештеника, Одговори настојатеља самарског храма Светог Сергија 
Радоњешког, протојереја Евгенија Шестуна на питања о васпитању“, у: Православна породица, 
158. 
75 Види: Игуман Евменије, исто, 146-147. 
76 Евгениј Шестун, исто, 132. „Не треба присиљавати ближњега у име љубави. Доћи ће његов 
час, наступиће прави тренутак. Ћутањем, трпељивошћу и, првенствено, молитвом, тајно 
пружамо корист другоме“ – тврдио је старац Порфирије. – Живот и поуке старца Порфирија 
Кавсокаливита, 395. Старац Пајсије такође је саветовао да се према деци треба опходити без 
принуде: „Немојте их превише притискати. Младо дрво пажљиво везујемо уз јаки колац меким 
памучним канапом и остављамо му простора да расте. Тако треба и са децом, меко и нежно, 
док су мала (...) Немојте никада да заврнете до краја. Може опруга да пукне. Тако је и са 
децом. Чим видите да чине нешто на силу, попуштајте дизгине“. – Старац Пајсије, човек 
љубави Божје, 42. 
77 Рафаил Карељин, „Спасавати се у времену убогости духа“, у: Књига о прелести и лажном 
духовништву, 572. 
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да се уздржаност, поштовање и молитва родитеља таложе као благо у срцу детета, 
које се враћа родитељима у виду благослова и радости. 

Родитељи обично, упозоравајући децу на опасности, објашњавају чега дете 
треба да се боји, шта не треба да чини, а основно је научити га шта треба да ради, 
како да живи у овом свету – говорио је Шестун. Неопходно је укрепити у детету дух 
Божје благодати и научити га правилном начину живота. Основно је упутити га на 
добро, а тада ће човек сам разумети шта треба а шта не треба да чини78. Према 
искуству многих отаца Цркве, речи су пут ка делима, а говор о бољем начину живота 
обично подстиче на боље. Не треба потцењивати моћ речи, јер она уноси у душу 
нова, недоживљена осећања79. Међутим, услов да родитељи помогну детету да стекне 
смаосталност нису упутства и савети,  већ подршка и одобравање на том тешком 
путу. Потребно је да родитељи доживе осећања деце и да им то покажу на 
најупечатљивији и најприкладинији начин. Љубав је ствар односа: она није стварна 
ако се не открије или не изрази. Заповест љубави укључује и размишљање о томе 
како да на најбољи начин изразимо своју бригу према другима, и то увек за њихово 
добро. Природа налаже родитељима да се према деци односе у складу са осећањима 
која она изазивају у њима. Волети у Христу, међутим, значи преиспитивати себе и 
откривати каква осећања ми стварамо код других. Допустити да до нас дођу права 
осећања детета, откривати наше занимање за њега, као и показивати саосећање 
најбољи је и најпрактичнији начин да са њим утврдимо однос љубави. 

Свети Василије Велики је говорио: Будите благонаклони у својим 
разговорима. Када разговарате, нека се ваше лице испуни добронамерношћу, 
осмехом. Не треба никад говорити грубо, чак ни ако треба прекорити. И када 
постоји потреба да се други опомене, исправи, када то чини учитељ, духовник, отац, 
мајка, треба га исправити уз много благости – јер ако се увреди, затвориће се његово 
срце и стање ће бити  још горе – тумачи архимандрит Емилијан80. У даљем тексту он 
опширно разматра још неке поуке светог Василија: Нека реч утехе претекне 
остатак речи твојих, или Постави се ведра лика, да би ономе с ким разговараш 
пренео радост81. Међутим, сама одлучност у оваквом ставу према детету мало ће 
допринети унапређењу односа са њим, уколико родитељ не буде показивао умеће 
слушања. Уколико слушањем и ставом прихватања одрасли не буду премостили 
удаљеност која постоји између деце и њих, деца се могу осетити отуђеном од 
одраслих и затвореном за сваки позитиван утицај са њихове стране. Када дете 
разговара са њим – писао је Антоније Блум – родитељ треба да затвори свој ум за 
сопствене мисли и да пажљиво слуша његове речи. Тек када речи детета дођу до 
његове свести, када их појми и прихвати као сведочанство искуства или трагања 

                                                 
78 Види: „Савети свештеника, Одговори настојатеља самарског храма Светог Сергија 
Радоњешког, протојереја Евгенија Шестуна на питања о васпитању“, у: Православна породица, 
145. 
79 А. Владимиров, „О дечјој исповести“, у: Дечја исповест, 34. 
80 Види: Емилијан (Метеоритски и Светогорски), Наши односи са ближњима, Манастир Жича 
2006, 32-33. 
81 Исто, 52-53. „Лако је разумети врлинског човека, мирољубивог, човека Божјег. Његово 
држање и начин опхођења, његова интересовања и разговори одмах указују на ваљаност, 
исправност, лепоту његовог душевног света. Човек огрезао у страстима, узнемирен, лукав, 
подозрив је према свима, злослови, показује непријатељство, гледа попреко. Истински добар 
човек и у рђавима проналази добре стране, подсећа их на њихове добре корене, наводи их да се 
замисле, храбри их да помогну оном што је у њима добро“. – Игуман Мојсије (Светогорац), 
„Пустиња бесмисла и излаз ка Христу“, у :Светогорци обезбоженом свету, 84. 
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другог људског бића, он може да отвори и врата сопственог ума, срца, искуства, и да 
се одазове на њих82. На другом месту Блум тврди да у способности за истинско 
слушање треба видети један од основних показатеља квалитета постојећег односа. 
Оно је ствар умећа, али и дубље од тога: знак воље и стварног личног опредељења. 
Право слушање претпоставља умни напор унутрашњег ћутања, трезвености и пажње. 
Није могуће слушати дете уколико, док оно говори, родитељ коментарише његове 
речи, спрема одговоре на њих или држи у позадини сопствене мисли које сматра 
једино важним. Иза речи детета стоји читава лична судбина, читаво море осећања, 
потреба и наде да ће се родитељ одазвати. Љубити значи одазвати се душом, 
преузети ризик да се подели егзистенцијална неизвесност онога што долази83. Таква 
мера присуства, уживљавање и спремност на састрадање са дететом представљају 
важна обележја православног одсноса љубави са њим. Друго је питање колико они 
имају везе са уобичајеним васпитним намерама одраслих.  

Код многе деце дубоко је усађен утисак да морају задовољити своје 
родитеље, ближње или било кога другог да би била вољена. Стога очекују да и други 
буду спремни да њима удовољавају, ако желе њихову љубав. Овај дубоко укорењени 
став чини да је по људском немогуће волети дете када се оно не слаже с нама, или 
другачије мисли, или можда поступа тако да све то осуђујемо као рђаво. Даље од 
тога, такав став усађује веру да је Божја љубав условна, попут људске. Многи људи 
гаје ову озбиљну заблуду о Божјој љубави још од времена када су слушали како им 
родитељи, зато што су били немирни, кажу како их Исус због тога неће волети. Њима 
нико није посведочио Божју љубав која не зна за препреке, која не захтева него 
прихвата, која не одбацује нити кори већ подиже и исцељује. У њиховим очима 
људски недостаци у понашању важнији су од Божје бриге за човека.  

По речима Јована Зизиуласа, суштина „онтолошке етике“ православне вере 
састоји се у томе да сваког човека посматрамо као будућег светитеља, да га не 
поистовећујемо са његовим делима, да не допустимо етици да она одређује наш 
онтолошки однос са другим. Овако етика од правде постаје љубав84. Оваква, управо 
безусловна љубав је кључни однос који дефинише православно васпитање. Шта је то 
безусловна љубав? – пита игуман Евменије, и у продужетку додаје: Безусловна љубав 
постоји када волите дете независно од његових квалитета и особина, склоности, 
врлина и недостатака, независно од његовог понашања и од тога колико оно одговара 
вашим очекивањима и задовољава ваше потребе. То уопште не значи да треба да вам 
се свиђа било какво његово понашање. Безусловна љубав је када волите дете чак и 
онда када вам се његови поступци не свиђају85. Безусловна љубав је идеал. Немогуће 
је доживљавати апсолутну љубав према детету све време и стално. Али што више 
одрасли буду прилазили том идеалу, то се сигурнијим они осећају и тим срећније и 
мирније расту њихова деца. У давању непрекидног тока безусловне љубави и 
подршке састоји се тајна васпитања здраве деце, односно, тајна православног 
васпитања – закључује игуман Евменије86.   

 
 

                                                 
82 Види: Антоније Блум, „Браћо моја, свештеници, чувајте се!“, у: Књига о прелести и 
лажном духовништву, 412. 
83 Види: Антоније Блум, На путевима к Богу живом, Цетиње 2003, 212-213. 
84 Јован Зизиулас, Онтологија и етика, Саборност 1-4, Пожаревац 2003, 115.  
85 Игуман Евменије, „Аномалије родитељске љубави“, у: Између љубави и себичности, 225.  
86 Исто, 226. 
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Ivica Živkovi ć 
 

THE RELATIONSHIPS OF LOVE IN THE ORTHODOX EDUCATION 
 

One of the most important factors of the orthodox relationships with children is 
eschatological approval of their responsibility. Being around, empathy, readiness for 
compassion are the momentous marks of the orthodox relations of love. They often do not 
go alongside educational intentions of the adult. Unconditional love, independent of 
qualities and features, virtues and shortcomings, behaviour, responses to one’s 
expectations, meeting one’s needs, is the crucial relation that defines the orthodox 
education. 

Key words: love, holiness, sincerity, example, presence, trustworthiness, 
responsibility, conversation, support, unconditionality 
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Марко Пантић 
Православна епархија крушевачка – Србија  

 
УЧЕЊЕ О ИКОНИЧНОСТИ ЧОВЕКОВЕ ПРИРОДЕ 

ПО СВ. КИРИЛУ АЛЕКСАНДРИЈСКОМ∗ 
 
Апстракт: У Кириловом учењу разликују се два основна правца о 

иконичности. Први се везује за тумачење перикопе 1,26 Књиге Постања, у којој се 
описује стварање човека. Други и једнако важан правац у учењу о атрибуту по 
икони, јесте описивање човекових особина као створеног бића. Нестворена Божија 
енергија, тј. дах, којим Бог оживљује човека при стварању, указује да је човекова 
егзистенција нешто „ позајмљено“. То значи да човек не поседује божански елемент 
јединог аутентичног постојања, већ учествује у њему. Што се тиче облика 
човековог бића, човек је превасходно икона Оваплоћеног Логоса, тј. Христа. 
Човекова сагласност по избору са његовом иконичном природом на нивоу воље 
реално оправдава његово усмерење. Одсуство Духа Светог назначава неактивну 
заједницу између Бога и човека. Савршена понуда Свете Тројице човеку као 
усмеравајући стуб колико гносеологије толико и иконологије јесте Христос, 
савршени Бог и савршени човек, нераздељиви Богочовек.  

Кључне речи: икона, подобије, красота, Божији дах, пресаздање, 
гносеологија, христологија, антропоморфизам. 

 
Увод 

 
Карактер и назначење атрибута по икони Божијој у човековој природи 

представља проблем са дугом и богатом историјом, и као такав инспирисао је 
многобројна теолошка истраживања. Још у време старих филозофа, нарочито у 
Платоновој мисли, његова теорија о Прототипу и његовој икони–копији, ствара једно 
велико интересовање за истраживање. Ј. Д. Каравидопулос у свом докторату „ Икона 
Божија“ и „ по икони Божијој“ по апостолу Павлу, описује детаљно значај ове везе, 
не само у Платоновој философској мисли, која на неки начин представља јелинску 
философску мисао о овој теми, али такође значај и вредност ове везе у једном 
библијском схватању. Исти локализује постојање суштинске разлике између 
Платоновог и библијског схватања ове теме. У Платоновој мисли веза између иконе и 
њеног прототипа не карактерише се као јака и суштинаска, док у библијској мисли 
наилазимо на супротно, тј. икона садржи све што садржи и њен Прототип.1  

                                                 
∗ Овај рад представља једно од поглавља магистарске тезе „Ανθροπωµορφισµός του Θεού ή 
θεοµορφισµός του ανθρώπου; Σπουδή στο Κατὰ ανθροπωµορφιτῶν του Κυρίλλου Αλεξανδρείας“, 
Θεσσαλονίκη 2011. У представљеном раду, извршене су одређене измене. Комплетан рад је 
публикован преко званичног сајта Централне библиотеке Аристотеловог Универзитета у 
Солуну: http://invenio.lib.auth.gr/record/129043/files/GRI-2012-8516.pdf.  
1 Види: Ι. ∆. Καραβιδόπουλου, „Είκων του Θεού” και “ κατ’εικόνα Θεού” παρά τω απόστολω 
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Проблем који произилази из једног таквог библијског схватања иконе 
заузима нарочито место у простору Православног богословља и јасно се повезује са 
стварањем човека по икони и по подобију Божијем. Н. А. Мацукас запажа веома 
исправно да постоји суштинска разлика између израза иконе и фразе по икони. Израз 
икона, у Светом Писму, изражава суштинску везу Бога Сина са Богом Оцем и у 
Новом Завету овај термин се користи само када је реч о Христу, док се израз по икони  
користи за описивање везе између Бога и човека.2 

 
1. „И рече Бог да начинимо човека по свом обличју“  –  

надлогични јаз двеју природа 
 
Кирило Александријски, следећи верно текст Светог Писма, отпочиње своју 

апологију против Антропоморфита од суштинске тачке да Бог не садржи ништа телесно 
у својој природи. Човек јесте створен по икони Божијој, али ова сличност се не односи 
на елемент телесног3. Дакле, заједничке карактеристике по себи нису видљиве и 
опипљиве, тако да није могуће никакво експериментално упоређивање елемената зато 
што се ради о једном великом и надлогичном квалитативном јазу4 двеју природа. Шта 
год рекли за Бога, остаје у нашој фантазији, тј. у сфери створеног. Антропоморфити, 
иако Хришћани, не превазилазе стари проблем  поистовећивања козмогоније са 
теогонијом, који на неки начин представља идололатријски утицај, зато што се стапају 
карактеристике божанске и људске природе.5 

У вези стварања човека по икони Божијој, можда бисмо могли  подржати да 
Кирило Александријски пружа прототипско објашњење овог проблема. Док код 
претходних Отаца, који су се бавили овим проблемом, наилазимо на једно основно 
сместиште иконе Божије у човеку, Кирило наставља даље у приступању овом 
проблему, не занемарујући ниједно слово библијског описа стварања човека. 
Полазећи од стабилне основе, разлике између створеног и нествореног, Кирило 
повезује карактеристику по икони Божијој са дахом6 Божијим којим Бог оживљује-
ствара човека7. Реч је о нествореној енергији Божијој којом Бог ствара читав свет. На 
један такав начин Кирило коренито разјашњава човекову егзистенцију, а такође и 
егзистенцију целокупне творевине у оквиру једне васељенске реалности. Према томе, 

                                                                                                                            
Παύλω, ΕΕΘΣΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1964, 18-19. 
2 Види: Ν. Α. Ματσούκα, ∆ογµατική και Συµβολική Θεολογία Β’ , Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 20082, 
194-196. 
3 „Ἔστι µὲν οὖν, καὶ γὰρ ὁµολογουµένως, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος· ἡ δὲ ὁµοιότης οὐ 
σωµατική. Ὁ γὰρ Θεὸς ἀσώµατός ἐστι.“, Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, Ἐπιστολὴ πρὸς Καλοσύριον, PG 
76, 1068 A. 
4 „Οὐκοῦν, ἐν ἀγαθοῖς µὲν τὸ θεῖον ἀµεταπτώτοις ἐστί. τὰ δέ γε τῆς κτίσεως, ἐν ἀλλοιώσει καὶ 
τροπαῖς, ἀγχίθυρον ἔχοντα τὴν παραφθοράν...“, Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως 
τοῦ Μονογενοῦς, PG 75, 1200 BC.   
5 Види: Ν. Α. Ματσούκα, Επιστήµη φιλοσοφία και θεολογία στην Εξαήµερο του Μ. Βασιλείου, 
Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 19902, 73. 
6 „Τὸ δοθὲν τοιγαροῦν ἐµφύσηµα θεῖον τῷ πεπλασµένῳ, οὐκ αὐτὴν εἶναί φαµεν τὴν ψυχήν (ἧ γὰρ 
ἂν ἄτρεπτος ἦν, ὡς ἐκ τοιαύτης προελθοῦσα φύσεως), ἀλλὰ τὴν τοῦ αγίου Πνεύµατος µετουσίαν 
ἐντεθεῖσαν ἐξ ἀρχῆς τῇ ἀνθρωπείᾳ ψυχῇ. Πᾶσα γὰρ ἡ τελειότης τοῖς πεποιηµένοις διὰ τοῦ 
Πνεύµατος, ὅθεν καὶ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ τὸ τεχνηθὲν ἐποιήθη ζῶον, ὡς διὰ τῆς µετουσίας τοῦ 
Πνεύµατος, πρὸς αὐτὸν µεµορφωµένον“, Ἡ Βίβλος τῶν θησαυρῶν, PG 75, 584D 585A. 
7 Види: Β. Α. Γεωργόπουλου, Η περί σωτηρίας του ανθρώπου διδασκαλία του Αγίου Κυρίλλου 
Αλεξανδρείας, (др. дисерт.), Θεσσαλονίκη 2006, 39. 
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читава творевина дугује своје постојање Богу. Сагласно са Кириловом 
силогистичком методом, постаје јасно да је првенствена реалност и основа за човеков 
живот Бог и човекова заједница са Њим.  

 
2. „Бог је Дух“ 

 
Следећи Кирилов корак у решењу проблема усмерен је ка димензији 

свеприсутности Божије. Кирило бележи да је Бог Дух и да се не ограничава у типове и 
телесне шеме.8 Интересантно запажање срећемо код N. Russell–а у вези са коришћењем 
термина Дух код Кирила. По Russell-у, Кирило овај израз користи двојако, тј. некада под 
овим термином подразумева трећу личност Свете Тројице, док у другом случају придаје 
овом термину његов прост стари значај даха. Паралелно га користи и за опис „начина“ 
Божијег постојања.9 Наравно, феномен вишеструке употребе термина Дух код Кирила 
није уопште зачуђујућ, зато што његова терминологија прелива од аналогија и икона.10 
Да би постигао свој богословски циљ, занемарује на неки начин делимична значења 
термина. Међутим, када се термин Дух користи са значењем даха и силе Божије, којима 
Бог Отац дејствује унутар творевине, било би неумесно тврдити да Кирило овим појмом 
подразумева безличну силу, тј. прост дах. Овакав став заступамо, зато што Кирило свако 
дејствовање Божије посматра као Тријадолошко, односно свако откривење Бога као 
Троипостасно11. Нарочито када обајашњава начин постојања Бога, израз Дух користи да 
укаже на суштинску разлику у постојању Бога и постојању човека. Можда бисмо могли 
рећи да се његово кретање у тумачењу Писма карактерише вишестраношћу, 
метафоричношћу и типологијом,12 тј. циљношћу која такође карактерише језик и дух 
Светог писма уопште13. Веома исправно подвлачи N. Russell да је смисао Св. Писма за 
Кирила духован, тј. Христоцентричан14. Иначе, целокупна свештена историја пре 
Христа за Кирила поседује Христолошки карактер, другим речима представља сенку 
тајне која се зове Христос15. 

                                                 
8 „Ὁ γὰρ Θεὸς ὑπὲρ πᾶσαν κτίσιν ἐστὶν, οὔτε σῶµα νοούµενος, οὔτε ἐν τύποις ἢ σχήµασι 
σωµατικοῖς, ἀλλ’ ἔστιν ἁπλοῦς, ἄυλος, ἀνείδεος, καὶ ἀσύνθετος, οὐκ ἐκ µερῶν, ἢ µελῶν, ἢ µορίων 
συγκείµενος, καθάπερ ἡµεῖς“, Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, Ἐπιστολὴ πρὸς Καλοσύριον, PG 76, 1067 C.  
9 Види: Norman Russell, Cyril of Alexandria, Routledge Taylor & Francis Group, London and New 
York 2000, 28. 
10 Boulnois M. O., Le paradoxe trinitaire chez Cyrille d Alexandrie, Herméneutique, analyses 
philosophiques et argumentation théologiqoue, Paris 1994: Institut d Etudes Augustiniennes 
(Collecttion des Etudes Augustiniennes, Série Antiquité 143), 105-177.  
11 У вези са тумачењем ипостасног даха Божијег, које је, у ствари, Дух Свети, исправно 
запажа G. C. Berthold да употреба израза дах код Кирила, изражава суштинску везу Бога Духа 
са Богом Оцем и Богом Сином. (уп. G. C. Berthold, Cyril of Alexandria and the Filioque, Studia 
Patristica vol. XIX, edited by Elizabeth A. Livingstone, Peeters Press, Leuven 1989, 143-147). Рекли 
бисмо да би овај Кирилов став могао представљати једно православно тумачење теологумене 
filioque. Важно је нагласити да јединство суштине ипостаси Свете Тројице, како је назначено 
код Кирила, не пати од једног безипостасног есенцијализма, већ управо наглашава суштину 
која је ипостасна и енергијска. Не губи се првенствена улога Бога Оца коју смо спознали у 
откривењу Божијем – оваплоћеног Логоса Божијег. 
12 Види: Ι. Λ. Γαλάνη, Οι ερµηνευτικές αρχές του Κυρίλλου Αλεξανδρείας στο Κατά Λουκάν 
Ευαγγέλιο, Βιβλικές ερµηνευτικές και θεολογικές µελέτες, Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2001, 339-349. 
13 Види: Φλορόφσκυ, Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσις, Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 20032, 11-13.  
14 Види:. N. Russell, Cyril of Alexandria, 16. 
15 Види: J. A. McGuckin, Moses and the mystery of Christ’ in St. Cyril of Alexandria exegesis-Part 
1, Coptic Church Review vol. 21, No 1, Spring 2000, 25. 
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Изражено је да се Кирило сваки пут при описивању Божије природе служи 
апофатичком методом, негирајући на тај начин сваки умни идол божанства који 
човек може да сачини. Могли бисмо запазити да се Кирилово учење о 
свеприсутности Бога карактерише једним парадоксалним кретањем зато што је Бог  
истовремено присутан у сваком делу своје творевине16, али се не ограничава ни у 
једном од њих17, већ их надилази. Један од разлога због ког не можемо божанству 
приписати телесне карактеристике јесте ограниченост која је особина телесног18. 
Исти проблем произилази и у случају Христа где је по неким Антропоморфитима 
била непојмљива особина свудаприсутности Христове - Бога Логоса. Дакле, не 
разумеју да Бог Логос сапостоји са Богом Оцем чак и када извршује домостројну 
делатност у свету. Напротив, по њиховом схватању, Бог Логос одсуствује из загрљаја 
Очевог за време свог телесног боравка на земљи19. На тај начин, приказује се појам 
раздвајања који је сагласан само постојању створених бића. Управо у овом случају 
Кирило употребљава израз Дух20 да би објаснио начин постојања Тројичног Бога.  

Са карактеристиком „одсуства“ коју антропоморфити приписују Богу 
Логосу, западају у заблуду Аријанаца зато што на тај начин поништавају божанску 
особину Бога Логоса21. У Светој Тројици постоји ипостасна аутономија, међутим она 
не личи на људску аутономију која уједно садржи и раздвајање22. То значи да  свако 
делање једне од три личности јесте уједно и делање целокупне Свете Тројице23. 
Важно је разумети да свако поређење указује једноставно на једну аналогију везе, 
нечег што је сместиво у човеков ум, а ни у ком случају истанчаност у опису начина 
постојања Свете Тројице. 

Телесно не „ограничава“ само способност човекову, већ и разумевање 
ствари. Свака представа божанског са свим могућим шемама и димезијама које човек 
може конструисати у свом уму, изјављују уопштено телесни карактер који краси 
човека, по његовој природи24. Човек, дакле не може ван материјалних и телесних 
представа. Оваква поставка важи такође и за тумачење домостројног Божијег 

                                                 
16 „Εὐσεβέστερον γὰρ δοξάζουσιν οἱ παρ’ Ἕλλησι σοφοὶ τὸ Θεῖον ἀσώµατον καὶ ἀνείδεον, ἄποσόν 
τὲ καὶ ἀµερές, καὶ ἀσχηµάτιστον εἶναι διαβεβαιούµενοι, καὶ πανταχῆ µὲν ὑπάρχειν, ἀπολιµπάνεσθαι 
δὲ µηδενός“, Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1108 D 1109 A. 
17 Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1108 CD. 
18 Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, Ἐπιστολὴ πρὸς Καλοσύριον, PG 76, 1068 B. 
19 Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1108 C. 
20 Можда је ово једини пример где се израз Дух користи од стране Кирила као „terminus 
tehnicus“ да изрази начин Божијег постојања са циљем да разлучи Божији начин постојања од 
човековог начина постојања и свих осталих створења. Значење је скроз другачије, када 
говоримо о откривењу Бога Духа у дашку ветра. Види: Ν. Α. Ματσούκα, Πολιτισµός αὔρας 
λεπτῆς, Παλίµψηστον, Θεσσαλονίκη 2000, 5-8. Постоји, дакле, коренита разлика између начина 
Божијег откривења у Домостроју и начина Божијег постојања по себи. 
21 „Πότε τοίνυν οὐκ ἦν ἐν Πατρὶ τὸ ἀπαύγασµα τῆς δόξης αὐτοῦ; πότε κεχώρισται τῆς ὑποστάσεως 
αὐτοῦ ὁ χαρακτὴρ αὐτοῦ; καὶ τὰ πάντα πληροῦντος τοῦ Πατρός, οὐκ ἔχει τοῦτο κατὰ φύσιν ὁ Υἱός, 
τὸ πάντα, φηµί, πληροῦν, καὶ πανταχοῦ εἶναι, καὶ οὐδενὸς ἀπολυµπάνεσθαι; Ἑτεροφυὴς ἄρα παρ’ 
αὐτόν ἐστι. Ἐκπίπτουσι τοίνυν εἰς τὴν τῶν Ἀριανῶν πεπλανηµένην δόξαν οἱ ταῦτα λέγειν τολµῶντες 
περὶ αὐτοῦ“, Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1113 BC. 
22 Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1112 B. 
23 Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1109 AB. 
24 „Τὸ γὰρ ὅλως ἐν σχήµατι, πάντως που καὶ ἐν ποσῷ, καὶ ἐν τόπῳ. Τὸ δὲ ἐν τόπῳ νοούµενον, οὐκ 
ἔξω περιγραφῆς. Ταῦτα δὲ σωµάτων µὲν ἴδια, τῆς δὲ ἀσωµάτου φύσεως ἀλλότρια παντελῶς“, Κατὰ 
ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1077 C. 
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дејствовања које се не карактерише нуждом – избором, као што је то својствено 
човеку, већ потпуном слободом која представља искључиво  привилегију Бога. 

По Кирилу се сличност човека са Богом заснива на својствима, а пре свега на 
својству умности због кога човек може управљати осталим животињама на земљи. 
Свакако, особине, у случају поређења Бога и човека се не поистовећују зато што се 
ради о две различите онтолошке категорије – створеног и нествореног. Иако имају 
заједнички циљ, сличне особености спољашњег изјављивања Бога и човека,  
разликују се у својој суштини. 

Ова онтолошка удаљеност природе човекове од природе Божије, јесте такође 
и оквир човековог богопознања. Из тог разлога, како бележи Кирило, у Светом 
Писму природа Божија се описује условним појмовима односно антропоморфним.25 
Наравно, Кирило користи антропоморфне шеме да објасни тајну Божијег Откривења, 
конкретно тајну Оваплоћења Бога Логоса. Реч је о познатим примерима о цвету и 
његовом мирису који изјављују карактер неразлучивог26, као и пример Ковчега 
Завета где спољашни златни изглед не упија његову дрвену природу27. 

 
3. Динамичан карактер атрибута „ по икони Божијој“  код човека 
 
У првом поднаслову ове теме где смо говорили о месту особине по икони код 

човека при његовом стварању, нагласили смо да се особина по икони повезује са 
дахом Божијим. У делу Против антропоморфита Кирило сматра ову тему за 
теологумену зато што се у Светом писму не описује начин „боравка“ иконе Божије у 
човеку. Начин стварања познаје само Бог Творац28. Другим речима, Кирило хоће да 
назначи Субјекат стварања- Бога Сведржитеља о коме нам говори и само Свето 
писмо. Према томе, из мисли Кирилове учимо да циљ Писма није описивање начина 
и процеса стварања, већ указивање на Субјекат целокупне постојеће творевине29. Са 
друге стране, значај за Кирила има човеково природно усмерење, тј. призив према 
свему добром и познању свега доброг. Подразумева се да једно схватање не оспорава 
друго зато што се у првом примеру дах не посматра као елемент кога поседује човек, 
већ управо као онтолошко човеково усмерење, тј. да егзистира и да се у овој 
егзистенцији причешћује славом Божијом30. 

Вредновање карактеристике по икони код човека гарантује се у заједничењу 
са Богом, тј. у  по подобију. С' једне стране по икони Божијој код човека се повезује 
са дахом Божијим, али са друге стране по икони Божијој човекова природа вреднује 
се сама по себи. Ова чињеница је од великог значаја зато што човек, иако постоји из 
разлога Божије љубави, јесте једно конкретно и реално биће које слободно може 
усмерити своје способности којима и у којима се може уподобљавати своме 
Творцу31. Могли бисмо рећи да ће човеково биће остати заувек парадоксни и 

                                                 
25 Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1077 D. 
26 Види: Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς, PG 75, 1380 CD. 
Такође: ACO, 1.1.6, 33, PG 76, 61 D 64 A. 
27 Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἐν Πνεύµατι καὶ ἀληθείᾳ προσκυνήσεως καὶ λατρείας, PG 68, 597 C. 
28 Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1080 C. 
29 Види: Ν. Α. Ματσούκα, Επιστήµη φιλοσοφία και θεολογία στην Εξαήµερο του Μ. Βασιλείου, 76-
77. 
30 Види: Ν. Α. Ματσούκα, Ο Λόγος του Θεού κατά παράδοσιν, 7. 
31 Овде је реч о узвишеном дару постојања. Човек је онтолошки зависан од стваралачке 
енергије Божије, међутим, дар самовласног, тј. једна од преовладавајућих особина човековог 
бића, даје нам могућност да учествујемо и да се усаглашавамо са даром постојања конкретног 
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необјашњиви феномен Божијег стварања. Без обзира што му постојање дарује Бог, 
човек је слободан користити свој дар постојања изван везе са својим Творцем. Реч је 
о слободној вољи, којом је обдарен човек, један динамичан карактер у човековој по 
икони Божијој природи. Међутим, по Кирилу није довољан апстрактни појам 
доброте за човеков живот, већ се карактеристика по икони Божијој у човековој 
природи активира само у вези са Богом, зато што човек  постаје „божански“ само 
када заједничи са Духом Светим32. На основу Кирилове мисли, не дозвољава се 
релативизација човекове везе са Богом. Може човек располагати усађеним даром 
умности и привлачности према добру, међутим да би рекли да се његова природа 
карактерише као по икони Божијој потребно је учинити конкретним ове особине, а то 
се може само догодити у заједничењу са Духом Светим 

Аутоматизација поседовања карактеристике по икони као индивидуалног 
елемента од стране човека значило би две ствари. Од стране Бога поистовећење 
његовог даха са душом или умом човековим значило би да дах, тј. Божија енергија 
која сачињава особину по икони код човека, карактерише се променљивошћу, тј. 
могао би да не постоји и истовремено у својој бити да постоји као трулежан. Од 
стране човека, елемент по икони сам по себи, потчињавао би се греху, чињеница која 
нема везе са Богом33. У овој теологумени, Кирило наглашава етичку димензију 
особине по икони код човека, зато у наставку исту теологумену аргументује местима 
из Писма која описују одсусутво Духа код човека34. Ово одсуство Духа Светога 
односи се вероватно на вољно незаједничење човеково, а никако на онтолошко, 
иначе не би постојали. Нешто слично важи и за одлазак Христов из света и долазак 
Духа Светог да би се наставио Божански Домострој35. Разуме се да овде није реч о 
одсуству Бога, већ се изражава делање конкретне личности Свете Тројице. Важно је, 
међутим, нагласити да Кирило не размишља увек у оквиру грчке философије, већ у 
оквиру Библије, зато када испитује догађаје даје једно практично обојено тумачење. 
На неки начин, не улази увек у онтолошко трагање као што се догађа на примеру 
одсуства Духа Светога код човека. Са предлогом „одсуства“ Духа Светог код човека 
наглашава се функционалност и стваралаштво човекове створене природе. Разум–ум 
човеков јесте функционалан и делатан и обратно, његове делатности заснивају се на 

                                                                                                                            
човековог склопа. Могли бисмо рећи да се карактер човекове слободе повезује са 
самовласним, зато што човек способношћу самовласног управља како даром личног постојања, 
тако и постојањем целокупне неразумне творевине. Сагласно теоријама библиста, само–
власност, тј. могућност владања јесте главна карактеристика по којој човек личи на свог 
Творца. Међу мноштвом теорија, консултујемо теорију A. Dillmann–а, који запажа да је 
човекова власт–управљање последица човековог богообличја, а не богообличја по себи, и, у 
наставку, закључак E. Schlink–а, којим заокружујемо ову мисао, да је власт развијање 
богообличја од стране човека. Уп. R. Kubat, Osnove Starozavetne Antropologije, P. B. F. u 
Beogradu, Beseda, Novi Sad 2008, 31. 
32 „Τὸν ἄνθρωπον γὰρ οὕτω κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁµοίωσιν Θεοῦ γενέσθαι φαµέν, καθ’ ὃ καὶ 
ἀγαθὸν καὶ δίκαιον πέφυκεν τὸ ζῶον εἶναι. Ἐπεὶ δὲ οὐ µόνον λογικὸν ἐχρῆν εἶναι, ἀλλὰ καὶ 
Πνεύµατος ἁγίου µέτοχον, ἵνα λαµπροτέρους ἔχῃ τοὺς χαρακτῆρας τῆς θείας φύσεως ἐν αὐτῷ, 
ἐνεφύσησεν αὐτῷ πνοὴν ζωῆς.“, Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1080 D 1081 A. 
33 Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1081 AB. 
34 „Ἡγιάσθη δὲ τοῦ θείου Πνεύµατος ἀποδεδειγµένον µέτοχον· ὃ καὶ διὰ τὴν ἁµαρτίαν 
ἀποβέβληκεν. Ἔφη γάρ που Θεός, ‘ὅτι οὐ µὴ καταµείνῃ τὸ Πνεῦµά µου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις, 
διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας’, τοῦτ’ ἔστι, µόνα φρονεῖν τὰ τῆς σαρκός“,  Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 
76, 1081 B. 
35 Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1109 BC. 
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разуму-уму. Разум и делатност јесу два елемента нераскидиво повезана, без 
првенства једног у односу на други36. 

Због оштрог богословског разликовања тварног и нетварног, Кирило се још 
строжије противи изопаченој теорији Антропоморфита који поистовећују човеков 
облик, тј. његову телесност са особином по икони Божијој човекове природе. Кирило 
подвлачи функционалност човекових особина, тј. сличност човека са Богом гарантује 
се врлином и освећењем37. Сагласно са размишљањем, по коме се карактеристика по 
икони повезује са причашћем Божанском – Духу Светоме, логична последица је 
поистовећење израза по икони и по подобију38 зато што неефективна тежња према 
Богу остаје једноставно човеков потенцијал који се разликује од реалности. Друго 
обележје наше сличности са Богом јесте особина владања39. 

 
4. „Икона“ и њена „красота“ 

 
Кирило, после наглашавања врлине, коју посматра као човеково лично 

изражавање и напредовање, сагласно са његовом природом по икони Божијој, 
касније приступа и  онтологији проблема. Прелази из важне практичне и динамичне 
поставке садржаја по икони код човека у разликовање иконе и њене красоте40. Ово 
разликовање представља нарочито важан елемент у богословљу Кирила 
Александријског, зато што указује да је предодређеност везе која би требало да 
постоји између Бога и човека јесте један елемент који се не може избрисати. То значи 
да се вољно незаједничење не поистовећује са онтолошким. Сваки пут где Кирило 
говори о збацивању и одсуству карактеристике по икони из човекове природе, 
почиње увек од човекове нелитургичности према Богу и незаједничењу са њим. 

Место вредно помена у делу Против антропоморфита јесте Кирилова 
теологумена о иконичности анђелске природе. По Кириловом мишљењу, анђели су 

                                                 
36 Проблем дијалектике између ума и његове воље јавио се у овом облику у западној 
схоластичкој мисли. Имамо две групе, где прва, са представником Томом Аквинским, 
наглашава првенство ума, док, са друге стране, друга група, са представником Дунс Скотом, 
наглашава првенство воље. Види: Γ. ∆. Μαρτζέλου, Λογικό και αυτεξούσιο κατά τον αγ. Ιωάννη 
το ∆αµασκηνό, Ορθόδοξο δόγµα και θεολογικός προβληµατισµός Β’ , Πουρναρά,  Θεσσαλονίκη 2000, 
107-109 . 
37 „Μεµορφώµεθα δὲ πρὸς αὐτὸν κατὰ πρῶτον µὲν τρόπον καὶ κυριώτατον, ὅσον ἂν νοοῖτο, κατ’ 
ἀρετὴν καὶ ἁγιασµόν“,  Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1084 A. 
38 „Εἰ µὲν ἕτερόν φασιν εἶναι τό κατ’ εἰκόνα, καὶ καθ’ ὁµοιῶσιν, τὴν διαφορὰν διδασκέτωσαν. 
∆ιακείµεθα γὰρ ἡµεῖς, ὡς οὐδὲν ἕτερον τό, κατ’ εἰκόνα δηλοῖ, πλὴν ὅτι, καθ’ ὁµοίωσιν, καὶ ὁµοίως 
τό, καθ’ ὁµοίωσιν, τὸ κατ’ εἰκόνα“, Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, стр. 122. Везано за овај проблем, 
добар одговор даје Целенгидис који примећује да, „по подобију сачињава садржај оног по 
икони“. Уп. ∆. Τσελεγγίδη, Η θεολογία της εικόνας και η ανθρωπολογική σηµασία της, Θεσσαλονίκη 
1984, 61. 
39 „Οὐκ ἀπίθανον δὲ καὶ κατὰ τὸ ἀρχικὸν ἐνεῖναι λέγειν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν ὁµοίωσιν τὴν πρὸς Θέον. 
∆έδοται γὰρ αὐτῷ τὸ ἄρχειν ἁπάντων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ δεύτερος οὗτος τῆς πρὸς αὐτὸν 
ὁµοιώσεως λόγος“,  Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1084 B. 
40 „Εἰ δὲ ἐν τῇ τοῦ ἀνθρωπίνου σώµατος φύσει τε καὶ ὄψει κείµενον ἦν τὸ πεπλάσθαι κατ’ εἰκόνα 
τοῦ ∆ηµιουργοῦ, ἢ τὸ πεποιῆσθαι, πῶς ἦν δύνασθαί τινας ἀπολύειν αὐτό; Οὐδὲν γὰρ 
ἀποβεβλήκαµεν τῶν ὄντων οὐσιωδῶς. Ἐπειδὴ δὲ ἡµᾶς ὁ ἁγιασµὸς καὶ ἡ δικαιοσύνη πρὸς Θέον 
διαµορφοῖ, τοὺς µηκέτι ζήσαντας κατ’ ἀρετὴν καὶ ὡς ἐν ἁγιασµῷ, φαµὲν ἀποβαλεῖν τὸ οὔτω σεπτὸν 
καὶ ἐξαίρετον κάλλος· διὸ καὶ ἀναλαµβάνεται πάλιν δι’ ἁγιασµοῦ καὶ ἀρετῆς, καὶ ζωῆς τῆς κατ’ 
εὐσέβειαν“,  Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1084 BC. 
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бића којима више приличи карактеристика по икони Божијој41. Кирило изнова 
наводи вредност врлине и праведног живота, два елемента у којима анђели 
превазилазе људе. Важно је забележити да не треба посматрати Кирилову мисао као 
моралистичку, зато што се Кирило никада не бави врлином по себи, и то, зато што 
врлина није ништа нарочито по себи, већ свој значај добија само у вези са Богом. 
Могли бисмо додати такође да се „по икони“  не поистовећује са врлином по себи, 
међутим истиче се и активира преко ње и тада добија значај за човека. На овом месту 
Кирило поново наводи стварање човека и уопште наглашава усађену склоност према 
Богу и сваком добру, једна склоност која указује на траг енергије Божије у 
творевини. Ова усађена склоност представља неразлучиво обележје човекове 
природе, зарад ког човек може задржати право следити га, или у супротном окренути 
се од њега, по свом избору42. У другом случају, међутим, човек губи сјај своје 
природе, тј. оскудева за красотом која је по икони његове природе. Потврђује се, 
дакле, библијска и отачка поставка да човек не поседује, већ учествује у животу и 
свим елементима који постоје у њему. 
 

5. Христос као почетак и крај човека – стварање човека 
по икони Христовој 

 
Кулминирајућа тачка у Кириловом богословљу, што се тиче начина остварења 

човекове природе по икони Божијој, јесте поновно рођење човека у Христу. Христос не 
доприноси само обновљењу карактеристике по икони човекове природе, већ потпуном 
пресаздању43 човекове природе, тј. поспешује њен израз44. Човек ће остварити у Христу 
Духом Светим свој првенствени циљ нетрулежности и тако ће се уподобити Христу. 
Дакле, заједничење са Духом Светим изјављује истовремено и директност везе са 
карактеристикама по икони и по подобију. Тачно је да  човек својевољно не изабира 
постојање - живот, међутим, располаже  слободом избора да га прихвати или одбаци. По 
узору на ап. Павла, Кирило бележи да ће се „пуно“ остварење атрибута по икони код 
човека извршити у будућности, тј. за време Другог Доласка Христовог45.  

Главна карактеристика Кириловог богословља, Христологија, такође 
образује оквир за његову антропологију. Из Кириловог христолошког учења 
схватамо да човек у Христу стиже до границе – максимума своје природе. Кирило 
бележи да је човек створен по икони Сина46 да би нам приличио карактер 

                                                 
41 Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1085 A. 
42 Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1085 CD. 
43 „Ἐπειδὴ δὲ πάλιν ἄνθρωπος γέγονεν ὁ µονογενὴς Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἁγία γέγονεν αὖθις ἡ 
ἀνθρώπου φύσις, πρὸς αὐτὸν διὰ δικαιοσύνης ἀναµορφουµένη καὶ ἁγιασµοῦ“,  Κατὰ 
ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1085 D 1088 A. 
44 „Οὕτω που φησι ὁ πάνσοφος Παῦλος: ‘Ὅτι δὲ ἡµεῖς πάντες ἀνακεκαλυµµένῳ προσώπῳ τὴν 
δόξαν Κυρίου κατοπτριζόµενοι, τὴν αὐτὴν εἰκόνα µεταµορφούµεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ 
ἀπὸ Κυρίου Πνεύµατος.“, Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1088 A. 
45 Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1088 BC. 
46 Кирилово тумачење овог места представља наставак александријског ерминевтичког 
предања које он још више развија. Пре Кирила, такво тумачење срећемо код Оригена: 
„γενόµενοι τοίνυν ἡµεῖς κατ’ εἰκόνα, τὸν υἱὸν πρωτότυπον ὡς ἀλήθειαν ἔχοµεν τῶν ἐν ἡµῖν καλῶν 
τύπων, αὐτὸς δὲ ὁ υἱός, ὅπερ ἡµεῖς ἐσµὲν πρὸς αὐτόν, τοιοῦτός ἐστι πρὸς τὸν πατέρα, ἀλήθειαν 
τυγχάνοντα“, Ὠριγένους, Περὶ ἀρχῶν, 1, 2, ΒΕΠΕΣ том. 16, 304. PG 11, 130 AB. Βλ. Dr. P. 
Koetschau, Origenes Werke τόµ. 5, Leipzig 1913, 36. 
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усиновљења47. Из Кириловог богословља, ни на једном месту не одсуствује 
христолошки карактер. Напротив, веома се јасно види да је Христос вечна везујућа 
карика48 између Бога и човека. Христос Један од Тројице, Бог Домостроја, 
представља по Кирилу првообраз за стварање човека, обзиром да је човек створен  по 
икони Христовој. Овај став је најбољи могући одговор конкретној јеретичкој групи 
Антропоморфита, али и свим осталим јересијарсима који не могу схватити 
суштинско јединство двеју потпуних природа. У ипостаси Христовој, Бога 
Домостроја49, оваплоћује се најприступачније  присуство Тројичног Бога за човека, 
преко ког схватамо и стварног Бога и стварног човека. Дакле, само када говоримо о 
нераскидивом јединству двеју природа у ипостаси Бога Логоса, тј. у Христу, имамо 
за право говорити о једном „антропоморфном Богу“, који је постојао пре по-
стављања света у предзнању Божијем које се остварило када се „испунило време“ 50. 

Постало је већ јасно да је Кирилова антропологија неразлучива од његове 
Христологије. Могли бисмо рећи да исправно схватање човекове природе 
представља такође основу за исправно схватање Христолошке догме. Назначено је 
већ за Кирила, када жели развити одређену теологумену позива се на учење ап. 
Павла, чињеница која ствара утисак да, сваки пут када је реч о учењу о човеку, креће 
се управо у оквиру Павловог схватања човека и његовог усмерења. Кирило такође 
дели Павлово лично исповедање: „Не живим више ја, него Христос живи у мени“ 
(Гал. 2, 20), зато што је за Кирила Христос истовремено човеков и почетак и крај, тј. 
изражава упоредо и иконичност и подобије, тј. иконично подобије. Овакво 
сагледавање кристално пројављује христолошку догму Цркве. 

Велики проблем ком се треба супротставити јесу две крајње склоности, које не 
успевају одговарајуће изразити реалност Христову, тј. двоструку реалност божанске и 
људске природе, које се спајају у једној и јединственој ипостаси Бога Логоса 
Оваплоћеног. Једна страна меша две природе у Христу и подржава да је људска 
природа утопљена у божанску51. Реч је о Аполинаријевом учењу и уопште о 
аполинаријевској мисли која се не задржава само код Аполинарија, већ је присутна и 
код многих других52. На другој страни, због опасности којом је прожета прва, потпуно 
се раздзвајају природе и располућује се једна и јединствена ипостас  Бога Логоса,53 која 
по Кириловом схватању и вери, представља реалност Оваплоћења Сина Божијег. 

Наравно, између ова два става, можда бисмо могли локализовати једну 
заједничку небиблијску основу, као што показују трајне расправе. У 

                                                 
47 „... κατ’ εἰκόνα τοῦ Υἱοῦ µᾶλλον γενέσθαι, ἵνα καὶ ὁ τῆς υἱότητος ἡµῖν ἐµπρέπῃ χαρακτήρ“, Κατὰ 
ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1089 AB. 
48 „Προθεµελιοῦται … ὁ Χριστὸς καὶ ἐν αὐτῷ πάντες ἡµεῖς ἐποικοδοµούµεθα. Καὶ τοῦτο 
προκαταβολῆς κόσµου κατὰ πρόγνωσιν τοῦ πάντα εἰδότος Θεοῦ“, Βίβλος τῶν Θησαυρῶν, PG 75, 
293 D, такође 296 A. Ово место је корисно за проблем тумачења о непретпостављености 
човековог пада. Види: Α. Β. Βλέτση, Το προπατορικό αµάρτηµα στη θεολογία Μαξίµου του 
Αµολόγητου, Τέρτιος, Κατερίνη 1998, 248-249.  
49 Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ὅτι εἷς ὁ Χριστός, PG 75, 1277 C. Уп. Περὶ Ἀγίας τε καὶ Ὁµοουσίου 
Τριάδος, PG 75, 1092 CD. 
50 „Καὶ προεθεµελίωσε τὸν ἑαυτοῦ Υἰον ὅσον εἰς τὴν οἰκείαν πρόγνωσιν“, Βίβλος τῶν Θησαυρῶν, 
PG 75, 292 B. 
51 Ἀθανασίου Αλεξανδρείας, Περὶ Σαρκώσεως τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ Ἀπολιναρίου, 
PG 26 1096 BC. Види: Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, том 4, Κυροµάνος, Θεσσαλονίκη 2006, 
530-531. 
52 Види: Π. Χρίστου, Ελληνική Πατρολογία, том 4, Κυροµάνος, Θεσσαλονίκη 20062, 532-536. 
53 Види: Χ. Α. Σταµούλη, Ανθρώπινη φύση του Χριστού και αµαρτία στους Αντιοχειανούς 
θεολόγους  του 5ου αι., Άσκηση αυτοσυνειδησίας, Παλίµψιστον, Θεσσαλονίκη 2004, 194-256. 
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аполинаријевској мисли, људска природа се више повезује са грехом него са Богом, 
што се види из класичног примера аполинаријевске мисли о спасењу. Сагласно са 
њом, у „процесу“ спасења, божански ум треба да замени људски због кога иначе 
човек греши54. Једна таква поставка резултира закључком да је човеков ум више 
склон греху, који доприноси уништењу човека, а мање заједници и причашћу 
нествореној благодати његовог Творца. На тај начин, доводимо у питање – 
оспоравање смисао иконичности и подобија човекове природе. Можда бисмо могли, 
у Аплонаријевој мисли, локализовати утицаје оригенистичког учења о стварању,55 
зато што по том учењу стварање по себи представља пре свега плод греха. За 
Оригенисте, човек не егзистира физиолошки јер образује психосоматску синтезу. Као 
последица, његова веза са Богом ставља се у други план и темељи се једноставно не 
на онтолошком већ само на етичком нивоу. Несторијева мисао представља супротан 
приступ и одашиље, на неки начин, закључку својих противника. По Несторију, 
избор, тачније дијалектичка веза човека и Бога „са дистанце“, представља једно 
физиолошко начело  које доцније одређује путешествије створених бића56. Међутим, 
једно такво посматрање ствари завршава закључком да Бог, који је човеков Творац, 
представља претњу за истог човека. Проблем који постоји у оригенистичко-
аполинаристичкој мисли, наставља своју егзистенцију и у несторијанском учењу. 
„Непојмљиво ништа“ се равна са атрибутом  по икони јединим реалним „елементом“ 
у човеку, јер човекова могућност да одбије заједничење са Богом, почиње задобијати 
исто место са могућношћу усмерења према Богу. Човеково постојање јесте у 
суштини промена, међутим, не може се критиковати промена сама по себи, већ 
производ те промене, тј. створено биће.  

Усвајајући Павлово схватање, сагласно са којим Христос – Бог Логос треба 
представљати човекову вољу, јединство двеју природа у ипостаси Бога Логоса, 
Кирилу уопште не ствара проблем. Као пре векова створен по икони Христовој, 
човек у суштини апсолутно не оскудева ни у чему од своје људске природе када се 
она тајински57 спаја нераскидиво58 са божанском природом у ипостаси Бога Логоса.  

 
6. Пресаздање човекове природе у Христу 

 
Битно место у Кириловој антропологији заузима догађај пресаздања 

човекове пале природе59. Реч је о ипостаси Новог Адама, кроз коју се обнавља веза 
између Бога и човека60. Због ове обнове, превазилази се стање почетне везе Бога и 

                                                 
54 Види: Γ. Φλορόφσκυ, Βυζαντινοί Πατέρες του 5ου αιώνα, Πоυρναρά, Θεσσαλονίκη 20032, 331. 
55 Види: Џ. Мајендорф, Византијско Богословље, Каленић, Крагујевац 2008, 41- 42. 
56 „αι φύσεις παραµένουν εν ταις ιδιότησιν αυτών“, G. R. Driver - L. Hodgson, The Bazaar of 
Heracleides, (Newly τranslated from the Syriac), Oxford 1925, 162. 
57 Види: C. N. Tsirpanlis, Christological aspect of the thought of St. Cyril of Alexandria, Greek 
Patristic Theology том. 1, New York 1979, 14. 
58 „Πῶς οὖν ἄρα κεκοινώνηκεν αἵµατος καὶ σαρκός; Ψυχὴ γὰρ ἡ ἀνθρωπίνη φύσιν ἑτέραν ἔχουσα 
παρὰ τὴν σάρκα τῇ πρὸς αὐτὴν συνθέσει καθ’ ἕνωσιν τὸ ἕν τε καὶ λογικὸν ἀποτετέλεκε ζῷον, 
τουτέστι τὸν ἄνθρωπον. Οὕτω τοιγαροῦν καὶ ὁ τοῦ θεοῦ λόγος, ἐµψυχωµένῃ σαρκὶ καὶ οὐκ ἀψύχῳ 
κατά τινας ἑαυτὸν ἀπορρήτως ἑνώσας µετέσχεν αἵµατος καὶ σαρκὸς παραπλησίως ἡµῖν, διὰ 
γεννήσεως δηλονότι τῆς ἐκ γυναικός“, ACO, 1. 1. 5, 30. 
59 „Redemption is recapitulation and recapitulation means restauration to original state“, W. 
Burghardt, The Image of God in Man according to Cyril of Alexandria, Woodstock College Press, 
Maryland 1957, 113-114. 
60 Види: R. L. Wilken, Exegesis and the history of theology: Reflections on the Adam-Christ 
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човека. Кирило позајмљује и ову  терминологију од ап. Павла61. Типологија Новог 
Адама садржи у себи потпуну људскост62 и потпуно божанство,63 тј. човекова пала 
природа коју је узео Бог Логос, унутар њега се поставља у почетни оквир,64 поново 
задобија карактер бесмртности65 и наставља пут обожења са којим долази жељено 
испуњење човека66. Што се тиче типолошког тумачења, по Кирилу, све физиономије 
Старог Завета, које се повезују са тајном Божијег откривења, а као последица тога и 
са Христом, нпр. Адам, Мојсије, Мелхиседек, приказују људску природу - човека 
који се креће путем богопознања - у заједници са Богом. Према томе, не 
поистовећујемо суштински Прототип - Христа и праобразе из Старог Завета67. То 
значи да за Кирила Христос представља кључ сваке Старозаветне тајне68. Битно је 
нагласити да и у овој теми Кирило чврсто корача Христолошком основом која 
функционише као потпора читаве творевине, а нарочито човекове који је створен по 
икони Христовој и пресаздава се у Христу. Могли бисмо рећи да перспектива 
пресаздања карактеристике по икони која се одвија у догађају Оваплоћења Бога 
Логоса, ослобађа човека од правног посматрања овог догађаја. Домостројна Божија 
делатност не сужава се једноставно само на искупљење од греха, већ напротив, човек 
се преусмерава да би постало могуће његово усиновљење које указује на нарочиту 
љубавну везу, изван простог преступа69. 

Историјски догађај пресаздавања човекове природе почиње првенствено 
оваплоћењем - рађањем, наставља се у тајни Крштења и понавља се у тајни Божанске 
Евхаристије70. Са тајнама Крштења и Божанске Евхаристије, као и са сваком другом 
тајном, у којој се човек причашћује Троипостасном Богу, лечи се71 и обожује целокупна 
човекова природа и душа и тело72. Правилно примећује E. Gebremedhin да је извор сваке 

                                                                                                                            
typology in Cyril of Alexandria, Church History, 1966, 139-156. 
61 Исто, 142. 
62 „Προσλαβοῦσα γὰρ ἡ τοῦ Λόγου φύσις τὸ ἀνθρώπινον, οὐκ ἀνθρωπότης ἐστὶ ψιλή, νικῶσα δὲ 
µᾶλλον ἰδίᾳ δόξῃ τὸ προσληφθέν, ἐν ἀκλονήτῳ σώζεται διαµονῇ τῆς θεοπρεποῦς εὐκλείας“, Περὶ 
τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς, PG 75, 1232 D 1233 A. 
63 Види: R. L. Wilken, Homo Futurus-A study in the Christology of Cyril of Alexandria, (др. 
дисерт.), Chicago 1963, 48. 
64 Исто, 45. 
65 Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Περὶ Ἁγίας καὶ Ὀµοουσίου Τριάδος, PG 75, 1213 CD, уп. SC 97, 233. 
66 Веома добро запажање налазимо код E. Mersch-а, који наглашава да човекова природа 
постаје потпуна управо у јединству са Богом Логосом, тј. у Христу. Види: E. Mersch, The 
Theology of the Mystical Body, B. Herder Book, 15&17 South Broadway,St. Louis 2 and 2/3 Doughty 
Mews, London, W. C., 1951. 203. То значи да човек, када се не налази у заједници са Богом, не 
карактерише се као потпун, зато што се исти посматра као ровита датост која се развија–
обожује. 
67 Види: J. A. McGuckin, Moses and the mystery of Christ’ in St. Cyril of Alexandria exegesis-Part 
1, Coptic Church Review vol. 21 No 1, 2000, 29. 
68 Исто, 32. 
69 Види: D. Keating, The Baptisam of Jesus in Cyril of Alexandria: The Re-creation of human race, 
Pro Ecclesia a Jurnal of Catholic and Evangelical Theology vol. VIII, 1999 NO 2, 219. 
70 „The Eucharist lies at the heart of Cyril’s piety“, N. Russell, Cyril of Alexandria, изд. Routledge 
Taylor & Francis Group, London and New York 2000, 20. 
71 У евхаристиологији Кирила Александријског, ова се тајна описује лекарском 
терминологијом. Кирило наслеђује овакав стил и уопштено овакво схватање Евхаристије од 
свог ујака Теофила Александријског. Уп. S. J. Davis, Coptic Christology in Practice, Oxford 
university press, New York 2008, 14, 19, 42, 45-46. 
72 Види: Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Εἰς κατὰ Ματθαίον, PG. 72, 452 C. Различита Христологија и 
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тајне Бог Логос Оваплоћени,73 преко кога заједничимо са божанском енергијом74 целе 
Свете Тројице. Тако престаје постојати сваки Христомонизам, Пневматомонизам и 
Патромонизам. Кирило повезује тајну Крштења директно са догађајем стварања човека, 
када је Бог својим дахом довео човека у постојање. Према томе, Крштење представља 
почетак препорода човекове иконичне природе, као што се управо догађа на Крштењу 
Исуса Христа75. Нарочито у тајни Божанске Евхаристије наглашава се значај колико 
тела, толико и душе, иначе, заједничење са нествореним енергијама Божијим, могуће је 
само преко обоженог тела и обожене душе. С'тога, изван обожене људске природе 
Христове, причешћивали би се једним монофизитским Христом76. Реч је о једној 
реалној теологији тела77 зато што „обожено тело“ јесте једина датост и основа нашег 
обожења. T. F. Torrance правилно закључује да Бог није сишао у човека, већ је постао 
човек78. Исти назначава да карактеристика неизбежног елемента обоженог тела припада 
Александријским Оцима, првенствено Атанасију Великом и Кирилу79. 
 

7. О страстима 
 
Учење Кирила Александријског о страстима јесте крајње важно. Кирило  

критикује плотске човекове страсти, међутим, те исте страсти посматра као ровите 
човекове датости. У будућем животу, људи ће у Христу кроз Духа Светога80 бити 
ослобођени од страсти81 и трулежности и неће постојати никаква склоност према 
злу, већ ће постојати непрекидно боговиђење и духовни живот. По Кирилу, 
трулежност није нужна карактеристика човекове природе, већ једноставно 
представља последицу погрешног делања Прародитеља Адама. Међутим, у 
реалности стварања човекове природе, трулежност одсуствује из човековог 
назначења, односно, постоји као могућност у другом плану у поређењу са 
нетрулежним човекове природе82.  

                                                                                                                            
антропологија код Кирила и Несторија рефлектују се такође и на Божанску Евхаристију. И 
један и други верују у значај тајне, међутим, разлика је очигледна у начину и резултату 
доприноса тајне човеку. Уп. H. Chadwick, Eucharist and Christology in the Nestorian Controversy, 
Jurnal of Theological Studies JThSt 2 , (n. s. 1951), 145-164. 
73 Види: E. Gebremedhin, Life-Giving Blessing–An Iquiry into the Eucharistic Doctrine of Cyril of 
Alexandria, Uppsala 1977, 104. 
74 Χ. Α. Σταµούλη, Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς, 151-155. 
75 Види: Daniel Keating, The Baptisam of Jesus in Cyril of Alexandria: The Re-creation of human 
race, Pro Ecclesia a Jurnal of Catholic and Evangelical Theology vol. VIII, 1999 NO 2, 205. 
76 Види: Th. F. Torrance, The Mind of Christ in Worship: Problem of Apollinarism in the Liturgy, 
Theology in Reconciliation: Essays towards Evangelical and Catholic unity in East and West, 
William B. Eerdemans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan 1975, 101. 
77 Христос нам даје своје тело да изразимо потпуно нашу љубавну везу и да постанемо једно 
са њим. Види: Π. Deseille, Ανατολική και ∆υτική Χριστιανοσύνη, Αρµός, Αθήνα 2004, 137-138. 
78 Види: Th. F. Torrance, The Mind of Christ in Worship: Problem of Apollinarism in the Liturgy, 
101. 
79 Исто, 151, 169. 
80 Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1089 C. 
81 „Ὅπου δὲ πλήρωσις Πνεύµατος, ἐκεῖ που πάντως καὶ ἀσφάλεια νοῦ, καὶ καρδίας ἐδραιότης, τῆς 
ὁρώσης εἰς τὸ ἀγαθὸν καὶ εἰς ἀκραιφνῆ θεοπτίαν“,  Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1089 CD. 
82 „Ὁ δέ γε Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς δεύτερος Ἀδὰµ χρηµατίσας, καὶ ἀρχὴ τοῦ γένους ἡµῶν 
δευτέρα µετὰ τὴν πρώτην, εἰς ἀφθαρσίαν ἡµᾶς ἀνεµόρφωσεν, προσβαλὼν τῷ θανάτῳ, τῇ ἰδίᾳ σαρκὶ 
καταργήσας αὐτόν, καὶ λέλυται τῆς ἀρχαίας ἀρᾶς ἡ δύναµις ἐν αὐτῷ“,  Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 
76, 1092 B. 
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Проблем који се јавља у тумачењу особине по икони која карактерише 
човекову природу, јесте начин на који се одвија обожење и  преображење човекове 
природе при оваплоћењу Бога Логоса, који узима човекову природу. Исти проблем 
наставља да изазива, не само у каснијој отачкој књижевности, већ и у епохи 
савремених мислилаца,83 чињеница која своју егзистенцију дугује кривим 
тумачењима светоотачких учења. Кирилов одговор, који верно прати Свето Писмо, је 
јасан. Кирило не покушава да објасни процес обновљења карактеристике по икони у 
човековој природи, већ следећи библијско предање, тумачи овај догађај као 
обнављање везе између Бога и човека, која у Христу, једином Месији, превазилази 
своју почетну везу84. У оквиру овог приступа, постаје јасно да грех, којим човек 
затамњује красоту своје прве иконе, бива у суштини скретање човека од Бога и 
одбијање заједнице са њим85. Када човек греши не чини једноставно преступ према 
Богу, већ првенствено према себи, зато што читаво своје јестество има као дар од 
Бога. То значи да човекова природа није нешто страно Богу, већ пројављује 
позитивну вољу Божију којој човек и целокупна творевина дугују своје постојање. 
„Уништавање плотских страсти“ назначава човеков повратак у заједницу са Богом, 
тј. задобијање  божанске страсти,86 а никако потпуно уништење страсти87. Страст 
по себи представља  на неки начин  кретање чула, које у дејствовању, ако се крећу 
богодолично, доприносе богопознању88. Такође, Бог са свим својим светлосним 
јављањима и откривењима, која су уобичајена у источним предањима, не 
детерминише човекову природу, већ се материја која постаје свесветлосна, због 
учешћа у слави Божијој, налази у пуном природном стању. Плотске страсти на неки 
начин говоре о нестабилности страсти по себи. Према томе, за исправно делање 
страсти не постоји друго решење до заједнице са Богом89. Управо ова ровитост 
страсти изражава несавршенство човекове природе, која не образује стабилну, већ 
једну ровиту датост90. Свакако, када говоримо о страстима кроз призму плотских 

                                                 
83 Проблем се понавља и у случају богословља св. Григорија Паламе, које, у последње време, 
криикује С. Рамфос у својој књизи Το µυστικό του Ιησού. Проблем који, по мишљењу Рамфоса, 
постоји у Паламином богословљу, јесте начин преображења човековог бића. Конкретно, за 
Рамфоса је проблематично место из Паламине беседе о Преображењу, због ког је Паламино 
учење о човеку погрешно, зато што се, на штету човекове природе, одвија преображење. По 
мишљењу Рамфоса, у овом учењу, маргинализују се карактеристике човекове природе. Уп. Σ. 
Ράµφος, Το µυστικό του Ιησού, Αρµός, Αθήναι 2006, 353-354 .   
84 „ὥστε ἐν ἡµῖν µὲν τοῖς ἐν Χριστῷ τὸ κάλλος τῆς ἀρίστης εἰκόνος ἐµφαίνεται, εἰ δι’ αὐτῶν τῶν 
ἔργων ἀνδραγαθήσωµεν.“, Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1096 A. 
85 Види: Γ. Ι. Μαντζαρίδου, Η περί θεώσεως του ανθρώπου διδασκαλία Γρηγορίου του Παλαµά, 
Θεσσαλονίκη 1963, 26. 
86 Уп. Α. Γ. Κεσελόπουλου, Πάθη και αρετές στη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαµά, 
∆όµος, Αθήνα 1962, 161-195. 
87 „Περιεσόµεθα τοίνυν τῶν ἐµφύτων κινηµάτων οὐκ εἰς ἅπαν, οὐδὲ ὁλοτελῶς (τοῦτο γὰρ τῇ 
παµµακαρίᾳ ζωῇ τετήρηται τῇ προσδοκωµένῃ ἔσεσθαι κατὰ τὸν αἰῶνα τὸν µέλλοντα)“,  Κατὰ 
ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1097 A. 
88 Αρχιµ. Ιουστίνου Πόποβιτς , Άνθρωπος και Θεάνθρωπος, Αστήρ, Αθήνα 1981, 32–34. 
89 Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1096 D. 
90 Карактер ровитости садржан је у „групи“ најтеснијих карактеристика које описују човекову 
природу. Овај карактер изражава пут противречности, нпр.: постојање–непостојање, смрт–
живот, здравље–болест итд. Као такав, приметно доприноси човековој личносној природи и 
карактерише га као одговорног–неодговорног, као невиног–кривог за стање у коме се налази, 
тако да, „на овај начин, Бог постаје узрочник смрти, не зато што жели смрт, нити зато што 
жели да казни човека, већ зато што нема другог пута за стварање, који спашава слободу твари, 
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страсти, говоримо пре свега о кретању ума преко ког се страсти усмеравају, тј. 
плотске страсти назначавају нестабилност ума91. За Кирила плот није бездушна, већ 
душевна.92 Дакле, ум утиче, али и прима утицај. 

На основу наведеног, могли бисмо тврдити да у Кириловом учењу Бог и 
човек функционишу у оквиру своје природе, тј. ниједна природа не потребује 
никакав додатак93. Функционисање у оквиру природе се односи на тварна бића која 
се налазе у „реду“ који је утврдио Бог у фази стварања94. Једина разлика у човековом 
случају јесте да човек, под утицајем благодати Божије, усавршава свој начин 
постојања без мењања своје природе. Када Кирило говори о „одуховљењу“ тела, 
говори пре свега о човековом будућем начину живота. Будући живот биће 
концентрисан на духовно, једну врло конкретну хипотезу, која се састоји из 
заједничења са Духом Светим. Такође, поређење са животом анђела не сагледава се 
као промена човекове природе, већ као усавршавање начина човековог живота са 
циљем непрекидне везе са Богом. Крилово учење о човековој природи која је по 
икони Божијој има нарочити значај за био–логичност95 човекову зато што човек 
изражава своју природу до њеног максимума. Није потребна никаква промена на 
штету нити човекове, нити Божије природе. Бог је Дух и из његове природе су 
одсутне карактеристике људске психосоматске природе, као што су нпр. страсти. 
Кирило преузима да протумачи место Јовановог Јеванђеља: „ Логос постаде тело“ 
(Јн. 1, 14.), које је током времена причињавало проблем тумачима. Кирило понавља 
библијски значај израза плот, да би објаснио да ниједна природа не трпи промену, 
већ се сједињује са другом природом у потпуности да би се изразила преко ње за 
благодат човекову96. Такође, човек није спречен својом природом да заједничи са 
божанским, зато што фразе по икони и по подобију назначавају везу и заједницу, тј. 
обновљење красоте која је непрекидна веза, а не нека онтолошка промена. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                            
али и њега самог, и да води у љубавну, а пре свега енергичну заједницу славе његове. Рекли 
бисмо да  се, на овај начин, превазилази проблем који поставља дијалектичко схватање, као 
што човек среће истину свог јестества у тајни Христа“, Χ. Α. Σταµούλη, Έρως και Θάνατος, 
Ακρίτας, Αθήνα 2008, 259-261. 
91 „Καταστρατεύεται µὲν γὰρ τοῦ νοῦ βλέποντος εἰς ἐγκράτειαν διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ τὸ κίνηµα 
τῆς σαρκός, καὶ ταῖς εἰς ἁγνείαν ὁρµαῖς ἀντιτάττεται καὶ ἀντεξάγει δεινῶς. Ἀλλ’ οἱ νήψει τῇ 
πρεπούσῃ χρώµενοι, τὸν Θεὸν σεβόµενοι, ἐπιτιµῶσι τῷ τῆς σαρκὸς κινήµατι, καὶ τὸ τῆς ἁµαρτίας 
ἀµβλύνουσι κέντρον ἀσκήσει καὶ πόνοις, καὶ ταῖς ἄλλαις χρώµενοι ἐπιεικείαις“,  Κατὰ 
ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1096 CD. 
92 „Ἐπισηµήνασθαι δὲ καὶ νῦν ἀναγκαῖον, ὅτι τὸ ἐνωθὲν τῷ Θεῷ Λόγῳ σῶµά φαµεν ἐµψυχῶσθαι 
ψυχῇ λογικῇ“, ACO, 1, I, 6, 33. 
93 „Οὔτ’ οὖν τὸ θεῖον ἐν παρατροπαῖς γένοιτ’ ἄν ποτε τῆς ἰδίας ἐδραιότητος ἐξωσθὲν ὑπὸ τοῦ τῶν 
παθῶν, οὔτ’ ἂν ἡ φθαρτή τε καὶ ἀλλοιουµένη φύσις, τουτέστιν ἡ γενητή, καταπλουτήσειεν ἂν 
οὐσιώδη τὴν ἀτρεψίαν, οὐδ’ ἂν ἐπαυχήσειε τοῖς τῆς θείας φύσεως ἀγαθοῖς ὡς ἰδίοις ἡ κτίσις“ Περὶ 
τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς, PG 75, 1200 C. 
94 Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1108 AB. 
95 Изразом био–логичност подразумевамо човеков биолошки склоп који се не завршава 
једноставно у испитивању органа, већ се простире и на друштвени, тј. духовни човеков живот. 
96 Κατὰ ἀνθρωποµορφιτῶν, PG 76, 1104 BC. 
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Marko Panti ć 
 
THE TEACHING ABOUT THE ICONICITY OF HUMAN NATURE ACCORDING 

TO ST CIRYL OF ALEXANDRIA 
 
 In the written opus of St Cyril of Alexandria, there can be observed two basic 

priciples of iconization. The first one regards to commentary on Genesis 1, 26 where is 
discribed the creation of human being. Another one, important as well, relies to the 
attributeaccording to image which means description of human features as creation. Divine 
uncreated energy, God's breath, by which God Himself during the act of creation makes 
humans to live , supposes the fact that human existence is borrowed. This means that man 
does not posses divine element, but he is directed to participate in it. Concerning the shape 
of human being, man is created according the image of Christ. According to economic 
nature at the level of willing,  human intentions are justified. Absence of Holy Spirit 
indicates a non-active communion between God and man. The perfect offer of Holy Trinity 
to human kind as a paradigm of direction to gnoseology and iconology as well, is Christ 
Himslef. Perfect God and man, indivisible God-Man.  

Key words: icon, image, beaty, God's breath, recreation, gnoseology, christology, 
anthropomorhism. 
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THE IMAGE OF MOSES IN JOHN CHRYSOSTOM’S  

VIEW OF JEWS AND JUDAISM 
 
Abstract: Chrysostom was neither the first nor was he the last Christian exegete to 

use Moses in shaping his view of Jews and Judaism. Notwithstanding the pastoral and 
theological importance which Chrysostom attributed to key scriptural events such as the 
Exodus, for him the scriptural figure of Moses was particularly useful in his effort to situate the 
Christian and Jewish communities of his day within the wider Christian metanarrative. To put 
matters directly, Chrysostom sought to define the ways in which Moses, whom he deemed as 
“the greatest of the prophets,” was a thoroughly Christian rather than Jewish figure. 

This paper examines Chrysostom’s presentation of Moses as part of his general 
view of Judaism in which Gentiles who emerged out of the darkness of idolatry took 
possession of the inheritance which Jews abandoned when they rejected Christ. 
Chrysostom never hesitated to use personages from the Old Testament as part of an effort 
to assert Christian ownership of the scriptural text. Chrysostom made hundreds of 
references to this dominant figure of the second book of the Torah throughout his homilies 
and treatises and he often used the figure of Moses in his diatribe against Jews and 
Judaism. As Robert Wilken and others have demonstrated, Chrysostom was concerned that 
members of his flock matriculated between church and synagogue on a regular basis. Such 
concern, at least in part, fueled his diatribes on this matter, and scriptural figures like 
Moses were useful tools in this regard. 

Chrysostom used the conventions of sophistic rhetoric in which invective was 
counterbalanced by praise. For Chrysostom, the image of Moses was a worthy model for 
such an encomium in which a figure from antiquity was presented as a model of virtue 
worthy of emulation. The paper demonstrates how the Antiochene preacher detached the 
leader of the Israelite Exodus from his Jewish moorings in an effort to represent him as a 
Christian prophet. 

Furthermore, the paper illustrates the ways in which Chrysostom described Moses 
as not only a thoroughly Christian personage but also as a key figure in a scriptural story 
that the Antiochene homilist saw as both supporting Christian claims and indicting those 
Jews who denied those claims. This investigation includes an examination of the references 
Chrysostom made with regard to Moses in an effort to determine his theological conception 
of Moses. In particular, this paper delves into the ways in which John Chrysostom viewed 
the Mosaic Law and Sinai Covenant within his contemporary Christian context. 
Chrysostom was no Marcionite and, at times, felt it necessary to defend both Moses and the 
Mosaic Law. From John's writings, a coherent image of Moses emerges in which 
Chrysostom gives us a Moses who is a model of humility and meekness whose teachings 
were in line with the Christian Church and not with the Jewish synagogue with which John 
Chrysostom was competing. 

Key words: John Chrysostom, Moses, Jews, Judaism, Exodus, encomium, diatribe 
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1. Introduction 
 

Chrysostom was neither the first nor was he the last Christian exegete to use 
Moses in shaping his view of Jews and Judaism. Notwithstanding the pastoral and 
theological importance which Chrysostom attributed to key scriptural events such as the 
Exodus and the reception of the Sinai covenant, for him Moses was a thoroughly Christian 
saint, “the greatest of the prophets,”1 who both exemplified Christian virtue and illuminated 
Jewish intransigence to the will of God. 

Chrysostom placed his discussion of Jews and Judaism within the context of his 
understanding that contemporaneous Jews were estranged from their Israelite lineage 
because of their failure to accept Christianity as the fulfillment of the promises God made 
to their forefathers. In this sense, Chrysostom’s treatment of the principle figure of the 
Exodus narrative is part of a broader theological argument in which he attempted to define 
the place of Jews and Judaism within his fourth century Antiochene Christian universe. 

In this paper I shall discuss the ways in which Chrysostom presented Moses as a 
prototypical Christian leader to his flock in his sermons and writings as part of his effort to 
bolster Christian claims to the legacy of Moses and refute those of the Jewish community. 
As part of this discussion I will examine the ways in which Chrysostom used his 
theological understanding of Moses in general and the Law and Sinai covenant in particular 
to help articulate his views of Jews and Judaism. 
 

2. Moses as a Christian Man of Virtue 
 
Any examination of Chrysostom’s view of figures from the Old Testament must 

lie within the category of virtue. Chrysostom was first and foremost a preacher. Like many 
of his contemporaries, John was steeped in Greek paedeia in general and sophistic 
rhetorical methods in particular. The sophistic method of oratory that John learned from 
Libanius, the master of his day, provided the basis for sermons which are powerful and 
often polemical. One aspect of such oratory of which John made extensive use was the 
encomium—a panegyric homily that extols the virtue of an historic figure. Exegetes, both 
Alexandrian and Antiochene, used encomiums patterned after the Stoic βίος as a way to 
convey theological and pastoral messages to their respective flocks—albeit in different 
ways. The early church fathers promoted scriptural and hagiographic exemplars as virtuous 
models that their flocks should emulate. 

The Stoic man of virtue was a staple in Chrysostom’s writings and the Old 
Testament provided an ample supply of figures to be adapted to this model. Where the 
Alexandrians absorbed the allegorical theoria of Stoic thought, the Antiochenes were much 
more literal in their application of the Stoic virtuous exemplar. As Leokadia 
Malunowiczówna noted, for Antiochenes such as John Chrysostom, the Stoic concept of 
the supreme good was not some form of Alexandrian allegorical abstraction but rather was 
directly related to God.2 For Chrysostom, Moses’ ascent of Mount Sinai was more of an 
opportunity to discuss the prophet’s great humility and qualities as a leader than it was a 
chance to explore some type of mystical, spiritual ascent one finds in Gregory of Nyssa’s 

                                                 
1 In Acta apostolorum 4, PG 60.45 (NPNF1 11.27). Philip Schaff, ed. A Select Library of Ante-
Nicene, Nicene, and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, 38 vols. (Peabody, MA: 
Hendrickson, 1999). 
2 Leokadia Malunowiczówna, Les Éléments Stoïciens Dans La Consolation Grecque Chrétienne, 
Studia Patristica 13 (1975): 35. 
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treatment of the subject. While both Chrysostom and Gregory explored the nature of the 
prophet’s virtue, Chrysostom was more concerned with the practical application of such 
virtue in the daily life of his Antiochene community. 

Here as elsewhere, Chrysostom’s approach indicates that he believed that the true 
value of the scriptural text was the virtuous examples it provided with figures such as 
Moses —an example which the Antiochene preacher consistently urged his congregants to 
emulate. In his exegetical homily on Acts, John instructs the members of his flock to “be 
filled with zeal and imitate Moses. He saw one suffering wrong and avenged him; he 
despised royal luxury, and for the sake of those who were afflicted he became a fugitive, a 
wanderer, lonely and deserted.”3 Thus, Chrysostom was able to present Moses not simply 
as an Old Testament prophet but also a proto-Christian monastic. 

In her analysis of Chrysostom’s exegetical view of Noah, Hagit Amirav describes 
why Chrysostom was attracted to the Stoic model, noting that “the Stoic-like emotional control 
of the virtuous man and his detachment from the multitude’s usual preference and goals are 
eulogized … as a means of overcoming unavoidable confrontations between the wicked and 
the righteous.”4 Chrysostom grafted familiar Stoic attributes onto figures such as Noah, 
Abraham, Moses, and others in an effort to communicate to his flock the virtue he saw in these 
scriptural personages and which he desired his congregation to emulate. The Antiochenes, and 
especially Chrysostom, were in short, less concerned about exploring the mystical ascent of the 
figure from the sensual world to the divine than they were about communicating a practical, 
virtuous way of life to their flocks.5 In terms of Moses, John invariably saw this “unavoidable 
confrontation between the wicked and the righteous” as a battle between the Christian and 
Jewish understanding of both the prophet and the Exodus narrative. 

Chrysostom depicted Moses as a “great and noble man” [ὁ µέγας καὶ γενναῖος 
ἀνὴρ]6 who, like the others whom Chrysostom considered heroes of the Jewish scripture, 
exhibited great obedience, faith, and endurance. In John’s homilies, Moses struggled and 
overcame hardship and exile so that the Antiochene preacher’s flock “might learn the 
patience of the saints” [ἵνα µάθῃς τῶν ἁγίων τὴν ὑποµονήν].7 Throughout John’s homilies, 
Moses is extolled for his meekness, humility, and patience. Indeed, the prophet’s reluctance 
to assume the mantle of leadership made him in Chrysostom’s eyes not only an ideal model 
for Christian leadership but also for the priesthood.8 

Chrysostom couched his diatribe against Judaism within the context of his 
presumption that Jews were “still dwelling in the history of Moses” [ἐπιµένων ἔτι τῇ ἱστορίᾳ 

                                                 
3 In Acta apostolorum 43, PG 60.306 (NPNF1 11.266). 
4 Hagit Amirav, Rhetoric and Tradition: John Chrysostom on Noah and the Flood, Tradition 
Exegetica Graeca (Leuven: Peeters, 2003), 166. 
5 To be fair, Chrysostom makes reference to the spiritual characteristics of Moses’ ascent up Mount 
Sinai but his reference has more to do with his perception of the spiritual superiority of the Christian 
New Covenant in contrast with the carnal qualities of the Old. For example, Chrysostom expounding 
on Matthew tells his flock that “in the Old Testament, it was upon Moses’ going up, that God came 
down; but here, when our nature has been carried up into heaven, or rather to the royal throne, then 
the Spirit makes his descent”. In Matthaeum 1, PG 57.15 (NPNF1 10.2). 
6 Adversus Judaeos 6, PG 48.909. John Chrysostom, Discourses against Judaizing Christians, trans. 
Paul W. Harkins, The Fathers of the Church (Washington: Catholic University of America Press, 
1979), 161. 
7 Ad populum Antiochenum 1, PG 49.31 (NPNF1 9.342). 
8 De sacredotio 4, PG 48.661 (NPNF1 9.61). 
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Μωϋσέως] and believed they were saved because of their lineage to figures such as Moses.9 
John asked his flock, “What profit had Moses’ sons, not having emulated perfection?”10 In 
John’s diatribe there was often an underlying pastoral component. Chrysostom was 
concerned that his flock was overly assured of their own personal salvation and Judaism 
was often used as a foil to convey this pastoral message. John exclaimed to his listeners, 
“Oh that it were possible that I could perform good works as your substitute, and that you 
could receive the rewards of those works!” John, however, posed another question to his 
congregation and asked, “If the virtuous Moses could not save the Jews how then could he 
who was ‘not holier than Moses’ (i.e., Chrysostom) save his own flock?”11 

Chrysostom argued that it was the failure of the Jewish people to adhere to the 
universal categories of virtue—which Moses and the other great Israelite saints possessed—
that had cut them off from the inheritance of their righteous ancestors. Although the Jewish 
people “were sprung from those holy men … they were neglecting the virtue of the soul” 
and it was this virtue that was the governing criterion for relationship with Moses. 
Chrysostom saw this criterion established in scripture, “for Scripture often speaks of the 
laws of relationship, not meaning the relationship of nature, but that of virtue and 
wickedness; Scripture calls a man son and brother of the one whose character he shares.”12 

Chrysostom used virtue to establish a Christian bloodline stretching back to 
figures of the Old Testament such as Moses. John was certainly no Marcionite. He reviled 
those “who receive the wild doctrines of Valentinus and Marcion, and all whose minds are 
similarly diseased, exclude the Law given by God to Moses from the catalogue of the 
Divine Scriptures.”13 By all accounts, the Jewish community in Antioch was a vibrant one 
that regularly attracted members of Chrysostom’s flock. As Robert Wilken, Paul Harkins, 
and others have argued, such attraction to the services of the Jewish synagogue was the 
foundation of John’s polemical orations directed “Against Judaizing Christians.”14 
Chrysostom, no doubt, felt compelled to refute the competing claims of Jews, whether 
contemporary with him in Antioch or found on the pages of the New Testament text. Thus, 
in Chrysostom’s homilies, virtue acted as a type of spiritual bloodline that superseded the 
Jewish historic and ethnic lineage. 

 
3. Covenant and Law 

 
Since Chrysostom embraced the Old Testament as a Christian document and 

rejected any Marcionistic tendencies in the Church, he considered it necessary to explain 
the function and the purpose of the law. John reasoned that even though the New Covenant 
was destined to supersede the law, the law was still necessary since “Had the law not been 
given, all would have been wrecked upon wickedness, and there would have been no Jews 
to listen to Christ; but now being given, it has effected two things; it has schooled its 
followers in a certain degree of virtue, and has pressed on them the knowledge of their own 

                                                 
9 In epistulam ii ad Corinthios 8, PG 61.456 (NPNF1 8.319). 
10 In Matthaeum 9 PG 57.181 (NPNF10.56). 
11 Ad populum Antiochenum 13, PG 49.142 (NPNF1 9.430). “… οὐκ εἰµὶ Μωσέως ἁγιώτερος.” 
12 De Lazaro 2, PG 48.983. John Chrysostom, On Wealth and Poverty, trans. Catharine P. Roth 
(Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press, 1984), 41. 
13 De sacredotio 4, PG 48.667 (NPNF1 9.65). 
14 Regarding Chrysostom’s invective directed at Jews and Judaism, see Robert Wilken’s classic 
treatment on the subject. Robert L. Wilken, John Chrysostom and the Jews: Rhetoric and Reality in 
the Late Fourth Century (Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 1983), 112-16. 
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sins.”15 In this very Pauline model, John explained that “The law … is not the adversary but 
the fellow-worker of grace.”16 It was in this light that Chrysostom affirmed that Christ 
acted as “one honoring the law, and admiring Moses, and not setting himself in opposition 
to the ancient doctrines.”17 In John’s exegesis, Moses and Christ were in perfect agreement, 
despite the protestations of the scriptural Jews with whom he often argued in his sermons. 
John responded to the argument that the New Covenant was in opposition to the Old and 
argued that, “if [Christ] had been an alien from the Old Covenant, he would not have 
striven for Moses, neither would he have argued positively from the things done once for 
all at the beginning; he would not have studied to show that His own precepts agreed with 
those of the Old.”18  

The law therefore had a function in as much as it helped advance and fulfill the 
future Christian covenant. Indeed, in Chrysostom’s exegesis Christ was the one who gave 
the law as part of the overall divine economy “for the glory of the Law is to turn men unto 
Christ” [δόξα γὰρ νόµου, πρὸς Χριστὸν ἐπιστρέψαι].19 Chrysostom emphatically declared 
that there is “one God of New and Old Testaments” and this God he stated is “the God also 
of our forefathers, the giver also of the law.”20 Since “Christ also gave the law,” however, it 
follows that “what therefore it was His to give, it is His to annul” [Εἰ τοίνυν αὐτὸς ἔδωκε, 
κύριος ἂν εἴη καὶ λῦσαι πάλιν].21 

Although Chrysostom declared that Christ cast out the Sinai covenant, he refrained 
from severe disparagement of it. John likened the old covenant and its law to that of a 
garment that has begun to fray or a house that has decayed. In either case the owner repairs 
the garment or the house. In a similar fashion “the new [covenant] then has not simply 
caused the old to cease, but because it had become aged, as it was not [any longer] 
useful.”22 Neither the garment nor the house is inherently bad but each has simply become 
worn. John contended that the same is true of the old covenant which scripture speaks of 
not “as evil, but only as having some fault and deficiency” [Οὐχ ὡς πονηρὸν τοίνυν ἐνταῦθά 
φησιν, ἀλλ' ὡς ἔχον τὸ αἰτίαµα καὶ ἐλάττωµα].23 For Chrysostom, there is no 
incompatibility between the old and the new. Indeed, he told his flock that “you will learn 
from comparison that the one is not contradictory to the other.”24 The old law has simply 
become worn out and thus “Christ reminds us that they had studied and possessed the old 
law for a long time, and that now it is time for them to ascend to a loftier law.”25 

The loftier law of which Chrysostom spoke was a spiritual law that was distinct 
from the old “law of carnal commandment” [oὐ κατὰ νόµον ἐντολῆς σαρκικῆς]. Chrysostom 
made a distinction between the earthly nature of the Jewish covenant and the spiritual 

                                                 
15 In epistulam ad Galatas commentaries 3, PG 61.655 (NPNF1 13.29).  
16 Ibid. Here Chrysostom refers to Gal. 3.24.  
17 In Matthaeum 25 PG 57.330 (NPNF1 10.170). 
18 In Matthaeum 62 PG 58.598 (NPNF1 10.360). 
19 In epistulam ii ad Corinthios 7, PG 61.445 (NPNF1 12.311). 
20 Expositiones in Psalmos 47, PG 55.215. John Chrysostom, St. John Chrysostom Commentary on 
the Psalms, trans. Robert C. Hill, 2 vols. (Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press, 1998), 1:308. 
21 In epistulam ad Galatas commentaries 3, PG 61.655 (NPNF1 13.29).  
22 In epistulam ad Hebraeos 14, PG 63.114 (NPNF1 14.436). 
23 In epistulam ad Hebraeos 14, PG 63.115 (NPNF1 14.436). 
24 De paenitentia 6, PG 49.321. John Chrysostom, St. John Chrysostom: On Repentance and Almsgiving, 
trans. Gus George Christo, Fathers of the Church (Washington, DC: Catholic University Press, 1998), 83.  
25 Ibid. 
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nature of the Christian. Moses and the Jews, he tells his flock, were instructed to “wash 
their garments” whereas Christians were commanded to “wipe clean the robe of their 
soul.”26 Moses brought down “letters” from Mount Sinai but Christians “have been 
entrusted with the giving of the spirit.”27 John acknowledged that his hero Paul declared 
that “We know that the law is spiritual”28 but explained that while the law is “spiritual 
indeed” it nevertheless “did not bestow a spirit.”29 

In fact, Chrysostom attempted to make the case that it is was not Christianity but 
Judaism that was in opposition to Moses. John argued that the Jewish religious leadership, 
through endless innovation, “were inventing many novelties” and “while their own 
commandments were kept, those of God were transgressed.”30 The result was that, by the 
time of Christ, there was “unspeakable corruption of the Jewish state” and “the Jewish 
constitution had begun to dissolve.”31 

Thus, Chrysostom incessantly sought to separate the Sinai Covenant from the people 
to whom it was given. He did not contend that the old law was never intended for the Jewish 
people, he argued rather that they were incapable of seeing its ultimate fulfillment in the new. 
In a similar fashion, John attempted to separate Moses from the prophet’s own people. John 
was naturally concerned that members of his flock (especially those that matriculated to the 
Jewish synagogue) would question why the contemporaneous Jews failed to see the 
connections between the Old Testament and the New that their priest and pastor stated were 
so obvious. John, as always, had a preemptive answer to potential questions: “And why are 
you troubled that the Jews believe not Christ, seeing at least that they believe not even the 
Law? For they were therefore ignorant of the Grace also, because they knew not even the Old 
Covenant nor the glory which was in it. For the glory of the Law is to turn [men] unto 
Christ.”32 For Chrysostom, the Mosaic Law was a Christian law and its true meaning could 
only be found in the Christian fulfillment that Moses fully anticipated. 
 

4. Moses and the Jewish People 
 
In his presentation of Moses, Chrysostom painted an image of a holy man at odds 

with his own people. In this regard, the Exodus narrative provided ample material to 
convey such an image.33 John’s intent was to indict both the scriptural Jews who rejected 
Christ and the contemporaneous Jewish community that persisted in this rejection. In this 
light, Moses became a Christ-like figure suffering the rebuke of his own people but 
forgiving them and even interceding before God on their behalf despite their defiance. John 
told his listeners that they should not be surprised that Christ’s own people rejected him, 
even after he performed miracles, “for they stoned even Moses, after the sea which they had 

                                                 
26 In Matthaeum 2 PG 57.23 (NPNF1 10.8). 
27 In epistulam ii ad Corinthios 6, PG 61. 438 (NPNF1 12.307). 
28 Rom. 7:14. 
29 In epistulam ii ad Corinthios 6, PG 61.438 (NPNF1 12.307). 
30 In Matthaeum 51 PG 58.509, (NPNF1 10.304). 
31 In Matthaeum 79, PG 58.720 (NPNF1 10.458). 
32 In epistulam ii ad Corinthios 7, PG 61.445 (NPNF1 12.311). 
33 In epistulam ad Romanos 3, PG 60.416 (NPNF1 11.355). ‘‘Thus then did Paul grow bright out of 

those that thwarted him and plotted against him, thus Job out of the many scourges, thus Jeremy out 

of the miry pit, thus Noah out of the flood, thus Abel out of the treachery, thus Moses out of the 

bloodthirsty Jews, thus, Elisha, thus each of the worthies of old, not out of relaxedness and softness, 

but out of tribulations and trials, came to be attired with their bright crowns.’’ 
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crossed on foot;34 after the victory … after ten thousand miracles in the land of Egypt and 
the Red Sea and the wilderness.”35 Although Chrysostom was an adherent to the 
Antiochene, literal school of interpretation he nevertheless could not resist opportunities for 
such an overt typological association as this. 

John is especially fond of the example of Miriam’s defiance toward Moses (Num. 
12). Chrysostom saw in Miriam’s dissension a type of the Jewish rejection of Christ in the 
Gospel narratives. In this typological association, Moses became a Christ-like model of 
forgiveness when he interceded with God on Miriam’s behalf (albeit unsuccessfully).36 Moses’ 
anticipatory emulation of Christ, therefore, put him in the line of the great Christian saints.37 

In John’s estimation, it is the Christians and not the Jews who are the true 
followers of Moses. Indeed, John asks, “When they [i.e., the Jews] say that Moses and the 
prophets knew not Christ and said nothing about his coming, what greater outrage could 
they do to these holy men than accuse them of failing to recognize their Master, than to say 
that those saintly prophets are partners of their impiety?”38 Chrysostom saw in the hostility 
which the Israelites evinced toward Moses in the wilderness foreshadowing of things to 
come in the Christian narrative. John tells his congregation that Moses would be in 
agreement with such an assessment when he offered his song at the summit of Mount Nebo 
before he died.39 More precisely, Chrysostom tries to convince his flock that Moses 
predicted that the Jews would fall away and that the Gentiles would take their place. As 
proof he offered the prophet’s declaration, “For I will provoke you to jealousy, by them 
which are no nation, and by a foolish nation I will anger you.” In this verse from the Song 
of Moses, Chrysostom contends that the “foolish nation” that would provoke Israel was the 
Greeks (i.e., the Gentiles) for “what could be more foolish than the Greeks?”40 Moses, 
according to John, was consistent with all of the prophets and was simply saying what 
Isaiah would later say “in a clearer and plainer way.” 

In these respects, John depicted Moses as a Christian prophet exasperated with his 
people. John described Moses’ Jewish followers as “senseless” and “ignorant” with regard 
to the prophet’s teachings.41 In order to preserve the integrity of his Christian Moses, John 
associated any difficult passages in the Old Testament text that might contradict his image 
of the prophet with the actions of Jews. For example, in the famous Song of the Sea, after 
the Israelites escaped Pharaoh’s chariots, Moses and the Israelites sing “Who is like you, O 
Lord, among the gods?” Chrysostom placed the blame for such apparent polytheism on the 
weakness of the Jewish followers of Moses. As a form of rhetorical emphasis, John put the 
question to Moses and imagined the prophet’s response.  “What do you mean, Moses? Is 
there any comparison at all between the true God and false gods? Moses would reply: ‘I did 
not say this to make a comparison; but since I was talking to the Jews, who had a lofty 
opinion of demons, I condescended to their weakness and brought in the lesson I was 
teaching in this way.’”42 

                                                 
34 Num. 14:10, Ex. 17:4. 
35 In epistulam i ad Corinthios 5, PG 61.46 (NPNF1 12.27). 
36 Ad populum Antiochenum 20, PG 49.203 (NPNF1 9.475). 
37 In Matthaeum 5, PG 57.59 (NPNF1 10.32). 
38 Adversus Judaeos 1, PG 48.850. Chrysostom, Discourses against Judaizing Christians, 19. 
39 Deut. 32:21. 
40 In epistulam ad Romanos 18, PG 60.574 (NPNF1 11.480). 
41 In epistulam ii ad Corinthios 7, PG 61.445 (NPNF1 12.311). 
42 Adversus Judaeos 1, PG 48.886. Chrysostom, Discourses against Judaizing Christians, 105-06. 
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5. Moses and the Christians 
 
The praise that John offered Moses was always made within the context of 

Christian superiority over and against Judaism. John explained to his congregation that each 
one of his congregants, as baptized Christians, experienced something much greater that the 
Jews did at Sinai for, he says, “in the Old Testament, it was upon Moses’ going up, that 
God came down; but here, when our nature has been carried up into heaven, or rather unto 
the royal throne, then the Spirit makes his descent.”43 

In Chrysostom’s exegetical view, Moses also had to assume his rightful place 
behind Jesus in the Christian metanarrative. John both directly stated and indirectly hinted 
that Christ is the lawgiver and Moses the one who received the law. As proof of this point, 
the Antiochene preacher notes that in the New Testament, Christ speaks “by his own 
authority … not with reference to another, like the prophet Moses.”44 Both Moses and Jesus 
performed miracles, however, the prophet “works miracles as a slave, the other as Lord.” 
As proof, Chrysostom observed that Moses performed miracles with his staff, upraised 
arms, and prayer but Christ performed his miracles “by word and command only.” 
Moreover, Chrysostom appeared to think that if Christ had performed miracles as did 
Moses, “the multitudes … would not have marveled.”45 

In Chrysostom’s order of things, Moses though great and performing miracles, is 
secondary even to the Apostles. John explains this order when he asks, “For what if Moses 
clave a sea? Yet Peter walked on the water, and was able to remove mountains, and used to 
work cures of all manner of bodily diseases, and to drive away savage demons, and by the 
shadow of his body to work those wonderful and great prodigies; and changed the whole 
world.”46 Also for John, the Apostles were greater than Moses and the prophets because 
“those had to deal with only one nation, and with their own people; but these with the 
whole world, and with men whom they never knew.”47 John also regarded the fire of 
Pentecost as greater than the fire of Sinai. Moses beheld the fire of the burning bush on 
Sinai, he argues, but the fire of the Holy Spirit sat upon the heads of the Apostles.48 

Nevertheless, though Chrysostom categorized Moses as inferior, he described 
Moses as one completely in concert with the Christian narrative. As we saw above, 
Chrysostom was by no means averse to typological association when he felt that such 
associations would advance the Christian narrative or, as he put it, when the “type is near 
the truth.”49 Chrysostom assumes many of the standard typological associations of Moses 
and the Exodus narrative. The Red Sea is a type of the baptismal font and the Tabernacle a 
type of the Holy Table. John explained the function of the Exodus in plain, typological 
terms and went on to say, “for as you eat the Lord’s Body, so they the manna: and as you 
drink the Blood, so they water from a rock.”50 Moses thus became a type of Christ and the 
Exodus a type of the Christian baptism and Eucharist. John emphasized the physical to 
spiritual nature of this typology. Such a spiritual transformation from old to new translates 
to John’s association of Moses with Christ when, in his comparison of the two figures he 

                                                 
43 In Matthaeum 1, PG 57.15 (NPNF1 10.2). 
44 In Matthaeum 25, PG 57.327 (NPNF1 10.168). 
45 In Matthaeum 28, PG 57.352 (NPNF1 10.187). 
46 In Matthaeum 56, PG 58.551 (NPNF1 10.332). 
47 In Acta apostolorum 4, PG 60.44 (NPNF1 11.26). 
48 Ibid. 
49 In epistulam i ad Corinthios 23, PG 61.191 (NPNF1 12.133). 
50 Ibid. 
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proclaimed that, “[God] sent us, Moses from the wilderness, but his son from heaven. If 
then, after he is come, you abide in Egypt, you will suffer with the Egyptians; but if leaving 
the land you go up to the spiritual Israel, you will see all the miracles.”51 In such a fashion, 
Chrysostom sought to connect the experience of his flock with that of the Israelites whom 
he identified as their spiritual ancestors. 
 

6. Chrysostom’s Use of Diatribe 
 
One can see in these homiletical references to Moses, the type of diatribe against 

Jews that observers commonly associate with his eight discourses Against Judaizing 
Christians. Such language is part of the rhetorical technique of psogos (blame), the 
rhetorical counterpart to encomium (praise), that Robert Wilken describes as “the use of 
half-truths, innuendo, guilt by association, abusive and incendiary language, malicious 
comparisons, and in all, excess and exaggerations.”52 Wilken explains that “with these 
words, the audience’s ears pricked up and the chatter subsided, for the congregation knew it 
was in for a performance.”53 Ruth Webb notes that in the sophistic oratorical method which 
Libanius taught and Chrysostom learned “the possibilities for psogos were always present 
in virtual form in the knowledge of both audience and speaker. It is the unspoken other side 
of encomium that the encomiast has to argue against, and mere statement would not be 
enough, he needs to demonstrate, to show his reasons.”54 Thus the invective was an 
expected reality that had a rhetorical function but, as Elizabeth Jeffreys explains, it also 
“had a role in ‘real life,’ and was a useful weapon against opponents whose religious beliefs 
or intellectual stance might be dubious.”55 

For homilists such as Chrysostom, who utilized classical forms of speech such as 
paraenesis, the goal was not simply to extol what was virtuous but to condemn that which 
they saw as harmful. J. de Waal Dryden notes that, for Libanius, “paraenesis is divided into 
two categories, encouragement and dissuasion (προτροπὴν καὶ ἀποτροπήν).”56 Within the 
rhetorical environment in which Chrysostom preached, it was not enough for John to 
simply encourage his flock to emulate Moses but he also had to discourage them from 
following the path espoused by Jews who also made claims about the prophet. The Jewish 
position regarding Moses and the law was well known to John’s flock (at least from the 
scriptural text). From the perspective of his audience, Chrysostom’s failure to address 
Jewish claims to Moses with strong language would have constituted a glaring omission.   

                                                 
51 In Matthaeum 39, PG 57.437 (NPNF1 10.252). 
52 Wilken, John Chrysostom and the Jews: Rhetoric and Reality in the Late Fourth Century, 116. 
53 Ibid. 
54 Ruth Webb, "Praise And persuasion: Argumentation and Audience Response in Epideictic 
Oratory," in Rhetoric in Byzantium: Papers from the Thirty-Fifth Spring Symposium of Byzantine 
Studies, Exeter College, University of Oxford, March 2001, ed. Elizabeth Jeffreys (Aldershot, Hants, 
England ; Burlington, VT: Ashgate Publishing, 2003), 135. 
55 Elizabeth Jeffreys, "Rhetoric in Byzantium," in A Companion to Greek Rhetoric, ed. Ian 
Worthington (Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007), 173. Although the use of psogos has its 
roots in the sophistic methods of antiquity, its use continued long after Chrysostom. Jeffreys offers 
the famous Secret History of Procopios’ invective directed toward Justinian and his wife Theodora as 
an example. 
56 J. de Waal Dryden, Theology and Ethics in 1 Peter: Paraenetic Strategies for Christian Character 
Formation, Wissenschaftliche Untersuchungen Zum Neuen Testament (Tübingen: Mohr Siebeck, 
2006), 24. 
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Wendy Mayer and Pauline Allen note that John Chrysostom is indiscriminate in 
his use of psogos.57 Indeed, Chrysostom’s use of psogos was not exclusively applied to 
Jews but was extended to whomever Chrysostom saw as an opposing ideological force, 
whether they were heretical Christians or defenders of the Roman religious cult. In one 
homily he may disparage women and extol men and in another he could reverse the praise 
and blame. In the rhetorical application of encomium and psogos there was a sense of 
symmetry in that the intensity of the praise contained in the encomium was matched by a 
proportionate level of invective directed against the target of blame. In the present case, the 
excessive praise of Moses and the Christian claims to fulfillment of the law were matched 
by commensurate vituperative attacks directed at Jews and their claims to Moses and the 
Sinai covenant. The rhetorical methods employed by Chrysostom demanded the refutation 
of these claims with language that seems excessively harsh to the modern ear. Mayer and 
Allen conclude correctly that Chrysostom’s “hostile statements against the Jews which 
recur throughout [his homilies] … should be read with this point firmly in mind.”58 
Chrysostom was bound by the rhetorical conventions he employed and his audience 
expected not only conformance to these conventions but also a degree of stimulation and 
entertainment.59  

Certainly the figure of Moses provided Chrysostom with an opportunity to 
stimulate his audience with such invective. In the language that Chrysostom used to defend 
his view of Moses we can discern both the importance he attaches to the prophet as a 
pastoral and theological figure and, to a certain degree, the arguments against his claims 
that he apparently perceived as emanating from the Jewish community. I say “apparently” 
because we know so little about the nature of the Jewish communities in fourth century 
Antioch and Constantinople and any proselytizing or polemicizing in which they may or 
may not have engaged. Indeed, much of what we know about Jewish practices there derives 
from Christian sources. 
 

7. Conclusion 
 
Moses occupied a prominent place in the homiletical universe of John 

Chrysostom. Given Chrysostom’s rhetorical style, this preeminent location was completely 
understandable. The sophistic rhetorical methods on which John relied required that great 
men of history be presented as models of virtue. Moses was a logical choice for John both 
in terms of his prominence and his antiquity. Indeed, Chrysostom made use of all of the 
major figures of the Old Testament to cover a variety of classical and Christian virtues. 
Moses, however, was a special case. As with the patriarch Abraham, there is no single 
treatment on the leader of the Israelite Exodus found in the corpus of Chrysostom’s work. 
John, however, makes hundreds of references to Moses throughout his homilies and 
discourses. 

                                                 
57 Wendy Mayer and Pauline Allen, John Chrysostom, ed. Carol Harrison, Early Church Fathers 
(London: Routledge, 1999), 148-49. 
58 Ibid. 
59 Laurence Broadhurst notes, with regard to the theatrical style of the Second Sophistic, that “even 
the briefest reference to the Second Sophistic will mention its penchant for elaborate ornamentation. 
It is often suggested that in the Second Sophistic rhetoric is increasingly removed from the realm of 
forensics and into the domain of theatrics.” Laurence Broadhurst, "Melito of Sardis, the Second 
Sophistic, and 'Israel'," in Rhetoric and Reality in Early Christianities, ed. Willi Braun, Studies in 
Christianity and Judaism (Ontario: Wilfrid Laurier University Press, 2005), 58. 
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The Moses of the Pentateuch possessed many qualities that made him such a 
useful homiletical tool for the Antiochene preacher. John saw in Moses’ meekness and 
humility, attractive qualities for Christians in general and Christian priests in particular. For 
Chrysostom, virtue was the life blood of his claims to Christian relationship with the 
Israelite saints. For a Christian priest, preaching in a city with a vibrant and attractive 
Jewish community, the advancement of such an assertion that claimed Christian inheritance 
of the Mosaic legacy was not without its challenges. Part of John’s challenge was not only 
supporting his own claims to Mosaic inheritance but also refuting those of a Jewish 
community that regularly attracted members of his own flock to its services. John 
combatted such syncretism with an invective equal to that which he offered Christian 
heretics, Greek philosophers, and followers of the Roman religious cult. 

Even with such diatribe directed at Judaism, Chrysostom was no Marcionite. In 
John’s writing there is no rejection of the law and covenant but rather an articulation and 
amplification of Pauline distinctions. For John, the law did indeed have a function but its 
purpose was purely Christian in nature. John refrained from disparagement of the law given 
his reliance on the Old Testament narrative and the holy men and women within that text. 
Nevertheless, he contended that the Mosaic law had fulfilled its usefulness. Since, in John’s 
exegetical mindset, the Sinai covenant was given by Christ, the Logos, it was therefore 
Christ’s to annul since it had been replaced by the New. Chrysostom contended that the 
function of the law was to “turn men to Christ,” and concluded that it was Jews and not 
Christians who were in opposition to that law.  

John attempted to paint a picture of an intransigent Jewish community that fought 
Moses then and continued in their opposition to what he saw as the Christian intent of the 
law. Chrysostom used the scriptural events detailing such dissension against Moses as part 
of his ongoing diatribe against scriptural and contemporaneous Jews. Indeed, John saw 
little difference between the experience of Moses leading his people in the Exodus and the 
prophets to follow.  

Throughout John’s writings he gave us a Moses who was a man of virtue and a 
saint but nonetheless inferior to Christ and the Apostles in the sense that each had a 
profoundly different and more significant mission. Chrysostom, therefore, sought to 
preserve the supremacy of the New Testament while simultaneously extolling the virtue of 
a preeminent figure of Judaism. A thoroughly Christian Moses emerges in whose mouth 
Chrysostom felt perfectly comfortable to place his own words. 

Such praise was balanced by invective in the rhetorical environment within which 
Chrysostom operated. While such harsh language strikes a discordant chord in the 
contemporary ear it was nevertheless part of the expectations of John’s contemporaneous 
audience. The prominence of Moses in both the Jewish and Christian traditions made the 
prophet an appealing figure with which John could put forth his positions with regard to his 
attitude toward Jews and Judaism. The Antiochene priest deemed the vibrancy of the local 
Jewish community and its ability to attract members of Chrysostom’s flock to be of such a 
concern that he saw fit to break off an attack on Arianism to address the issue. The 
invective John used indicates both the importance he attaches to the subject as well as the 
potential legitimacy of the Jewish relationship to Moses in the eyes of his congregation. Put 
another way, a homilist in charge of forming his flock does not waste time or energy 
refuting that which needs no refutation. 
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Димитрије Тониас 
 

СЛИКА МОЈСИЈА У ЗЛАТОУСТОВОМ САГЛЕДАВАЊУ 

ЈЕВРЕЈА И ЈУДЕЈСТВА 
 
Златоусти није био ни први a ни последњи хришћански екзегета који 

користити Мојсија у обликовању свог погледа на Јевреје и јудејство. Без обзира на 
пастирски и богословски значај који Златоусти приписује кључним библијским 
догађајима, као што је Излазак, за њега је библијска фигура Мојсија посебно корисна 
у настојању да смести хришћанске и јеврејске заједнице својих дана у оквир шире 
хришћанске метанарације. Непосредно говорећи, Златоусти је настојао да дефинише 
начине по којима је Мојсије, кога је сматрао „највећим од пророка”, био пре 
хришћанска него јеврејске фигура. 

Овај рад испитује Златоустово представљање Мојсија као дела његовог 
општег погледа на јудејство, по коме су незнабошци који су изашли из таме 
идолопоклонства ушли у посед наследства кога су се Јевреји одрекли одбациши 
Христа. Златоусти никада није оклевао да се користи личностима из Старог завета, у 
свом настојању да се успостави хришћанско власништво над библијским текстовима. 
Златоусти се стотинама пута позивао у својим проповедима и расправама на ову 
доминантну фигуру из друге књиге Торе, често користећи Мојсија у својим 
дијатрибима (нападима) на Јевреје и јудејство. Као што су Роберт Вилкен и други 
показали, Златоусти је био забринут што су припадници његове пастве имали сталну 
дилему да се определе између цркве и синагоге. Делимично је та брига и подстицала 
ове нападе, те је библијска личност Мојсија могла да добро послужи у том погледу. 

Златоусти користи правила софистичке реторике којима хвала представља 
противтежу погрди. За Златоуста је личност Мојсија била достојан модел за такву 
похвалу у којој се ова фигура из старине представља као модел врлине достојан 
подржавања. Рад показује како антиохијски проповедник издваја вођу Израиља ка 
Изласку из тог јеврејског контекста у настојању да га представи као хришћанског 
пророка. 

Осим тога, чланак показује и начине на који Златоусти описује Мојсија не 
само као потпуно хришћанску личност већ и као кључну фигуру у библијској причи 
коју антиохијски беседник сагледава и као подршку хришћанским ставовима, и као 
оптужбу оних Јевреја који одбацују те ставове. Ово истраживање укључује и 
испитивање Златоустих упућивања на Мојсија у настојању да се утврди његов 
богословски значај. Конкретно, овај рад истражује начине на које Јован Златоусти 
сагледава Мојсијев Закон и Синајски Савез у њиховом савременом хришћанском 
контексту. Златоусти није био Маркионита и повремено је осећао да је неопходно 
бранити како Мојсија, тако и закон. На основу Јованових списа, појављује се 
целовита слика Мојсија, кога Златоусти приказује као модел смирења и кротости и 
чије је учење пре у складу са учењем хришћанске Цркве, него јеврејске синагоге у 
којој Јован Златоусти види такмаца.  

Кључне речи: Свети Јован Златоусти, Мојсије, Јевреји. 
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Ненад Д. Мијалковић 
Српска православна богословија Светог Кирила и Методија, Ниш – Србија 
 

БОГОСЛОВЉЕ СВЕТЕ ТАЈНЕ КРШТЕЊА 

У РИМОКАТОЛИЧКОЈ ЦРКВИ 
 

Апстракт: Сам садржај Светих тајни има за задатак да покаже њихов 
богословски аспект, и њихов развој кроз историју. Приказ Светих тајни полази од 
Светог писма, дела појединих светих отаца Цркве, доба схоластике, Тридентског 
сабора и Другог ватиканског сабора. У разматрање биће узета и поједина мишљења 
и ставови еминентних теолога Западне Цркве. На крају долазимо до тога, да ћемо 
за сваку Свету тајну изнети став Православне Цркве, односно богословско виђење. 
У излагању тематике, ставићемо на разматрање одређене чињенице, и даћемо 
одговоре на следећа питања: Да ли су Свете тајне самостална дела – чини, или пак 
дела заједнице, односно, да ли су Свете тајне замисливе без Свете Евхаристије – 
Литургије. Говорећи, о Светим тајнама, покушаћемо да обухватимо њихов 
тријадолошки, пневматолошки, христолошки, сотириолошки и есхатолошки 
карактер. Морамо обратити посебну пажњу, у каквом се односу налазе Свете тајне 
једна према другој. Из реченог видимо да се ради о доста опширној тематици, али 
базираћемо се на неке богословско историјске чињенице, које су најбитније за развиј 
и схватање Светих тајни. 

Кључне речи: Крштење, Евхаристија, Литургија, Света тајна, сабор, 
Црква, тријадолошки, пневматолошки. 

 
Увод 

 
Светотајинско богословље представља кључни израз Цркве као Тела 

Христовог, јер је на Светим тајнама заснована сама егзистенција целокупног 
хришћанског света. С тим у вези, наша свакодневица наводи нас на размишљање о 
стварима које су актуелне и изазовне у самом животу Цркве. Једна од тема које 
заокупљају нашу истраживачку пажњу јесте и светотајинско богословље 
Римокатоличке Цркве. Поменута тематика суштински нас усмерава на богословску 
садржајност и сам историјско – богословски развој Светих тајни сходно предању 
Западне Цркве. Баш због тога, дотично светотајинско богословље је заправо 
теолошко поимање теорије и праксе Светих тајни у контексту искуствених оквира 
Западне Цркве. Уз то, богословље Светих тајни подразумева и истраживање, условно 
речено, сваке Свете тајне понаособ. Сходно томе, често се поставља следеће питање: 
да ли уопште можемо говорити о Светим тајнама понаособ, или би их требало 
сместити у један свеобухватнији контекст, у оквиру кога су једна без друге потпуно 
незамисливе? Као одговор на постављено питање треба истаћи да богословље Светих 
тајни обухвата и њихову међусобну повезаност, чиме се превасходно изражава 
тенденција повратка древном начину поимања Светих тајни, а што је било 
карактеристично како за Западну, тако и за Источну Цркву. Повратак таквом виду 
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светотајинског богословља огледа се, пре свега, у истицању и продубљивању 
евхаристиоцентричног контекста Светих тајни. Када је реч о нашој теми, под 
светотајинским богословљем Римокатоличке Цркве првенствено се мисли на аспекте 
Светих тајни унутар Литургије. Управо у том правцу су и усмерене одлуке чувеног 
Другог Ватиканског сабора (1962–1965). Следствено томе, говорити о светотајинском 
богословљу западне Цркве, уз истовремено игнорисање њеног литургијског 
богословља, потпуно је незамисливо. Стога, сматрамо умесним да би о богословљу 
Светих тајни Римокатоличке Цркве требало говорити из угла њеног литургијског 
богословља. Излагање почињемо једном изузетно битном Светом тајном, а то је тајна 
увођења у Црквену заједницу, Света тајна крштења.  

 
2. Света тајна Крштења 

 
Свака хришћанска Црква исповеда крштење као чин спасења. За такво 

размишљање позивамо се на Дела апостолска: „А Петар им рече: Покајте се, и да се 
крсти сваки од вас у име Исуса Христа за опроштење гријехова; и примићете дар 
Духа Светога“ (Дап. 2,38). Увек је у Цркви крштење представљало улазна врата и 
темељ целокупног хришћанства. „Крст је [...] сакраментални вез јединства међу 
свима који су њиме препорођени“.1 Чин крштења је примање у црквену заједницу, 
чиме се изражава бит Цркве. Црква се не утемељује на добровољном сабирању 
појединих особа истога мишљења, него на деловању Бога, који нас призива. Зато се 
Црква зове Тело Христово, у њу не улазимо, него бивамо узети. „За дјелотворност 
крста мјеродаван је чин, не схваћање крста дотичне Цркве или човјека; његова 
вриједност није овисна ни о заједници која га дијели, ни о вјери или теолошком 
схваћању крститеља“.2 Од почетака се у постваскрсној заједници крштава. Апостол 
Павле у својој Првој посланици Коринћанима представља заједницу крштених у Дух 
Светом: „Јер се и једним Духом сви ми крстисмо у једно тијело, били Јудејци, или 
Јелини, или робови, или слободни; и сви смо једним Духом напојени“ (1. Кор. 12,13). 
И у римској су заједници сви крштени саучествали у смрт Христову, стога и пита 
апостол: „Или зар не знате да сви који се крстисмо у Христа Исуса, у смрт се његову 
крстисмо?“ (Рим. 6,3). Крштење у хришћанском духу разликује се од јудејског обреда 
чишћења (очишћења), који су се понављали. Име Исуса Христа је сажетак 
целокупног дела спасења и даје крштењу циљ, оно је предавање крштеног у 
власништво Христу. Крштење претпоставља проповед о Христу и веру у Христа. 
Крштење остварује опроштење греха  и посредује Духа Светога. Пракса крштења 
постоји у првој Цркви од најранијег времена. Христос даје заповест својим 
ученицима: „Идите, дакле, и научите све народе крстећи их у име Оца и Сина и 
Светога Духа“ (Мт. 28,19). Слично у мисионарском духу Христос заповеда: „И рече 
им: Идите по свему свијету и проповиједајте јеванђеље сваком створењу. Који 
повјерује и крсти се биће спасен, а који не вјерује биће осуђен“ (Мк. 16,15-16). 
Христос на почетку свог јавног деловања прима крштење од Јована Крститеља. 
Каква је велика веза крштења по Јовану и после васкрсења, види се коначно из тога 
што је догађај на Јордану прожет догађајима из божанске икономије спасења. Исус 
Христос бива објављен као Син (Мк. 1,11) и Дух Свети силази на њега. Тиме се 
приближавамо закључку, пошто је Исус узео на себе Јованово крштење, такав чин, 

                                                 
1 Unitatis redintegratio, Dekret o ekumenizmu, Dokumenti Drugi vatikanski koncil, Kršćanska 
Sadašnjost, Zagreb 2002, UR 22. 
2 Franz Court, Sakramenti, Priručnik za teološki studij i praksu, Đakovo 1997, 120. 
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могао би бити важан разлог за праксу крштења у Цркви. Међутим, оно што је рана 
Црква чинила није наставак Јовановог крштења, него нешто ново, крштење у име 
Исуса Христа. Ово потврђују и речи самог Св. Јована: „Ја вас крштавам водом за 
покајање; а онај што долази за мном јачи је од мене: ја нисам достојан њему обуће 
понијети; он ће вас крстити Духом Светим и огњем“ (Мт. 3,11). Заиста крштење се 
може окарактерисати као догађај Васкрсења и Педесетнице. „Ако је крштење знак за 
човекову нову егзистенцију, кршћани то могу разумјети само укључивањем 
исповијести ускрснућа. Ако је Иван своје крштење подјељивао са погледом на 
блиски суд, тада прва заједница види у ускрснућу одлучни есхатолошки тренутак, 
који одређује све њено садашње и будуће дјеловање [...] Распети и Ускрсли је 
повијесно јединствена и у Духу Светому трајно вријеме испуњујућа присутност 
Божија“.3 Христолошко разумевање крштења код апостола Павла показује веру у 
Христову смрт и васкрсење што остварује наше спасење. Показује нам и то свети 
апостол да се у крштењу сваки појединац налази у Христу и тиме чини дело његовог 
спасења. Крштење се показује символиком урањања и израњања као знацима смрти и 
васкрсења. У посланици Римљанима, у Павловом говору о крштењу, апостол се пита 
о односу благодати и греха (Рим. 6,1-11). Крштење је примање, укључивање у смрт 
Христову. „Или зар не знате да сви који се крстисмо у Христа Исуса, у смрт његову 
се крстисмо. Тако се са њим погребосмо кроз крштење у смрт, да би, као што 
Христос из мртвих славом Очевом, тако и ми ходили у новом животу. Јер ако 
постадосмо сједињени са обликом смрти његове, онда ћемо и са васкрсењем. Знајући 
ово, да се стари наш човек разапе са Њиме, да би се уништило тијело грјеховно, да  
више не робујемо гријеху. Ако ли умријесмо са Христом, вјерујемо да ћемо и живјети 
са њиме“ (Рим. 6,6–6.8). Неоспорно смрт Христова је присутна у чину крштења. 
Срасти са сликом његове смрти није пуко обредно понављање Исусове смрти. 
Напротив, крштени се доводи у везу са смрћу, присутном у самом чину крштења. 
Крштење у смрт Христову значи и има удела у Васкрсењу. Повезаност са Христом 
оствареној у крштењу значи ослобођење од стеге греха. Појмови, којима апостол 
Павле обијашњава крштење су следећи: 1. Облачење у Христа; „Јер сте сви синови 
Божији вјером у Христа Исуса. Јер који се год у Христа крстисте, у Христа се 
обукосте. Нема више Јудејца ни Јелина, нема више роба ни слободнога, нема више 
мушког ни женског, јер сте ви сви један (човјек) у Христу Исусу“ (Гал. 3,26-28). 2. 
Крштење се карактерише као прање. „И такви бијасте неки; али се опрасте и 
посветисте и оправдасте именом Господа Исуса Христа и Духом Бога нашега“ (1. 
Кор. 6,11). 3. Крштење је као запечаћење. „Који нас и запечати, и даде залог Духа у 
срца наша“ (1. Кор. 1,22).  

Погледајмо у Јовановом јеванђељу  његов разговор са Никодимом (Јн. 3,1-
15).  Тамо се каже: „Одговори Исус и рече му: Заиста, заиста ти кажем: ако се ко не 
роди одозго, не може видјети Царства Божијега“ (Јн. 3,3). За ближе разумевање тог 
рођења одозго, видимо у Христовим речима: „Одговори Исус: Заиста, заиста ти 
кажем: ако се ко не роди водом и Духом, не може ући у Царство Божије“ (Јн. 3,5). 
Јеванђелист Јован наглашава пневматолошки карактер крштења, док апостол Павле 
више истиче христолошки карактер, мада не занемарује ни пневматолошки (1. Кор. 
12,13). Даље, текст о крштењу (1. Јн. 5,6-8), сигурно ту није непосредно реч о 
крштењу, али се оно претпоставља кад се каже: „Он је тај што дође водом и крвљу, 
Исус Христос; Не само водом, него водом и крвљу; и Дух је онај који свједочи, јер 
Дух је истина“ (1. Јн. 5,6). Према Јовановом поимању, крштење је узрочно и 

                                                 
3 F. Courth, Sakramenti, нав. дело, 126. 
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делотворно, оно је начин препорођења. Он крштење даље види, као искупитељско 
дело Исуса Христа које у историји делује, као живо и делотворно од Духа Светога 
сведочанство за Сина од Оца. По библијском схватању сви дарови крштења, послање 
Духа, посвећење, опраштање греха, плодови су Христовог дела спасења. У својој се 
новој егзистенцији крштени одређује како од Христа тако и од Духа, али је у процес 
посвећења укључен и Отац, Он је иницијатор спасоносног деловања (1. Кор. 6,11). У 
времену после Новог завета, христолошки вид крштења и његов тројични развој стоје 
један према другом, до коначног спајања.  

Најстарије сведочанство о току развоја крштења даје нам Дидахи. Дидахи 
нам говори о припремама за крштење, и истиче да они који се спремају за крштење 
морају да посте. Говори о употреби воде у литургијском чину, наглашава да у 
нормалним околностима треба користити текућу воду, а у посебним приликама 
дозвољено је троструко обливање водом уместо погружавања, то се чини у име Оца, 
Сина и Светога Духа4. Овим речима је прихваћенo Матејевo виђење крштења. У 
Варнавиној посланици износи се типологија (праобраз) хришћанске вере и живота, 
указује се на прави смисао обрезања и прописа о храни, као и о праобразу Крста 
Христовог и хришћанског крштења у Христу, који је, не Давидов, него Божији Син.5 
Свети Климент Римски износи да Свету тајну крштења држимо свето и неупрљано.6 
Он под „печатом“ у Другој посланици Коринћанима свакако подразумева Свете тајне 
крштења и миропомазања7. Пастир Јермин говори о Сину Божијем као печату 
крштења и миропомазања8. Свети Иполит Римски у свом Апостолском предању даје 
нам драгоцено  литургијско – канонско предање, које описује богослужење и 
структуру уређења живог организма прве Цркве, потпуније него што је то приказано 
у Дидахију. Свети Иполит говори о онима који ће примити Свето крштење и о 
предању Светог крштења. Света тајна крштења се, по Апостолском Предању Светог 
Иполита, састоји од припреме онога који се крштава, одрицања од сатане, самог чина 
крштења, исповедања вере у Свету Тројицу, помазања уљем (миропомазање) и ова 
Света тајна налази закључење у Евхаристији9. Код иполита римског запажамо, тј. из 
његовог искуства Цркве, да су Свете тајне крштења, миропомазања и Евхаристије 
назамисливе као појединачна дела, већ да једна другу прожимају и допуњују. Од 

                                                 
4 Уп.: Дидахи (VII-VIII), у: Дела апостолских ученика, Атанасије Јевтић, Врњци–Требиње, 
2005, 122-123. 
5 Уп.: Варнавина посланица (IX-XII), у: Дела апостолских ученика, А. Јевтић, нав. дело, 144-
146. 
6 „Ако, дакле, ни такви праведници не могу праведностима својим избавити децу своју, онда 
ми, ако не сачувамо (наше) крштење свето и неупрљано, с каквом ћемо надом ући у Царство 
Божије? И ко ће нам (тада) бити бранилац ако се не нађемо на делима светим и праведним?“, 
Климентова Коринћанима Друга (VI, 9), у: Дела апостолских ученика, А. Јевтић, Врњци–
Требиње 2005, 194. 
7 Уп.: Климентова Коринћанима Друга (VII, 6; VIII, 5), у: Дела апостолских ученика, А. Јевтић, 
нав. дело,194-195. 
8 „Нужно је, вели он, да кроз воду узиђу да би били оживљени, јер не могаху другачије ући у 
Царство Божије ако не одложе умртвљеност ранијег живота свог. Добише, дакле, и ови уснули 
печат Сина Божијега и уђоше у Царство Божије. Јер, вели, пре но што човек понесе Име Сина 
Божијег, мртав је; а када добије печат одлаже умртвљеност и добија живот. Печат пак јесте 
вода (крштења); а у воду улазе мртви, а излазе живи. Њима је, дакле, проповедан овај печат и 
употребили су га да би ушли у Царство Божије“. Пастир Јермин (XCIII, 2-4), у: Дела 
апостолских ученика, А. Јевтић, нав. дело, 354.  
9 Уп.: Апостолско предање Сетог Иполита Римског (XX-XXI), у: Дела апостолских ученика, 
А. Јевтић, нав. дело, 393-399. 
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огромног је значаја опис Свете тајне крштења и хришћанског богослужења који нам 
даје Свети Јустин Мученик Философ. Код Јустина Философа, крштење се схвата као 
чин свете Тројице. Садржајно се крштење код Јустина схвата као прање, па и као 
просветљење. Крштење се одвија призивом Божијег имена.10 „Тројствено 
благословна ријеч, коју он изговара над крштеником у облику епиклезе, даје 
закључити на неку врсту апозиције Богу Оцу [...] На формулацију заједнице која пред 
ходи Јустину упућује надаље да се израз Дух Свети у таквом положају ријечи иначе 
код њега не спомиње“.11 Крштење се код Светог Јустина схвата као ново рођење. Без 
сумње, Јустин, у својој Апологији има у виду крштење одраслих. Интересантна је 
упорност са којом он, у неколико наврата, говори о крштењу као о ступању у нови 
живот, а уопште не спомиње оно што је касније почело да се сматра главним 
смислом обреда, опрост првородног греха. На западу се посебно усталила идеја да 
сви људи деле кривицу Адамовог греха, и могу се очистити само посредством 
крштења. Источна пракса крштавања мале деце не предсавља њихову греховност или 
кривицу, него је заснована на томе да се деца рађају у огреховљеном свету и зато им 
је потребан дар обновљења живота.12 Иполитово се крштење у име Свете Тројице 
налази у раним исповестима крштења како на Истоку, тако и на Западу. Блажени 
Августин говори да крштење може да врши само беспрекоран свештеник. Он 
наглашава да је делатељ сакрамената сам Христос, једино исправно крштење припада 
Христу и његовој Цркви.13 Што се тиче Томе Аквинског, он формулу крштења види 
као делатни узрок Тројичног Бога, мада наглашава и да делатељ, као инструментални 
узрок, мора да буде наглашен. Оба узрока изражава Тројична формула крштења: „Ја 
те крстим у име Оца и Сина и Духа Светога“. Делатељ сакрамента у нужди може 
бити лаик, било мушкарац, било жена. У сакраменту не делује нико властитим 
моћима, него као оруђе снагом Христовом.14  

Теологија крштења Тридентског сабора садржана је у 14 канона, овај сабор 
нема посебно поглавље учења о тајни крштења, већ у сажетој формулацији одбацује 
спорне ставове који су изнедрили из реформације. Сабор у Триденту није развио 
своју теологију сакрамента крштења, он се задовољава одбраном традиционалног 
предања. Тако недостају суштински одговори на различита питања која су произашла 
из раформације; веза између вере, крштења и живота, сврставање крштења деце, као 
и веза крштења и црквене егзистенције.15 Ове теме ни у вековима који следе не 

                                                 
10 „Потом их доводимо тамо где је вода, и они се препорођују на исти начин на који смо се и ми 
препородили, тј. умивају се тада водом у име Бога Оца и владике свега, и Спаситеља нашега 
Исуса Христа и Духа Светога“. Види: Јустин Мученик, Прва апологија, 61, у: Св. Јустин 
Философ, Сабрана Дела I-II , Хришћанска мисао, Београд–Ваљево–Србиње, стр. 50; Migne, 
Jacques–Paul, Patrologiae cursus completus. Series Graeca, Paris 1857–1912 (PG) 6, 420-421; О овој 
теми можете видети и у: Hubert Jedin, Velika povijest Crkve I, KS, Zagreb 1972, 201;  Атанасије 
Јевтић, Христос Нова Пасха – Божанствена Литургија I, Београд–Требиње 2007, 45. 
11 F. Courth, Sakramenti, нав. дело, 141. 
12 Уп.: Јован Мајендорф, Увод у светоотачко богословље, Врњачка Бања 2008, 47-48. 
13 Уп.: Aurelije Avgustin, De baptismo contra Donatistas, 6; Migne, Jacques–Paul, Patrologiae 
cursus completus. Series Latina, Paris 1884–1912 (PL) 43, 113; Види: Аurelije Avgustin, Homilia 
268, 2. PL 38, 1231-1234. 
14 Види: Toma Akvinski, Suma protiv pogana II, KS, Zagreb 1994, 1043-1045, Овде се износи 
став Томе Аквинског у скраћеној верзији и говори само о основним стварима које се тичу 
Свете тајне крштења. 
15 Уп.: Heinrich Denzinger – Peter Hunermann, Zbirka sažetaka vjerovanja definicija i izjava o vjeri 
i ćudoređu, Đakovo 2002, 345-346 (DH). 
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налазе правог свеобухватнијег разрешења. Извесне промене се могу забележити тек у 
протеклих неколико деценија, са новим библијским и патристичким освешћењем и 
обновљењем. Прва тежња на почетку прошлог века тиче се јединствености 
сакрамента крштења. Требало је разлучити и одговорити на следеће тезе, да ли 
крштење потиче из хеленистичких мистеријских светковина (религијско – историјска 
школа), а друга је своје расправе поставила у односу вере и чина крштења. Нови 
завет јасно сведочи о потреби оба елемента (вере и крштења), библијска егзегеза 
наглашава њихово узајамно допуњавање. Даље тежиште данашње расправе о 
крштењу јесте продубљење тајне крштења као значајног црквеног сакрамента. То је, 
пре свега, важно за Други ватикански сабор. Крштење се сматра као посвећење за 
опште свештенство, а не као прости улазак у Цркву. У Конституцији о Цркви каже 
се: „Апостолат је лаика судјеловање у самој спаситељској мисији Цркве, и за тај су 
апостолат сви одређени од самог Господина по крштењу и потврди“ 16. На тај начин,  
мисао Томе Аквинског прихваћена је и проширена: он одређује свештенство лаика 
као оспособљење и налог за култ. 

За еклисиолошко разумевање тајне крштења, као дела Цркве, лежи у томе што 
је Црква као целина пре свих појединих чинодејстава ’прасакрамент’, који представља 
и посредује спасење у Исусу Христу. Чином крштења, крштени се уграђује у Тело 
Христово, после њега је могуће примање других сакрамената; тако се крштење 
поставља као нужна претпоставка. Нови Завет не познаје праксу по којој би неко без 
крштења био позван у чланство Цркве и конституисан као хришћанин. Виђење 
крштења као учлањење у Цркву доводи до тога да се крштење схвата као заједница са 
Христом, давање Духа, ослобођење од греха. Такво мишљење следи и Други 
ватикански сабор.17 „Бог умилостивљује човјека за његов властити индивидуални спас 
у крштењу тако што га учлањује у Цркву. Припадност Цркви, чланство у Цркви, први 
је и непосредни учинак тога сакрамента иницијације, који сваки кршћанин прима, који 
је за све темељ њиховог кршћанства, у свему без изнимке, што се у таквом животу 
може наћи на хијерархијским, сакраменталним и високим властима, јер некрштени не 
може ваљано примити ни један други сакрамент и не може посједовати никакву правну 
власт у Цркви“.18 Црква није просто самоостварен и самоодговоран скуп људи. Она је, 
напротив, од Христа позвани и у Духу Светоме уједињени народ Божији. Она је како 
каже Други ватикански сабор, стадо које „непрекидно храни и води сам Христос, добри 
Пастир и кнез пастира“.19 Пошто Христос сабира Цркву, и она је у Духу Светом 
уједињени Народ Божији, крштење се може дефинисати једноставно као улазак у ту 
заједницу. Можемо га схватити и као примање, задобијање чланства у Цркву. Према 
томе, човек не чини себе чланом Цркве, него је учињен чланом. То је разлог што 
апостол Павле каже: „сви смо у једно тело крштени“ (1. Кор. 12,13). Учлањење 
извршено у крштењу има за циљ једну Цркву, јединствену у једном телу и једном 
Духу. Други ватикански сабор, на Цркву гледа као на видљиви, историјски конкретан 
скуп, путујући народ Божији. И Црква је уједно недељива, небеским даровима 
обдарена, тајинствено Тело Христово.20  Та  два  вида  Цркве  не  смеју се схватити као 

                                                 
16 Lumen gentium, Dogmatska konstitucija o Crkvi, Dokumenti Drugi vatikanski koncil, Zagreb 
2002, (LG) 33. 
17 Sacrosantum Concilium, Konstitucija o svetoj Liturgiji, Dokumenti Drugi vatikanski koncil, 
Kršćanska Sadašnjost, Zagreb 2002, (SC) 69; LG 11; 31. 
18 F. Courth, Sakramenti, нав. дело, 159. 
19 LG 6. 
20 LG 8. 



 189

различити елементи; „Црква је напротив једна сложена стварност, која је састављена од 
људског и божанског елемента“.21 Крштењем се верник поставља и опуномоћује за 
активну одговорност за послање целе Цркве; он сада није објекат Цркве као 
некрштени, него субјекат Божијег народа. Као крштен сваки је верник „свједок и живо 
оруђе црквеног послања“.22 Други ватикански сабор дефинише службу лаика из 
послања Цркве у њеној целини, а не само део из службе пастира, тако да је сваки 
крштени активан, одговорни члан Цркве. Укључење у Цркву укључује нас у посебну 
егзистенцијалну заједницу са распетим и васкрслим Господом. Однос према Христу, 
дат чланством у Цркви, подразумева преузимање лика његовог живота, трпљења и 
смрти као и његовог васкрсења. „А живим – не више ја, него живи у мени Христос; а 
што сад живим у тијелу, живим вјером Сина Божијега, који ме заволи и предаде себе за 
мене“ (Гал. 2,20). Живећи божанским животом, човек се обнавља, јавља се његово 
ослобођење од греха и смрти. Ту промену апостол Павле описује овако: „А Бог, који је 
богат у милости, због велике љубави своје којом нас завоље, и нас, који бијасмо мртви 
због гријехова, оживи са Христом – благодаћу сте спасени“ (Еф. 2,4-6). Слично, свети 
апостол каже: „Стога, ако је ко у Христу, нова је твар, старо прође, гле, све ново 
постаде“ (2. Кор. 5,17). У првој Петровој проповеди у Јерусалиму, вера, обраћање, и 
крштење, као хришћански пут спасења, чврсто су повезани: „А Петар им рече: Покајте 
се, и да се крсти сваки од вас у име Исуса Христа за опроштење гријехова; и примићете 
дар Светога Духа“ (Дап. 2,38). Колико озбиљно је мислио апостол са тим позивом 
потврђује нам и каже: „И другим многим ријечима свједочаше, и мољаше их говорећи: 
Спасите се од овога покваренога рода“ (Дап. 2,40). Затим се каже: „Јер нема другога 
Имена под небом данога људима којим бисмо се могли спасити“ (Дап. 4,12). Све нам 
ове речи говоре о неопходности крштења на путу спасења, тако да крштење можемо да 
окарактеришемо као нужност ради учествовања у божанском животу. Јер, Бог сам, по 
својој икономији, жели да се сви људи спасу и дођу до познања истине, зато и свог 
Јединородног Сина шаље да пострада за нас. „Који хоће да се сви људи спасу и да дођу 
у познање истине. Јер један је Бог, један и посредник између Бога и људи, човјек Исус 
Христос, Који себе даде у откуп за све, свједочанство у назначена времена“ (1. Тим. 
2,4-6). Крштењем  нам Христос отвара пут, па и сам постаје пут ка Оцу, потврђење у 
вери. „Исус му рече: Ја сам пут и истина и живот; нико не долази Оцу осим кроз мене“ 
(Јн. 14,6). Христос својом личношћу, делом и речју сведочи о Оцу: „Бога нико није 
видио никад: Јединородни Син који је у наручју Оца, он га објави“ (Јн. 1,18). Код Карла 
Ранера (К. Rahner) запажамо да се Бог саопштава човеку у једној не више пукој 
каузалности, него му даје да сам сарађује по Божијем промислу, да буде управо 
сарадник са Сином, позван на вечни Божији живот лицем у лице, прималац 
непосредног гледања Бога; дакле, учесник Божијег властитог живота. 

У Христу, изражена је непосредна близина према Богу, која се успоставља у 
сакраменту, у Светој тајни. У Светој тајни појављује се Христос, као онај који на 
нама делује. Актуелна присутност у сакраменталном символу изражена вером у 
Христово васкрсење, повезана слањем Духа Светога има за последицу схватање 
Цркве. Зато треба указати на неке текстове из Новог Завета о крштењу на које се 
позива теологија Другог ватиканског сабора, као и постсаборска.23 

                                                 
21 LG 8. 
22 LG 33. 
23 Према речима Јована Богослова, деловање Духа Светога који произилази од Оца усмерено 
је на сведочење и прослављање Сина. „А кад дође он, Дух истине, упутиће вас на сваку 
истину; јер неће од себе говорити, него ће говорити што чује, и јавиће вам што ће бити 
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За боље схватање Христа, поред Оца је и Дух Свети, који је друга значајна 
искуствена стварност. За апостола Павла су узвишени Христос, и у заједници 
делотворни Дух Свети, готово изједначиве величине, а да се не може говорити о 
њиховом изједначавању. Христос је присутан само у Духу Светоме, а Дух Свети је 
присутан у Христу. Дух Свети се не може изједначити ни са Сином, ни са Оцем. Он 
је Божија назначеност у човеку и у Цркви, која наставља Христово дело искупљења. 
Дух Свети оживљава за вечни живот, онога који је подлегао смрти греха (Рим. 8,11); 
многе сабира на исповедање Христа (1. Кор. 12,3) и на заједничку молитву (Гал. 4,6). 
„У својој се новој егзистенцији крштеник одређује како од Криста тако и од Духа; 
али и Отац је укључен у процес посвећења; он је ’иницијатор’ спасењског дјеловања 
[...] али опрали сте се, али посветили сте се, али оправдали сте се у Имену Господина 
нашега Исуса Криста и у Духу Бога нашега (1. Кор. 6,11)“.24 Из овога видимо 
сарадњу Оца, Сина и Светог Духа, па је тако крштење дело Свете Тројице. Крштење 
у име светотројичног Бога није само спољашње питање обреда. Оно је светотројични 
догађај. Оном који се крсти дата је форма егзистенције, чији је свети и посвећујући 
извор Отац. Син се обележава као заједнички, отворени пут према Оцу; Њега води и 
управља Дух Свети, да се верник у јединству нађе у коначном довршењу у вечну 
Божију заједницу. Ми се у Светој тајни крштења егзистенцијално остварујемо као 
есхатолошка заједница. „Али Бог, који је богат у милости, за премногу љубав своју, 
коју има к нама, И нас који бијасмо мртви од гријехова оживље с Христом (благодаћу 
сте спасени), И с њим васкрсе и посади на небесима у Исусу Христу“ (Еф. 2,4-6). 
Слично се каже у Другој посланици Коринћанима: „Зато ако је ко у Христу, нова је 
твар: старо прође, гле, све ново постаде“ (2. Кор. 5,17). Франц Курт (F. Courth) износи 
занимљиво становиште: „[...] Крштеник је ослобођен из изолирајуће затворености у 
себе сама; позван ван из ограђене омеђености и ускраћеног заједништва; спашен из 
мучног пакла супротности, из бесмислених празнина тјескобе и патње, из тлачених 
сјена гријеха и ноћи смрти, постављен у животно отајство тројственог Бога“.25 

Став Православне Цркве је да је ова Света тајна неодвојива од Евхаристије, 
Литургије. „Првобитно нераздвојиво јединство светих тајни хришћанске иницијације 
крштења – миропомазања – евхаристија, оставило је трагове њиховог раздвајања, 
што је у данашњој пракси очигледно: Благословено царство [...], велика јектенија, Ви 
који се у Христа крстисте [...], уместо трисвете песме, читање Апостола и Јеванђеља, 

                                                                                                                            
унапредак. Он ће ме прославити, јер ће од мојега узети, и јавиће вам: Све што има Отац моје је: 
зато рекох да ће од мојега узети, и јавити вам“ (Јн. 16,13-15). Као и у другим речима о 
Утешитељу (Јн. 14,16.26-27), овде се Отац јавља као прави извор и темељ све објављене истине 
коју Син посредује и објављује. Отац и Син су најуже повезани у послању Духа Светога. Дух 
Свети открива и држи живим, долази од Оца, и по Сину. Ако је објавитељ и објава, тада Духу – 
Утешитељу припада да учини присутном Христово објављење кроз тумачење и оживљавање. 
Погледом на сакраменте, и на сам сакрамент крштења, то значи: да су они делотворни символи 
спасења Сина послатог од Оца, јер је Он у Духу Светом назначен у историји, где делује снагом 
свога Духа – Утешитеља. Он је снага у којој се испуњава повезаност верника са Христом и 
Оцем. Тако се сакраментални знаци појављују као Духом испуњена оруђа Христовог 
деловања. Кроз њих Христос проширује своје историјско деловање у времену. Као историјски 
догађаји, Христова дела спасења, остају у позадини. Сакраменти не могу да остану живи кроз 
време, за разлику од њиховог извршиоца. Такав поглед наилази на Божију заједницу која је 
постала видљива у Христовом животу, која је пралик за онај будући нараштај, и сусрет са 
Тројичним Богом. 
24 F. Courth, Sakramenti, нав. дело, 138. 
25 F. Courth, Sakramenti, нав. дело, 167. 
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сугуба јектенија. Очигледно је да се крштење вршило између велике јектеније и 
трисвете песме, односно на месту антифона“.26 Свети Јеванђелист Марко у Јеванђељу 
каже: „Који повјерује и крсти се биће спасен, а који не вјерује биће осуђен“ (Мк. 
16,16). Крштење је Света тајна нашег новог рођења у Христу, нашег укључења у 
обновљени род људски. Првобитни човек је сагрешио, изгубио своје синовство и 
непосредно познање Бога у заједници са Њим. У Христу је човек васпостављен у 
својој првобитној лепоти. Христос је живео савршеним људским животом, животом 
свецеле преданости Богу. Он је прихватио смрт, али је трећег дана Васкрсао из 
мртвих, јер је Његов живот јачи од смрти. У Христу се Бог сјединио са човеком, и 
свима који верују у Њега као Сина Божијег, Пут, Истина  и Живот дарује нови живот, 
благодат поновног рођења. Као видљиви знак овог дара и средства (начина) 
преображења којим нам се он даје, Христос је установио Свету тајну крштења као 
основу новог друштва, Новог Народа Божијег – Цркве. Ми на крштењу примамо 
снагу новог живота који нас чини члановима (удовима) Цркве. Света тајна крштења, 
у ужем смислу речи, почиње освећењем воде. У Библији, вода је символ суда Божијег 
(потоп), очишћења, тј. опроштаја и живота. Још општије узето, она је прва материја, 
корен и основа света. Користећи воду у светој тајни крштења, Црква припрема нови 
свет за новог човека, или тачније нови однос између материје и човека. Човек грехом 
постаје потпуно завистан од материје (ваздух, храна), постаје више материјалан него 
духован. Света тајна поновног рођења почиње очишћењем вештаства (материје), 
чинећи је за човека опет пут ка Богу. То је смисао употребе вештаствених, 
материјалних елемената (воде, уља, хлеба и вина) у Светим тајнама. Човеково је 
божанско назначење, а то да је створен Богом, како би постано цар творевине и 
свеколику творевину потчини Богу. Погружавање крштаваног у воду значи осуду на 
смрт старога човека у њему, пресуду изречену над Адамом, затим умивање од греха, 
Божији опроштај и, коначно, ново рођење, дар Христовог живота крштаваноме. У 
раном предању Цркве, ступање у Цркву и у њен живот се вршило кроз триједно 
свештенодејство, које је укључивало Крштење, Миропомазање и Евхаристију. „Данас 
је ’Сви који се у Христа крстисте [...]’ химна која се на крштењским Литургијама 
великих Господњих празника поје уместо Трисвете песме. Оно у служби Светог 
Крштења има у потпуности исту улогу. Представља везу између Крштења и 
Литургије, везивно ткиво двеју Тајни, које су током великог броја векова служене 
заједно, као што су и три стадија хришћанског посвећења у веру богословски и 
литургијски нераскидиво повезана: Крштење – Миропомазање – Евхаристија. Дакле, 
након Крштења, и облачења новопосвећеног у беле хаљине посвећења, давано је 
Миропомазање, а после тога би се до крстионице, где је вршено Крштење и употреба 
мира, ради причешћивања нових чланова Цркве у поворци ишло у главни храм, где је 
служена крштењска божанствена Литургија“ 27. Символика Светог крштења је 
сложена и вишеструка. „Изнад свега осталог, међутим, то је символика смрти и 
васкрсења, тј. Христове смрти и Васкрсења (Рим. 6,3-4). Ради се о светотајинском 
васкрсавању са Христом кроз учествовање у његовој смрти, саваскрсавању са Њим и 
у Њему за нови и вечни живот“ 28. Свети Никола Кавасила износи, следеће: 

                                                 
26 Јоанис Фундулис, Литургика I, Увод у свето богослужење, Краљево 2004, 242. 
27 Ј. Фундулис, Литургичке недоумице, Краљево 2005, 260. 
28 Даље, занимљиво је то што Флоровски напомиње: „Сви су позвани и свако је у стању да 
верује и свако може бити оживљен вером и крштењем како би на тај начин живео у Њему 
(мислећи на Христа). Крштење је стога ’препорођење’, ново, духовно и харизматско рођење [...]“, 
Георгије Флоровски, Црква је Живот, Изабране беседе, есеји и студије, Београд 2005, 280. 
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„Крштење, наиме, дарује постојање и, уопште, ипостас по Христу, јер примајући 
мртве и развраћене људе, по први пут их уводи у живот; а помазањем светим миром 
усавршава новорођенога, полажући на њега енергије које овом животу приличе; док 
света Евхаристија овај живот и ово здравље одржава и крепи, јер дарује хлеб живота 
да би се сачувало оно што је крштењем и миропомазањем стечено и да би 
новорођени остали у животу. Због тога, примивши своје биће кроз купељ крштења, 
ми живимо тим Хлебом и ходимо светим миром“ 29. На другом месту, он истиче: „Јер, 
немогуће је да ступи у живот онај ко се не крсти водом и Духом, нити могу живети у 
Њему они који нису јели Тело Сина човечијег и пили Крви Његове“ 30. 
 

3. Однос теорије и праксе у Светој тајни Крштења 
 
Крштење (гр. ba,ptisma, лат. baptiso, baptisimo, погружење, погрузити): ново 

рођење, чин рађања у Богу, знак духовног просвећења и облачења у Христа. 
Крштење је први и суштински сакрамент Цркве, могло би се рећи да оно представља 
„врата”, улазак у Христову заједницу. Света тајна крштења нас кроз Евхаристију 
уводи у живу заједницу са Христом и народом Божијим. Крштење је претсављено као 
покрет ка Причешћу и остварује се у Њему. Крштењска је стварност која нас води до 
Царства Божијег и спасења, значи нашег остварења као личности у заједници. 
Слично нас поучава и римски црквено правни зборник: „Крст, врата сакрамената, 
стварни или барем крст жеље, пријеко потребан за спасење, по којем се људи 
ослобађају гријеха, препорађају за дјецу Божју и неизбрисивим биљегом суобличени 
Кристу притјеловљују Цркви, ваљано се подјељује само прањем правом водом с 
потребним ријечима форме“.31 Крштењем се означава, наставља Божије дело спасења 
из прошлости, као што су: спасење Ноја и његове породице од потопа, спасење 
Израиља из Египта преласком преко Црвеног мора, увођење Изриља у Обећану 
земљу преко воде, реке Јордана итд. Знаком воде Бог кроз све векове назначава 
избављење својих изабраника од ропства и пропасти дарује им свој живот „одозго“, 
налик на Христов живот. Тако је крштење видљиви знак којим постајемо слични 
Христу, у његовој смрти и васкрсењу. Христов прелаз  кроз смрт, погреб, символише 
погружавање новокрштеног у води. Погружење као смрт, израњање као васкрсење, а 
трократно се врши у име Свете Тројице, то је свлачење старог човека и његово 
облачење у Царске одежде. Тим чином постајемо деца Божија. У обреду крштења 
онај који се крштава изражава своју жељу, као и потребу за крштењем. Код крштења 
деце ту жељу и потребу изражавају родитељи и кумови. Затим крштавани слуша 
Божију реч, њоме га Бог призива на веру и обраћање. Одрасли, који се припремају за 
крштење, њихово слушање Божије речи је доста дуже и тај период кроз који они 
пролазе назива се катихуменат. Крштавани изражавају обраћање и веру тако што се 
одричу сотоне, одбацују зло и грех, те након тога исповедају веру којом се 
опредељују за Бога у Исусу Христу. Тако свакоме крштаваноме је вера неопходна. 
„Битни чин крштења јест троструко прање водом – било уроњавањем, било 
полијевањем – уз пратњу речи: Ја те крстим у име Оца и Сина и Духа Светога“.32 
Редовни (меродавни) крститељ је епископ, свештеник или ђакон, а у посебним 

                                                 
29 Свети Никола Кавасила, О животу у Христу, Беседа, Нови Сад 2009, 34. 
30 Н. Кавасила, нав. дело, 44. 
31 Kan. 849, u: Zakonik kanonskog prava, proglašen vlašću pape Ivana Pavla II, Zagreb 1996, 436. 
32 Sakramenti, погледати материјал преузет са електронске адресе 
www.petar.ffdi.hr/Izj/sakramenti.htm; приступљено 9. 4. 2009. 
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приликама може извршити крштење и сваки крштени33. Обреди после прања водом 
су: 1. мазање кризмом (светим уљем) означава да крштавани постаје помазаник, 
поистовећује се са Христом (Месијом), сарадник у његовој пророчкој, свештеничкој 
и царској служби. 2. бела хаљина је символ новог достојанства, јер крштењем 
постајемо Божији синови; Затим, представља и невиност, а и обавезу да живимо по 
узору на Христа. 3. Запаљена васкрсна свећа претставља и уприсутњује Исуса Христа 
васкрслог. Он је светлост и путоказ за нови живот. 4. обред „Ефта“ је обредно 
отварање уши и уста крштаваном, што символички показује да он ступа у нови однос 
са Богом и да ће од сада његов живот бити непрестано слушање Божије речи34.  

Укратко, се у сакраменту крштења на тајинствен начин догађа следеће: 
снагом Духа Светога примамо нови живот, постајемо слични Христу, у Христу 
постајемо синови Божији; рађањем за нови живот опраштају нам се греси 
(прародитељски и лични греси које смо починили); на посебан нам се начин 
додељују хришћанске врлине, посебно вера, нада и љубав; постајемо чланови 
заједнице Божијег народа – Цркве. „Они који нису упознали Исуса Криста а искрено 
траже истину и живе по савјести јесу невидљиви, необиљежени чланови заједнице 
Божјега народа. За њих бисмо такођер могли рећи да су крштени крстом жеље, јер 
тражећи истину и живећи по савјести, желе чинити оно што Бог од њих тражи“ 35.  

Схематски приказ Свете Тајне Крштења како у православној, тако и у 
римокатоличкој Цркви, изгледао би овако:  

 
Крштење код православних Тајна крштења код римокатолика36 
Молитве пре чина крштења37 
 
 

Обред примања детета 
Крститељ пита родитеље: Родитељи, које 
ћете име дати своме дјетету [...] или 
које сте име дали, родитељи кажу име,      
Kрститељ: Што тражите од Цркве 
Божије за (име)? Родитељи: Крштење. 
Крститељ: Ви тражите крштење за 
своје дијете. Тиме се обавезујете да га 
одгајате у вери како би живијело по 
Божјим заповиједима [...] 
Обраћа се куму: Куме, јесте ли 
приправни помагати родитеље овог 
дијетета у њиховој задаћи? 
После признања, крститељ: (Име), 
кршћанска те заједница  прима са 
великом радошћу […] 
 
 

                                                 
33 Уп.: kan. 861,1-2, у: Zakonik kanonskog prava, нав. дело, 439. 
34 Види: Anselm, Grun, Sakrament krstenja, KS, Zagreb 2003, 3-20; Adam, Adolf, Uvod u 
Katoličku Liturgiju, Zadar 1993, 124-140. 
35 Sakramenti, нав. дело. 
36 Види: Rimski obrednik, Red krštenja, KS, Zagreb 1970. Овде је представљен ред крштења 
изван Мисе.  
37 Чин је пеузет из: Малог требника, Призрен 1994. Овде су приказане молитве заклињања и 
одрицања од сатане, после одрицања, иде исповедање вере. Каснији распоред чина изложен је. 
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Служба ријечи 
Библијска читања и омилија, Читају се 
један или два од следећих одељака: Јн. 3, 
1-6; Мт. 28, 18.20; Мк. 1, 9-11; Мк. 10, 13-
16. 
Молитва верних 
Крститељ: Браћо и сестре! Призовимо 
милосрђе Господина нашега Исуса 
Криста […] Јектенија крштења. 
Молитва заклињања 
Свемогући вјековјчни Боже! Ти на свијет 
посла свога Сина […] 
Благослов и призивање Бога над водом 
 Боже, ти невидљивом моћиотајственим 
знаковима твориш чудесна дјела […] 
Крститељ десном руком дотакне воду и 
настави: Молимо те, Господине, нека по 
твоме Сину сиђе на овај студенац сила 
Духа Светога, да сви који су по крсту 
заједно с Кристом укопани у смрт, с 
њиме ускрсну на живот. По Кристу 
Господину нашем. Амин.38 
Одрицање и исповедање вере 

Чин Свете тајне крштења 
Ова Света тајна се врши у потпуном 
одејанију. 
Благословено Царство Оца и Сина и 
Светога Духа […] 
Јектенија. 
Молитве: Жалостиви и милостиви Боже 
[…]  
Велики си, Господе, и чудесна су дела 
твоја […] Амин. 
Јер си ти вољом својом привео све из 
небића у биће […]  

Крштење 
Крститељ: Хоћете ли да (име) прими 
крст у вери Цркве што је сад сви заједно 
исповедамо? 
Родитељи и кумови: Хоћемо. 
Крститељ: (Име), ја те крстим у име 
Оца,39 урони дете или га полије водом 
први пут, И Сина, урони га или полије 
водом други пут, И Духа Светога, урони 
га или полије трећи пут. 
Мазање светом Кризмом 

Молотва освећења воде: Стога ти Сам, 
човекољубиви Царе, дођи и сада 
силаском Светога Духа Твога, и освети 

 
Свемогући Бог, Отац Господина нашега 
Исуса Криста, ослободио те је гријеха и 

                                                 
38 Овде ћемо изнети један занимљив став: „Тако по благослову воде бива крсно прање 
уврштено међу Божија дјела спасења, а епиклеза тога благослова јасно говори о снази Духа 
Светога којом Крист извршује ново рођење човјека“, V. Zagorac, Duh Sveti u liturgiji, погледати 
материјал преузет са електронске адресе www.hrcak.spce.hr/file/52843, приступљено 27. 8. 2009, 
128. 
39 „У византиској традицији, формула крштења није као на Западу, изговорена у име 
свештеника који обавља свету тајну (Ја те крстим), него је то свечана изјава у име онога који се 
крштава: Крштава се раб Божији Н. у име Оца, Сина и Светог Духа“. „Ово“ – пише Симеон 
Солунски – „означава слободу крштеног. После крштења, пут према Богу је синергија Божије 
силе и слободног човековог напора“. Мајендорф, Џ, Византијско богословље, историјски 
токови и догматске теме, нав. дело, 259. 
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воду ову. Амин. 
И дај јој благодат искупљења […]  
Нека се под знаком крста твога сатру 
све непријатељске силе. Амин. 
Молимо Ти се, Господе, нека отступе од 
нас сва ваздушна и мрачна привиђанја 
[…] 40 
Молитва јелеја: Владару Господе Боже 
отаца наших […]41 
Благословен Бог који посвећује и 
освећује свакога човека који долази на 
свет, сада у век и у векове векова. Амин. 
Помазује се чело крштаваног: Помазује 
се слуга Божији […] (затим се помазују 
прса, уши, руке, ноге, када се помаже 
цело тело крштава га свештеник 
усправног и окренутог на истоку). 
Крштава се слуга Божији (Име) у име 
Оца, амин; и Сина, амин; и Светога  
Духа, амин.42  
Псалам 32: Благо ономе, којему је 
опроштена кривица […] 
Следи облачење: Облачи се слуга 
Божији […] 
Тропар глас 8: Одећу ми подари 
светлости […] 

наново те родио из воде и Духа Светога 
[...] 
Облачење у беле хаљине 
(Име), постао(ла) ново створење и 
Криста си обукао(ла) [...] 
Пружање запаљене свеће: Примите 
свијетло Кристово.   
Ефта 
Крститељ додирује детету уши и уста 
говорећи: Господин Исус, који је дао 
глухима слух а нијемима говор, удијелио 
ти да ускоро можеш примити његову 
ријеч својим ушима и исповедати вјеру 
на хвалу и славу Бога Оца. Амин. 
Поворка креће према олтару: У Криста 
сте се крстили, Криста сте обукли. 
Алилуја, алилуја. 
Молитва Господња. 
Благослов. 
 

 
Света тајна крштења је Пасхална тајна живота сваког хришћанина и 

представља нераздвојни део празновања Васкрса. Оваква пракса је проистекла из 
свести Цркве да крштење представља, ступање човека у живот Васкрслог Христа, 
тако да је прослава Васкрса, уствари, прослава Крштења. Хришћанин је крштењем 
ступио у нови живот, у живот који није оивичен смрћу, и који је због тога прави и 
истинити живот. Крштење се повезује и са мучеништвом и са смрћу, што налазимо у 
Светом Писму (Мк. 10,9; Рим. 6,4). Зато је у крштењу као нашем умирању за старог 
човека, за грех и смрт, у литургијској пракси Цркве предходио велики пост, који 
представља период припреме за ову Свету тајну. Овај период очишћења је 
проистекао из схватања да је Црква  икона Царства Божијег, а у Царству неће бити 
греха, смрти и страдања. Зато је неопходно да се у Цркву као Царство Божије, улази 
путем очишћења, односно путем преласка кроз смрт. Прво рођење је било рођење за 
смрт, а бања новог рођења јесте рађање за живот и поистовећивање свог идентитета 
са Христом и са заједницом Цркве. Сотириолошки карактер ове Свете тајне је што 

                                                 
40 Молитва нас упућује на Господа Исуса Христа, што видимо из завршног возгласа: Јер теби 
приличи слава, моћ, част и обожење, заједно са беспочетним Твојим Оцем, и са пресветим и 
благим и животворним Твојим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин. 
41 Ова молитва упућена је Оцу, то видимо по њеном завршном возгласу: „ [...] у славу твоју, и 
Јединородног Сина Твог, и пресветог и благог и животворног Духа Твог, сада и увек и у векове 
векова“. Овом молитвом призива се Дух Свети. 
42 При сваком изговарању имена Свете Тројице, свештеник погружава га у воду и издиже га. 
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нам се њом дарује пролаз кроз врата вечног живота. Сама чињеница да је Света тајна 
крштења  корак ка заједници сведочи да она није самостална, већ да своје испуњење 
налази у заједници Цркве, тј. у Евхаристији. Почиње са „Благословено Царство [...]“, 
свештеник је врши у потпуном литургијском одјејанију итд. И без садашњег 
директног учешћа у Евхаристији, очигледније него неке друге тајне, ова Света тајна 
је Евхаристијска. Запажамо да ова Света тајна има литургијски карактер. 

 
4. Закључак 

 
На основу тематике рада, запажамо да је поимање Светих тајни у раној 

Цркви, према учењу више светих отаца, незамисливо ван контекста евхаристијске 
заједнице. Такође, намеће се недвосмислен закључак да рана Црква свој 
светотајински идентитет остварује у Евхаристији. Заправо, за рану црквену праксу, 
питање Светих тајни је питање Литургије. Учествовање у Светим тајнама има за 
последицу њихово остварење у Евхаристији. Такво сведочанство налазимо не само 
на Истоку, него и на Западу. 

Разматрајући саму суштину Светих тајни у њиховом онтолошком смислу, 
нема никакве сумње да су оне неодвојиве од Литургије, без обзира на то што нас 
актуелна пракса на Западу и Истоку демантује. Савремена светотајинска пракса 
одвија се изван контекста литургијске заједнице и одликује се карактером приватног 
богослужења, чиме се спроводи и негује погубни светотајински индивидуализам. 
Свете тајне издвојене из „атмосфере и простора“ евхаристијске заједнице имају за 
последицу мимоилажење светотајинске теорије и праксе. Ову девијацију можемо 
окарактерисати као кризу црквености, која потреса не само римокатоличку него и 
православну  Цркву.  
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Nenad D. Mijalković 
 

THE THEOLOGICAL SACRAMENT OF BAPTISM 
IN THE ROMAN CATHOLIC CHURCH 

 
It is in the nature of the Holy Sacraments to show their theological aspect and their 

development throughout history. The Holy Sacraments are shown through the Holy Bible, 
through the works of some of the Church’s Holy Fathers, through the Scholastic period, 
through the Council of Trent, and through the Second Vatican Council. The individual 
views and opinions of eminent theologians of the Western Church will also be taken into 
account.  At last but not least I must mention that for every Holy Sacrament we will take 
into perspective the viewpoint of the Orthodox Church that is the theological viewpoint.  
Through the lecture topics, we will take into consideration certain facts and we will answer 
the following questions:  Are the Holy Sacraments independent parts i.e. segments, or are 
they parts of a whole aggregate, that is, are the Holy Sacraments conceivable without the 
Holy Eucharist i.e. Liturgy. When speaking about the Holy Sacraments we will try to grasp 
their triadological, pneumatological, Christological, soteriological and eschatological 
character. We must also pay special attention to the relationship i.e. analogy between the 
Holy Sacraments. 

Key words: Baptism, Eucharist, Liturgy, Holy Sacrament, Council, Church, 
Triadological, Pneumatological. 
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Бобан Миленковић 
Калимнос – Грчка  

 
ПОСТ У ЦРКВИ 

(СА ОСВРТОМ НА ПОСТ У ИСЛАМУ) 
 
Апстракт: Циљ рада јесте да пост у Цркви сагледа и прикаже као 

ипостасну категорију која није противприродна човеку, већ је начин да човек себе 
пројави као ипостасну творевину. Осврт на пост у исламу јесте одговор на захтев 
времена у коме живимо и у коме се Црква отворено сусреће са исламом као 
алтернативом хришћанству.  

Кључне речи: Бог, човек, пост, Црква, ипостас, богопознање, ислам.  
 
Црква својим постојањем и животом у овом свету говори о посту као 

искуствено неопходном начину за остварење богопознања, а тиме и хришћанског 
живота. То је сведочење онога што смо од Отаца, као живо искуство Цркве, примили 
и прихватили, и то као залог сведочанства богопознања, у целовитости сабрања Тела 
Богочовека Христа – Цркви, где нам, по вољи Бога Оца, Христос Богочовек, Духом 
Светим, подари Себе као једино богопознање и обожење наше, кроз подвиг одрицања 
од греха и смрти којима нас је сатана држао у ропству. Овде нам сама реч „подвиг“ 
указује на присуство поста у животу човековом. Пост је у Цркви једна од основних 
пројава и именилаца за хришћански – светотајински – живот у овом свету.  

Онај ко практикује пост Цркве1, истовремено, саучествује у свим тајнама 
Цркве, јер их, постећи, бира као своје. Ревност поста је од нас, а благодат којом 
ступамо у тајанствени живот Христом обоженог човека јесте дар Духа Светога. 

 
А) Нека неизбежна питања 

 
Међутим, пост код обичних људи изазива многа питања која се, у суштини, 

своде на једно питање: како треба  постити, колико треба постити и да ли у овом 
посту треба јести овако или онако?  

Оваква питања, када је реч о посту у Цркви, неминовна су. Међутим, 
посматрање и прихватање поста у Цркви само кроз њих није довољно да би се дошло 
до извора и циља поста у Цркви. Уколико се наша тежња за постом, упознавање и 
доживљај поста у Цркви сведе на њих, то нас уводи у егоцентризам, тј. схватање 
поста као индивидуалне2 праксе која се тиче појединца, али не и заједнице, тј. целог 
сабрања верног народа.    

                                                 
1 Пост Цркве – под овим изразом подразумевамо у Цркви напор да се одрекнемо свега онога 
што човека одваја од Христа. Одбацујући сувишно, пророкујемо неопходно. Будући да подвиг 
представља управо тај напор одрицања, можемо да говоримо о подвигу и посту као 
синонимима, што по суштини они и јесу. 
2 Под индивидуално подразумевам – пало, огреховњено стање запечаћено гордошћу и 
егоизмом. Под изразом лично подразумевам – обожено, спасено Богочовеком Христом у 
Богочовеку Христу.  
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То је пут за законско3 испуњавање, али не и суштинско проживљавање  саме 
тајне поста каква постоји у Цркви4. На том законском путу, пост постаје искуство 
појединца невезано за другог, па тако свако има неко своје спасоносно правило, 
спасоносно знање, које му даје могућност да „пост оствари на прави начин“. Испада 
да свако од нас има неку сопствену тајну спасења, коју само он зна и дужан је да је 
другима наметне. У суштини, кроз ту своју индивидуалну тајну, другом судимо да ли 
је у Цркви или није, да ли пости, или не пости, и да ли је на путу ка Богу, или не!    

Овакво разумевање поста, код човека, ствара слику хришћанства као једне од 
оних религија у којима је јасно речено шта човек треба да уради да би остварио неку 
корисност, да би нешто одређено добио. 

У свету у коме је корисност начин постојања законски пост добро се уклапа јер 
„ јасно“ показује шта човек треба да уради да би добио награду за то сада и овде, по 
простом закону каузалности. У систему каузалности, награда је „обавезна последица“ 
тачног испуњавања задатог обрасца у границама формално-правног односа заслужене 
награде за учињене уступке Богу. Такав однос према  посту суштински је стран Цркви, 
јер изазива гордост, иако је присутан у њеној свакодневици као реална опасност и 
искушење за верне. Том искушењу подлегао је ислам својим разумевањем поста. 

 
Мала дигресија 

  
Да бисмо разумели зашто и како пост постоји у исламу и да бисмо могли да 

схавтимо сву његову супротност са постом у Цркви, неопходно је нагласити следеће: 
између Светог Откровења, на коме се темељи Црква Богочовека Христа, и ислама 
постоји потпуна разлика у утемељењу. Разлика је, за хришћане, у свему очигледна, јер 
за нас Бог јесте Света Тројица, Бог Отац, Бог Син и Бог Дух Свети, док је ислам 
утемељен на вери у Аллаха5, који је (самац) бог. Да је Аллах један, да кажемо једна 
личност, и да нема друге, видимо да наглашавају Кур'ан6 и хадиси, и то је први стуб 
ислама7, који у потпуности одваја ислам од било каве теолошко-практичне повезаности 
са Црквом. Исламски стучњаци, за иман (веровање) и шеријат (право), као и сви 
верујући муслимани, ту разлику увек ревносно наглашавају, следећи оно што су 
примили од Мухаммеда, тврдећи да је Црква покварила изворну веру у једнога бога.  

Један од тих верских ауторитета, саудијски стручњак, вахабиста, сасвим 
јасно каже следеће: „Религијска философија у исламу и кршћанству разликује се у 
темељној чињеници да је прва утемељена на једноти Бога (tevhidu) а друга на 
тројству. У исламу Бог је један, који нема никога себи једнаког. Ово је темељни 
концепт који увјек представља основу наше различитости, ако не и наше 
јединствености. Уствари, наш цјелокупан систем живота утемељен је на концепту 
једног и јединог Бога“ 8. 

                                                 
3 Појам „законско“ овде подразумева пост и однос према посту какав су имали фарисеји код 
Јевреја у времену Господа Исуса Христа, види Мт 6, 16 и даље. 
4 Законско испуњење поста јесте одговор на питање како се пости, али оно собом не даје 
главни одговор на пост у Цркви, а главно питање на које треба одговорити јесте зашто се пости 
у Цркви. 
5 Реч „Аллах“ се у тексту користим када говорим о богу у кога муслимани верују 
6 Кур'ан 2:55; 3:2; 28:88; 39:6; 47;19 итд) 
7 Види напред напомену 19. 
8 Ahmad Zaki Yamani, Žena u islamu, Sarajevo, 2007, 166.    
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Ова разлика врло је плодотворна у исламу, јер собом порађа потпуно 
другачију космогонију и антропологију (тј. учење о стварању света и човека). У 
исламу, присутна је идеја о Аллаху творцу, која је скоро идентична са Оригеновом 
космологијом: „Нитко не може бити оцем ако нема сина. Ни господара нема без 
посједа или слуге. Тако се ни Бог не може назвати свемогућим ако не постоје бића на 
којима врши власт. Да би се, дакле, Бог указао свемогућим, нужно је да све постоји... 
Ако никада није било времена када Бог није био свемогућ, нужно је да мора 
постојати оно по чему велимо да је свемогућ и да је увек посједовао на чему ће 
вршити власт и чиме ће равнати као краљ или владар“9.    

Међутим, Muhammed el-Gazali, други исламски учитељ присутан на нашим 
просторима, позивајући се директно на Куран, много радикалније истиче ту 
различитост: „Аллах, џелле шануху, једини је достојан да Га се бојимо, једини 
достојан да од Њега опроста тражимо. Немогуће је изразити колико Му славе и хвале 
припада“ 10. Он даље каже:  „Нема веће измишљотине од оне којом се Иса [Господ 
Исус Христос – моја примедба] сматра Богом овога свијета или субожанством 
Аллаху. Ова се измишљотина проширује и продубљује према различитим 
тенденцијама и мишљењима. Једни сматрају да је овај свијет под влашћу једног 
„колективног органа“, који сачињавају Бог, Иса, његова мајка и Дух Свети... 
Чињеница која се сама по себи намеће јесте: немогуће је да Иса буде Бог, Који ствара 
и одржава, даје живот и смрт, управља крајевима и људима, небесима и Земљом... јер 
је он [тј. Господ Исус Христос – моја примедба]у животу понизни роб, а послије 
смрти гомила посмртних остатака који се помичу у земној јами“11. Цењени „учењак“ 
(алим) ел-Газали само је превидео једну ситницу: Гроб Господа Исуса Христа остао 
је празан, јер је Христос Богочовек васкрсао! 

За разумевање савременог става исламске улеме према хришћанству, врло је 
значајно дело dr Šahin Mustafе12. Господин dr Šahin износи своју критику 
хришћанства посвећујући је студентима афганистанског исламског факултета у 
Пакистану, тј. свима нама добро познатим талибанима. Сва његова критика 
хришћанства, поред језика омаловажавања, заснована је на философкој логици и врло 
је слична критици које упућују многобошци13 и аријанаци14. 

                                                 
9 Origen, Počela, SPLIT, 1985. одељак 2,10. 
10 Muhamed el-Gazali, Verovanje jednog muslimana, Novi Pazar-Sarajevo, 2005, 23 (у даљем 
цитирању Muhamed el-Gazali, Verovanje... ). 
11 Исто, 83; 85. Код истог аутора, у цитираном делу, одељак Правдање судбином, стр. 164-178, 
износи исламски став о првородном греху и темељне принципе исламске антропологије која је 
у свему супротна хришћанској.  
12 Mustafa Šahin,dr. Кršćanstvo - Istina o kršćanstvu kroz historiju, vjerovanje, knjige, pravce i 
učenje ( studija, analiza i rasprava),  pdf izdanje : www.bosnamuslimmedia.com 1429. hidž. god. / 
2008. god. 13.03.2012. 9:09. 
13 О томе видети Јован Романидис, Светоотачко богословље, 2005, 154-182. (У даљем 
цитирању  Јован Романидис, Светоотачко...). Такође погледати Alim Mohammad Hosein 
Tabatabai, Šije u islamu, издање Културног центра при Амбасади Исламске Републике Ирана у 
Београду без године издања,124-131, ( У даљем цитирању Alim Mohammad Hosein Tabatabai, 
Šije u ... ). О утицају неоплатонизма читамо следеће: „Суперлативна кур'анска квалификација 
Бога, Апсолутног, Стваралачког, Праведног Стваралачког, Праведног битка, који је у основи 
свега што јест, логичка је посљедица Његове трансцеденције. Платонска, а поготово 
новоплатонистичка метафизика Једног природно ће се, касније, повезати са исламском мишљу, 
иако ће персонална значајка Бога бити тиме угрожена“. - Nerkez Smailagić, Leksikon islama, 
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 Неопходно је напоменути да за dr Šahinа хришћанство, које се труди да 
„критички“ сагледа, јесте хришћанство римокатоличко-протестантског Запада, са 
којим је дошао у додир у Афганистану15. 

Од поменутих ставова сунита, не разликују се ставови које налазимо код 
шиитских ауторитета. Наиме, код шиита, наилазимо на веома сличне ставове: „... у 
предањима (rewayat) имама из Посланикове породице, која су стигла до нас, 
потврђено је да творевина није ограничена на овај видљиви свет. Много светова је 
постојало у прошлости и постојаће у будућности. Шести имам је рекао: ‘Можда 
мислите да Бог није створио друго човечанство до вашег. Не! Кунем се Богом да је 
он створио хиљаде над хиљадама човечанстава, а ви сте последње међу њима'*. 

А пети имам16 је рекао: 'Бог, Узвишени, како је створио свет, створио је седам 
раса, од којих ни једна није била Адамова раса. Он их је створио од земље и послао 
свако биће, једно за другим, за својом расом на земљу. Затим је створио Адама, оца 
човечанства, и оживео његову децу ради њега'**. И шести имам је, такође, рекао: 
'Немојте мислити да након окончања живота на овом свету, Судњег дана и слања 
честитих у џенет, а грешних у џехенем, неће бити више никога да чини ибадет Богу. Не, 
никада! Пре, Бог ће опет створити робове, без брака између мушкарца и жене, да би 
познавали Његову јединственост и да би му чинили ибадет'***“ 17. 

Све напред речено о исламу јесте оно што ислам разликује од хришћанства, 
али постоји још и сотириолошка разлика која на најбољи начин показује колико је 
ислам потпуна негација хришћанства. Ту разлику уочавамо када посматрамо улогу и 
значај које има Кур'ан за муслимане као посредник између Аллаха и човека. 

Кур'ан је у потпуности у исламу заузео место које у хришћанству припада 
Богочовеку Христу. Куран је како за суните18, тако и за шиите19, вечна књига, што 
није случај са Библијом у Цркви. Појашњено речено: „У 'рецитовању' Курана на 
арапском језику муслимани чују Бога како говори сопствене речи: то је Божији дар 
(kalam Allah) и самооткривање, на сличан начин као што је то Христ, божански логос, 
за хришћане“ 20. Сасвим је тачно дефинисано: „Темељ ислама није Логос оваплоћени, 
већ Логос постаде књига“ 21.  

 

                                                                                                                            
Sarajevo,1990, 347. (У даљем цитирању Nerkez Smailagić, Leksikon). 
14 Антон В. Карташов, Васеленски Сабори том I, Београд 1995, 11- 22. 
15 О томе сведочи и дело Murad Hofmann, Islamkao alternative, Zenica, 1996. PDF izdanje 
http://bosnamuslimmedia.files.wordpress.com/2009/06/islam-kao-alternativa.pdf   18:07 02.12.2011. 
(У даљем цитирању Murad Hofmann, ISLAM  KAO... ). 
16 Навод који следи јесте из шиитског учења. 
17Alim Mohammad Hosein Tabatabai, Šije u ..., 162. *фн.6., **фн.7., ***фн.8. 
18 Види Анастасије Јанулатос, Ислам,Београд, 2005, 88-89.  (У даљем цитирању Анастасије 
Јанулатос, Ислам). Такође видети Nerkez Smailagić, Leksikon, 338-353. На примеру наведеног 
Лексикона можемо приметити једну каректеристичну црту која у много случајева раздваја књиге 
(бар на овим нашим просторима присутне) писане од муслимана за немуслимане од оних које су 
писане од муслимана за муслимане. У књиге за немуслимане (да кажемо мисионарске) јесу 
умивене од сваке врсте исламског фундаметализма и нетрпељивости према хришћанима и 
нарочито Јеврејима. Ту се ислам представља у суперлативима љубави, толеранције и слободе. 
Оне друге за муслимане су до вулгарности огољене у својој нетрпељивости према свему што није 
исламско, тј. према сваком ко не признаје Аллаха за бога. 
19 Види Sejjid Muhammed Husein Tabataba’i, Kur΄an u islamu, Beograd, 1991, 27-34. (У даљем 
цитирању Sejjid Muhammed Husein Tabataba’i, Kur΄an u islamu...) 
20 W. A. Graham, Kur΄an, Enciklopedija živih religija,Beograd, 1990, 400. 
21 Атанасије Јанулатос, Islam, 89, фн. 4. 



 205

Овако, јасно, потпуно утемељење и разграничење ислама од хришћанства и 
јудаизма потпуно је прихваћено од муслимана. За муслимане, Кур'ан је последње, 
коначно отеловљење воље Аллаха, те је, самим тим, изнад свега претходног које он 
(Кур'ан) допуњује и исправља. „Дакако, опречности су јасне: у центру кршћанства је 
особа, у центру ислама је Књига, а у центру јудаизма је уговор–завјет; божија ријеч у 
кршћанству претворена је у човјека, а у исламу претворена је у Књигу“ 22.  

 
Закључак мале дигресије 

 
Ислам је чисто чедо философије. Својом суштином ислам јесте синтеза 

религиозне философије (метафизике) и политике (права) и ни у ком погледу није 
откровење. Ислам не каже о Богу ништа ново, а да философија већ то није рекла. За 
муслимане је несхватљиво да хришћанство никако није државотворна, правносистемска, 
вера као што је то ислам. Ислам захтева своју државу која се има ширити временско и 
просторно, док се хришћанство шири ипостасно, тј. тражи човека.  

Можемо рећи да ислам има корен у времену Праоца Авраама, јер наставља 
религиозно-философске темеље пра-полиса23, од кога је Авраам побегао у пустињу. 
Управо је на тај бег Бог реаговао и прихватио Авраама.  

Васкрсење у исламу не постоји, пре би се рекло да је то идеализован 
наставак овоземаљског живота. Не постоји прелазак границе философске одвојености 
Апсолута и човека са душом и телом. Философско згражавање над телом човека и 
његовом недостојношћу да комуницира са Богом, да има било какву заједницу са 
Богом, потпуно је у исламу. То звучи парадоксално, али је истинито када је реч о 
исламу који важи, декларативно, за религију која је, у односу на хришћанску веру, 
потпуно плотска.  

Ислам је прихватио и пропагира хедонистичко помирљиви став према 
ограниченостима тела – које на тај начин апсолутизује – у којима жели човек да 
ужива за сву вечност. Сав шеријат се на то своди, са јасном подређеношћу жене 
задовољењу прохтева мушкарца. Човек остаје трајно одељен од Бога са свим 
особинама које га ограничавју, али које бивају апсолутизоване до бесконачног 
уживања у њима, али никако слободно, ван или изнад њих. У Цркви, пак, „свако 
истинско боговиђење јесте дар Великога Бога, који нас чини причасницима свог 
живота: смирења и мира, премудрости и знања, љубави и благости. Кроз усељење у 
нас Нетварне Силе, саопштава нам се беспочетни живот. Због тога спасени људи 
постају 'беспочетни' (не по сусштини, него по благодати)“24. 

Мистика ислама је, у ствари, филозофска метафизика у којој нема места за 
преображено тело које је слободно од својих датости. По томе подсећа на старе 
филозофе, али и на Оригена, и у њој никако тело не може постати храм Бога. Тек је 
оваплоћење Бога немогоће и незамисливо!  

Ислам је прихватио етику као свој темељ у практичном животу, јер етика је 
наука философа која покушава да открије механизме доброг живота. Добар живот је, 
за сваку филозофску етику, живот без нужности (ανάγκη), баш као и за ислам, само уз 
малу корекцију, тј. у исламу је мука и оно што изазива бол и ограничења у 
телесности, зло које треба избећи. Ислам се помирио са филозофском ограниченошћу 

                                                 
22 Murad Hofmann, ISLAM KAO..., 47, *Фн.31. 
23 Видети о томе Bogdan Bogdanović, URBS & LOGOS, OGLEDI IZ SIMBOLOGIJE GRADA, 
Niš, 1976. 
24 Софроније, архимандрит, Видети Бога као што јесте, Хиландар 2001, 37. 
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тела и жели да се користи њоме, тј. да ужива у истој и тако дође до апатије. То је 
супротно од хришћанске апатије која јесте слобода од греха, страсти, а не у негирању 
тела или у потчињавању телесном. Етика није теолошка дисциплина по свом 
пореклу, јер је творевина филозофије кроз коју филозофи нуде промишљања и 
механизме за остваривање добра. Међутим, ти механизми, ако се апсолутизују, 
доводе у опасност слободу Бога и човека. Строго гледано, етика може да постане 
добра подлога за чисту магију, јер ствара могућност да се Бог или човек уцене 
добром и да се, путем поступања или непоступања у складу са етиком, утиче, 
усмерава, беспоговорно дејство Бога или човека. Доказ за то јесу старозаветни 
фарисеји, као и садукеји, у време Господа Исуса Христа. Етички, апсолутни 
формализам на крају је изродио Кабалу који је логичан развој тог морализма. Кабала 
је само покушај да се том моралном механизму подари некаква духовност која је 
равна најчистијој магији. Магији није стран гностицизам и његов мистицизам, 
посебно посвећених у знање које је сакривено у божанском тексту неке књиге. 
Својим односом према тексту књиге, тј. јеврејске библије, кабалисти су врло слични 
муслиманима и њиховом односу према Курану: и код једних и других, текст је постао 
извор закона којим је одбачен Богочовек Христос.  

Занимљиво је да ће смрт, по исламским хадисима, бити убијена као нешто 
спољашње, у односу на човека, а не унутрашње25. У исламу, нема свести о 
првородном греху, а тиме ни потребе за пребражајем тела. Ислам ослобађа тело од 
ограниченог трајања, али га не преображава, тј. не чини га заједничарем Бога, тј. 
Богочовека Христа.   

 
Б) Пост у исламу 

 
Пост у исламу јесте дужност коју налаже Куран и коју потврђују од свих 

муслимана признати хадиси.       
Куран говори о томе како се пости током светог месеца рамазана када 

муслимани упражњавају пост:  
„О вјерници! Прописује вам се пост, као што је прописано онима прије вас, 

да бисте се гријеха клонили, и то незнатан број дана; а ономе од вас који буде 
болестан или на путу – исти број других дана. Онима који га једва подносе – откуп је 
да једног сиромаха нахране. А ко драге воље да више, за њега је  боље. А боље вам је, 
нека знате, да постите“.  

 
У мјесецу рамазану, почело је објављивање Кур'ана, који је путоказ људима 

и јасан доказ правог пута и разликовања добра и зла. „Ко од вас у том мјесецу буде 
код куће, нека га у посту проведе, а ко се разболи или се на путу задеси, нека исти 

                                                 
25„ Sura Merjem (Merjema), 42. Ajet: I upozori ih na dan tuge ... (Merjem, 39), 1755.– Ebu Se’id el-
Hudri, r.a., priča da je Božiji Poslanik, s.a.v. rekao: ’’Smrt će biti dovedena u obliku crno-bjelog 
ovna, pa će glasnik povikati:  Dženetlije! Oni će ispružiti vratove i pogledati. –Znate li šta je ovo? – 
Znamo, to je smrt – odgovori će oni, a svi su je već bili vidjeli. Potom će ponovo povikati: - 
Džehennlije! Oni će istezati vratove i gledati. – Znate li šta je ovo? - Da, to je smrt – odgovorit će, a 
svi su je već bili vidjeli. Smrt će potom biti pogubljena, a ljudima će se reći: - Stanovnici Dženeta! U 
vječnost! Nema više smrti! Stanovnici Džehennema! U vječnost! Nema više smrti! Nakon toga 
(Poslanik, s.a.v.s.)je poručio: I upozori ih na Dan tuge, kada će stvar presuđena biti, a oni u nemaru 
bili ... a ovi su u nemaru bili na Zemlji ...i nisu vjerovali! “ – Al-Buhari, Muhammad ibn Ismail, 
BUHARIJINA zbirka hadisa, sažetak, Sarajevo, 2004, 1755/809-810. 
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број дана напости – Аллах жели да вам олакша, а не да потешкоће имате – да 
одређени број дана испуните, и да Аллаха величате зато што вам је указао на прави 
пут, и да захвални будете.    

Дозвољава вам се да се у ноћима док траје пост састајете са својим женама;* 
оне су одјећа ваша, а ви сте њихова одјећа. Аллах зна да вам је било тешко, па је 
прихватио покајање ваше и опростио вам. Зато се сада састајте с њима у жељи да 
добијете оно што вам је Аллах одредио. Једите и пијте све док не будете могли 
разликовати бијелу нит од црне нити зоре;** од тада постите до ноћи. Са женама не 
смијете имати сношаја док сте у и'тикафу у џамијама. То су Аллахове границе, и не 
приближујте им се! Ето тако Аллах објашњава људима прописе Своје да би се онога 
што је забрањено клонили“26. 

Поред наведеног места из Кур'ана, неопходност и значај поста за муслимане 
потврђују најмеродавнији хадиси по којима је пост представљен као један од стубова 
ислама27. 

Ибн Омер, р. а. Пренео је следећи хадис који наглашава пост као један од 
стубова ислама:  

„Вјеровјесникове, с. а. в. с., ријечи: 'Ислам се темељи на пет приципа', Ибн 
Омер, р. а. каже да је Аллахов Посланик, с. а. в. с., рекао: 

'Ислам се темељи на пет (принципа): очитовању (с вјеровањем) да нема 
другог бога осим Аллаха и да је Мухаммед Аллахов посланик, обављању намаза, 
давања зеката, вршењу хаџа и посту рамазана'“28. 

Други, пак, хадис, познат и као Џибрилов хадис (Хадис Џибрил), каже 
следеће:  

„34. Џибрилова питања Вјеровеснику, с. а. в. с., о иману 29, исламу, 
доброчинству и Судњем дану.  

Ебу Хурејре, р. а. прича: 
- Док је Аллахов Вјеровесник, с. a. в. с., сједио једнога дана међу свијетом, 

дошао је неки човјек и упитао: - Шта је иман (исламско вјеровање)? – 'Иман је', 
одговори Мухамед, с. а. в. с., 'да верујеш у Аллаха, Његове мелеке, сусрет са Њим ( на 
Судњем дану), да верујеш његове посланике и проживљење'. – Шта је ислам?- упитао је 
човјек. – 'Ислам је, одговори Мухамед, с. а. в. с., да обожаваш Аллаха и да му ни у чем 
ширк30 не чиниш, да клањаш намаз, дијелиш зекат и постиш мјесец рамазан'*... “31             

О значају поста за ислам, такође сведочи хадис који преноси Ebu Hurejre: 
„36. Ебу Хурејре, р. а. прича да је Аллахов Посланик, с. а. в. с. рекао: 'Ко 

                                                 
26 Кур'ан, 2:183-187, превод Бесима Коркута. 
27Види Винсент Џ. Корнел, Плод Дрвета познања, у Оксфордска историја ислама, Београд, 
2002, 95-100. (У даљем цитирању Винсент Џ. Корнел Џ., Плод...).   
28Al-Buhari, Muhammad ibn Ismail, BUHARIJINA zbirka hadisa, sažetak, Sarajevo, 2004, 17. ( У 
даљем цитирању Al-Buhari) 
29 Појам иман означава веру или веровање ислама, видети о томе Muhammed Nu’ ajm Jasin dr., 
Iman,temelj, suština, negacija, Sarajevo, 2001. Такође видети и Nerkez Smailagić, Leksikon,269-270. 
30 Ширк означава приписивање Богу да има сина или каквог друга поред себе, грех 
многобоштва, видети  Nerkez Smailagić, Leksikon,588-590. 
31Al-Buhari, 33-34. * Моје наглашавање. Превод овог хадиса на српски језик можемо наћи у 
Оксфордској Историји ислама код Винсент Џ. Корнел Џ., Плод... али због аутентичности 
користио сам превод u Al-Buhari-и јер постоји разлика у изворима са којих су рађени 
споменути преводи. Превод у садржи и одредбу о обавезном ходочашћу у Мекку чега нема у 
цитираном сажетку хадиса од Бухарије.  



 208

испости рамазан верујући у Аллаха и надајући се Његовој награди, опроштени су му 
раније учињени гријеси'“32.   

На основу наведених места из Курана и хадиса, можемо приметити да овако 
установљен пост припада религозно-правном систему у коме пракса одређује веру, а 
не вера праксу, што, у ствари, и јесте парадокс ислама у односу на хришћанство. 
„Уместо да вера представља предуслов за праксу, пракса је та која одређује веру“ 33; 

тачније речено: „Учени муслимани изградили су свој читав систем на правној бази, 
гдје се права и дужности међусобно допуњују. Ми поседујемо органе и способности 
које нам је Бог подарио, а сваки дар захтијева посебну обавезу. Обожавати Бога, бити 
Му захвалан, бити Му послушан, избјегавати све што не одговара Његовом 
универзалном Бићу, све то представља дужност сваког појединца, за што ће свако 
појединачно и лично бити одговоран“ 34.   

У прилог реченом, иду следећи ставови исламских правника: 
„Аллах, џелле шануху, учинио је дјело, рад, праксу, акцију смислом постојања, и 

задатком живљења, а натјецање ко ће то дјело боље, исправније, потпуније и савршеније 
учинити учинио је битном одликом створења и основом вредновања: 

'Онај чије је дјело смрт и живот да би искушао који од вас ће боље 
поступати: - Он је Силни, Онај Који прашта' (Ел-Мулк, 2). Нема ни једног ајета у 
Божијој књизи који спомиње само голи иман, него за њега увијек веже или добро 
дјело, или богобојазност, или преданост Богу, тако да је веза између имана и дјела 
учињена јаком, чврстом, нераскидивом“ 35.    

Следеће нам указује на то ко је недоследни верник „'Знаш ли ти онога који 
своју вјеру нијече? Па то је онај који грубо одбија сироче, и који да се нахрани 
сиромах – не потиче...' (Ел-Маун, 1-3). Он, дакле, на иман гледа као на нешто што 
неизоставно прати и потврђује дјело, нешто што има значајног утјецаја на човјеково 
свакодневно понашање, што га поправља и повезује с Аллахом, џелле шануху, па 
зато спомиње дјело као увјет човјековог опстанка на првом мјесту, да би потом навео 
иман као увјет за исправност и прихватљивост до дјела: 'Ко буде добра дјела чинио и 
уз то вјерник био, труд му неће лишен награде остати, јер смо му га сигурно Ми 
прибиљежили' (Ел-Енбија, 94)“36. 

Ово исто можемо, без промене смисла, рећи да је у духу аристотеловске 
етике: „Није γνώσις (сазнање) него ενεργεία (делање, остваривање) крајњи циљ етике, 
и предмет њена изучавања јесу људске радње. Стога се овакво етичко стајалиште и 
обележава као енергизам“ 37.        

                                                 
32Al- Buhari, 28. Наравно поред наведених хадиса постоје и други у којима се говори и о посту 
ван времена рамазана, њих нисам навео због обимности. Углавном се пост ван рамазана 
представља као лични избор појединца, али се наглашава да вишедневни постови ван рамазана 
као правило не могу постојати. Такође се тврди да је најбољи пост за човека пост који је 
постио Давуд (Св.Цар Давид), међутим тај „давидов“ пост је представљен у духу ислама и 
нема додирних тачака са библијским Давидом.   
33 Винсент Џ. Корнел Џ., Плод... 93. 
34 Muhammed Hamidullah, dr, Uvod u islam, III izdanje, Sarajevo, 1989, 63.  
http://bosnamuslimmedia.files.wordpress.com/2009/06/uvod-u-islam.pdf    21:23 2.12.2011 
35  Muhamed el-Gazali, Verovanje..., 209. Текст Кур'ана наведен према преводу у делу Muhamed 
el-Gazali, Verovanje..., 209. 
36 Исто, 208-211. 
37 Милош Н. Ђурић, Историја хеленске етике, Београд, 1990, 384. (У даљем цитирању Милош 
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За муслимане, Сијам Рамадан38 представља период прочишћења и тада 
муслимани посте од изласка до заласка сунца. То је време када се човек одриче 
хране, муж не прилази жени39, нити је, пак, дозвољено да било каква страна материја 
уђе у тело човеково.  

„Поменути пост препоручује потпуно суздржавање од хране, пића и 
телесних односа, од зоре до заласка сунца. У току дана, такође је забрањено пушење, 
мирисање арома, а за крајње конзервативце, и коришћење инјекција. Као основа, 
важи да ниједној страној супстанци није дозвољено да уђе у тело. У току ноћи, 
престају сва ограничења“ 40. „Када свијет окрене својој природи, окренуо се исламу, 
јер је ислам вјера природности“ 41. 

Све у духу природности, прочишћење о коме је реч јесте прочишћење 
природе, тј. враћање оном природном, за што бисмо ми, хришћани, рекли 
палоприродном у човеку.  

Као што видимо, ситуација је потпуно другачија током ноћи када се човеку 
све то дозвољава, и то изобилно. То је потпуно у сагласности са ставом о животу и 
оном што човек треба да ради да би остварио циљ свог живота на овом свету, као што 
налазимо код меродавних исламских теолога, факиха (правника) шиитске традиције 
који говоре да циљ живота није одрицање од пуноће телесног живота, већ, напротив, 
пуно уживање у њима. Један од њих каже: „ Човјек својим животом стреми срећи, 
задовољству и испуњењу жеља које пожели. Срећа и задовољство су посебно стање у 
животу које човјек жели како би у њихову окриљу постигао слободу, обиље, 
богатство живота и томе слично. 

Запажамо да у изнимним ситуацијама неки људи себе одвраћају од среће и 
угодности тако што на себе дижу руку, чине самоубојства, рањавају своја тијела, 
сакате своје органе или се извргавају тегобним вјежбама које нису вјером 
прописане, чинећи то под изликом одвраћања, одрицања од овога свијета*, као и 
много тога другога што проузрочује држање душе на узди од многих средстава 
обиља и угодна живота“ 42.    

Видимо колико су чулни доживљаји без узде важни за „морал“ у исламу. 
Свакако да у њима осећања играју битну, да не кажем пресудну улогу. Она су у 
исламу током поста непорециво природно задовољавајућа и, као таква, јесу мерило 
блаженства. Много пре ислама, у једној философској школи, постојало је слично 
схватање улоге и значаја осећања за човека, код Епикура: „Као треће мерило 
истинитог и лажног и као нужни ослонац за Епикурову теорију блаженства служи  о 
с е ћ а њ е (πάθος), јер је као задовољство, тј. осећање сагласно с природом, мерило за 
оно што треба тежити, а као бол, тј. осећање супротно природи, мерило за оно чега се 
треба клонити да бисмо били срећни“ 43. 

У продужетку свог дела, цитирани Sejid Muhamed Husein Tabataba’i, 
подучава следеће:  

„Дјела и поступци који произилазе од стране човјека увјек су у посебном 
оквиру закона и одредби… Све што човјек чини произилази из закона чије 

                                                                                                                            
Н. Ђурић, ИХЕ) 
38 Рамазан, месец поста у исламу. 
39 Шта то тачно подразумев видети напомену 8. и цитирани текст Курана. 
40 Анастасије Јанулатос, Ислам, 163.  
*Моја наглашавања. 
41 Muhamed el-Gazali, Verovanje..., 26. 
42 Sejjid Muhammed Husein Tabataba’i, KUR’AN U ISLAMU... 13-15. 
43 Милош Н. Ђурић, ИХЕ, 443. 
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универзалне одредбе дознаје у самоме себи, тачније партикуларне одредбе 
примењује и практицира у својим чинима и поступцима“44.   

Нешто слично налазимо код Лукреција:  
И шта би сматр'о поузданијим од чула. 
Зар би разум поник'о из лажна чула, мого стат насупрот 
Чулима, кад је ник'о сав из њих? 
И ако она нису истинита, лажан је разум сав“45.  
Овде налазимо још једну сличност са епикурејским односом према истини и 

како доћи до ње. „… Истина се састоји у слагању наших мисли с објективном 
стварношћу, која се у нама одражава посредством чула“46. 

Можемо закључити да чулност у исламу има пресудну улогу у сазнавању 
праве природе твари, а тиме и воље божије, без икакве сумње у њу, уколико су у 
сагласности са природним „очигледностима“. Ту нема места за тајну ипостасног 
сусрета између Бога и човека, јер свако остаје у својој природи по њеним законима. 
На основу до сад изнетог, можемо рећи да је етика у исламу испред догматике и да је 
догматика само потврда етике, уместо да се кроз етику остварује догматско у исламу. 

Награда је конкретна, очигледна и излази из дела закона (и чула) и сва је у 
овом свету и од овога света. Она је, по законима, (пале) природе, могло би се рећи, у 
пуном напону (пале) природе, без размишљања у каквом је стању сама природа и да 
ли је она у правом или погрешном стању и покрету.  

Са хришћанске тачке гледишта, у исламском поимању поста, „њихови греси 
нису греси тела … него неправилног расуђивања“47, које за последицу има 
злоупотребу и тела и душе. Ово је могуће управо због недостатка, немогућности, 
искуства личног сусрета са Богом, који не само да није Спаситељ, тј. Богочовек, него 
се не може назвати попут Диониса ни Λύσιος (Разрешилац) и Ελευθέριος 
(Ослободилац)48, већ, у најбољем случају, наградодавац.     

Тамо где царује закон недодирљивог законодавца, нема места за 
заједничарење и мир између роба и господара. „Природност“ оваквог „поста“ огледа 
се и у индивидуалности која доминира њиме, јер да би га човек упражњавао, други 
није неопходан.  

На погубност оваквог „поста“ и односа према усмерености и утемељености 
човековог живота, Св. Пророк Исаија упозорава: „ Вичи из грла, не устежи се … а 
Гле, кад постите, чините своју вољу и изгоните све што вам је ко дужан…. Немојте 
постити тако као данас, да би се чуо горе глас ваш“ (Ис 58 1-4).   

Од Отаца нам је остала истина: „Истинско служење и благочешће је једно, 
док је безбожност многолика, због чега је и рекао Ап. Павле49: „сваку безбожнос“ , 
јер она има много путева, „и неправду људи“ . Безбожност и неправда нису једно исто. 
Прво је против Бога, а друго против људи; при том, прво је мислени (теоријски), а 
друго делатни (практични) грех“50. 

 

                                                 
44 Sejjid Muhammed Husein Tabataba’i, KUR’AN U ISLAMU... 13-15. 
45 Милош Н. Ђурић, ИХЕ, 443. фн. 29. 
46 Исто,443. 
47 Теофилакт Охридски, Тумачење Дела апостолских и посланица Римљанима и коринћанима, 
Београд, 2004, 182. ( У даљем цитирању Теофилакт Охридски, ТДАП...) 
48 Види о Дионису Милош Н. Ђурић, ИХЕ ,475. 
49 У овој загради је моја напомена ради јасноће цитата. 
50 Теофилакт Охридски, ТДАП...,179. 
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Пост у исламу нема ничега заједничког ни са суштином ни са формом поста 
у Цркви, осим што је он општи религиозни израз који је, по форми изговора51, 
присутан у свим религијама. Пред тиме, не треба затварати очи, јер у прећуткивању 
ове чињенице стварамо тло за многе обмане и лажни мир  у свакодневици.  

Можемо се у исламу „одушевљавати духовном дисциплином муслиманског 
света, његовом величанственом монолитношћу, јединственим циљем његовог погледа 
на свет, у коме су право, религија и свакидашњи живот сливени у једну нераздељиву 
целину. Али када читамо Коран са намером да у њему нађемо задовољење наших 
(хришћанских)52 религиозних тражења, доживљавамо разочарење. Догматика ислама 
јесте сиромашна, површна… морал – груб и елементаран..“53.  

Свети авва Пимен је рекао: „Немогуће је да живиш по вољи Божијој, ако си 
склон наслади и новцу“54. Саглашавајући се са реченим, мислимо да је неопходно да 
се пост (али и друго) у исламу „оцени са становишта истинске хришћанске 
догматике, откривене у делима Светих Отаца и Апостола“55. Свако другачије 
оцењивање и сагледавање ислама не доприноси разумевању истог, а тиме ни 
заузимању правилоног става према њему. Без познавања догматског, светоотачког 
наслеђа Цркве, немогуће је разумети Цркву и њен однос према и са светом ван 
Цркве. „У Светим Оцима налазимо 'дух Цркве', односно живо разумевање Откровења 
Божијег. Они су наша карика између древних текстова који садрже откровење Божије 
и данашње стварности“56. 
 

В) Пост у Цркви 
 
Пост у Цркви потврђује наше опредељење за заједничарење са Христом и 

одбијање постојања ван те заједнице. Пост није само историјска чињеница, пост је, 
пре свега, теолошки битијна суштина. 

То нам сам Христос кроз сведочење Јеванђелиста Матеја потврђује:  
„Тада му приступише ученици Јованови говорећи: Зашто ми и фарисеји 

постимо много, а ученици твоји не посте? А Исус им рече: Еда ли могу сватови 
бити жалосни док је са њима женик? Него ће доћи време кад ће бити отет од њих 
женик, и онда ће постити. Јер нико не меће нову закрпу на стару хаљину; јер ће 
закрпа одадријети од хаљине и гора ће рупа бити. Нити се сипа вино ново у мехове 
старе; иначе се продру мјехови, а вино се пролије и мјехови пропадну. Него се сипа 
вино у мехове нове, и обоје се сачува“ (Мт 9, 14-17). 

Пост у Цркви јесте ипостасан, тј. истиче из искуства заједнице са Христом, и 
јесте дар Христа заједници за ново постојање, за оцарење Царством Небеским, тј. самим 
Христом. Пост је директно везан за ипостас Женика, а не за закон који је дат од неког 
бога и он се остварује по вољи Бога Оца Духом Светим. „Дух Свети, који делује као 
савест у мислима и срцу човековом, помаже човеку да донесе исправну одлуку, али га 

                                                 
51 О томе видети Oswald Špengler, Propast Zapada, Beograd, 1989. 
52 Мој додатак ради јасноће цитата. 
53Николај Трубецкој, Религије Индије и Хришћанство, Зборник Васкрсење и реинкарнација, 
Београд 1996, 6. (У даљем цитирању Николај Трубецкој, Религије Индије...). 
54 Велики Старечник, (ΤΟ ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ – Θεµατική Συλλογή-Κείµενο-Μετάφραση- Σχόλια 
Τόµος Α’- ∆’ ), Београд, 2004, 122. ( У Даљем навођењу Велики Старечник ) 
55Николај Трубецкој, Религије Индије..., 6. 
56Серафим Роуз, Стварање света и рани човек,Београд, 2002, 59. ( У даљем навођењу 
Серафим Роуз, Стварање света). 
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не принуђује ако сам човек то не жели. Ако човек исповеди да жели да иде уским и 
стрмим путем који води у живот, тада Бог почиње да васпитава човека“57.  

Господ Исус Христос јесте Онај који је, у ствари, узрок поста, као слободног 
избора, тј. као метода за који се опредељује човек одбацујући све друго што га одваја 
од Христа и бира Христа.   

„ Пазите на себе да срца ваша не отежају преједањем и пијанством и 
бригама овога живота“ (Лк 21,34), из чега јасно можемо уочити сву неспојивост 
поста у Цркви са постом у Исламу.  

Међутим, Оци, руковођени Духом Светим, о посту сведоче и следеће: „Рече 
један старац, 'треба да постиш разумно и истрајно. Пази да се непријатељ не умеша у 
твој пост'. А мислим да је Спаситељ рекао: 'Будите добри мењачи', значи да са 
сигурношћу препознате царски жиг, јер има и кривотворина. А природа злата је, 
разуме се, иста, али се жиг разликује.  

Злато је пост, уздржавање, милост. Али идолопоклоници на ове (врлине) 
стављају слику свога тиранина, али и сви се јеретици кривотворинама њиховим (ових 
тирана) хвалишу. Њих треба умети разликовати и избегавати их као кривотворитеље. 
Гледај, дакле, да као невичан не паднеш под њихов утицај. И без колебања прихватај 
оне врлине које имају особине Крста Господњег, значи праву веру коју прате честита 
дела“58.      

Пост у Цркви изазива промене у животу и у осуштављењу човековом. То се 
не уклапа у „природност“ природе после пада и отуда пост у Цркви — по циљу — на 
први поглед није очигледан, већ је сакривен и тешко прихватљив.  

Пост собом захтева подвиг ипостасног остварења у Христу Богочовеку, тј. 
постојања у овом свету, али не по границама палости човека, времена и простора 
којим се иконизује Царство Христово сада и овде. То је парадокс да се кроз 
привидну (формално пројавну) смрт објављује преображење, обожење, човека у 
Христу, а тиме пуно ослобођење и испуњење човека.   

Пост у Цркви није индивидуалан, већ је начин живота Цркве као заједнице 
Народа Божијег у овом свету. Управо ипостасна утемељеност Цркве на Богочовеку 
Христу гарантује да спасоносне заједнице ван Цркве нема.  

Црква у себи садржи пуноћу слободе која се огледа и у посту, у коме, иако 
постоје захтевна правила, ипак има слободе да можемо са пуним правом прихватити 
следеће као исправно: „Подвижници и светитељи наше Цркве кроз векове нису били 
међусобно једнаке копије. Свака икона Божија, свака душа, поседује своју јединственост 
и ови, до светости узрасли подвижници, који живе у Духу у складу са 'ко зна каквим 
наумима Божијим' , ходе овим или оним 'путем'“59. Овакво тврђење у сагласности је са 
Спаситељевим речима: „ У кући Оца мојега станови су многи“ (Јн 14,2). 

Пост у Цркви није никаква замка за уништење тела, или какво тајно 
(егоистичко) знање, већ, по сведочанству Отаца, средство да се „непрекидно пружа 
благообразно и истрајно служење Господу, а то је лепа, честита и богољубива 
чистота...“60 Када Оци ово тврде, следе Духу Светом, који говори кроз уста Св. Ап. 
Павла, који, поучавајући Коринћане како треба живети, на крају им каже: „ А ово 
говорим за вашу корист, не да вам наметнем замку, него за благообразно и истрајно 
служење Господу, у сабраност“  (1 Кор 7,35). То је увек крстоваскрсно служење.  

                                                 
57 Романидис Јован, Светоотачко..., 107. 
58 Велики Старечник, 117 
59 Исто,112, фн. 170. 
60 Исто, 115. 
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Крстоваскрно служење које се остварује у саборности јесте, у ствари, 
синоним за Цркву, тј. православље, јер „појам православље значи: истинско знање о 
Богу и творевини. Такво објашњење ове речи даје Св. Атанасије Синајски… Појам 
Православље (Ορθοδοξία – Ортодоксија) састоји се од две речи: орти (ορθή) што 
значи – право, исправно, истинито, истинито, и докса (δοξα) што, с једне стране 
значи – веровање, вера, учење, док, са друге, значи – слављење, тј. хваљење. Ова два 
значења су нераздвојно повезана: истинско учење о Богу укључује у себе истинско 
хваљење, тј. слављење Бога“61. 

Напред цитирано пројављује се кроз пост који јесте правилно спровођење 
вере, тј. практична последица онога у шта верујемо за наш живот, јер, не заборавимо, 
да је „вјера без дјела мртва“ (Јк 2,19). Последице поста, ма колико по себи биле 
наизглед „бескорисне“, увек су битиjно значајне, јер су везане за само битије човека. 

Почетак и крај поста јесте у преображају, пресушаствљењу битија човековог. 
Зато је Православни пост неуклопљив у системе који полазе од споља ка унутра, или 
су само у границама природе, али без додира са ипостасју. Пост је ипостасан, а не 
природан, и зато је и прави весник слободе од (пале) природе.   

То нам потврђује Свето Откровење, које је једино у Цркви и кроз Цркву, оно 
јесте Свето Откровење, и ван ње, њега нема.    

Када је реч о посту, искуство Светих Отаца сведочи да је пост сапостојећи 
човеку још од Раја, боље речено, да је пребивање у посту било начин природног односа 
човека према творевини. Свети Василије Велики о древности поста сведочи следеће: 
„Мислиш ли да ја сматрам да његова древност потиче из времена појаве Закона? Пост је 
старији  чак и од Закона. Ако мало сачекаш, уверићеш се у истинитост реченога. Немој 
мислити да дан очишћења, прописан Израиљу у десети дан седмога месеца (уп. Лев. 16, 
29), означава почетак поста. Удуби се у историју и трагај за древношћу његовог порекла. 
Пост није новотарија, већ драгоценост отаца. Све што је древно достојно је поштовања. 
Уважавај старину поста, с обзиром да је стар колико и човечанство. Пост је озакоњен у 
рају. Он представља прву заповест коју је добио Адам: С дрвета познања добра и зла 
немојте јести  (Пост.  2,17). Немојте јести представља озакоњење поста и уздржања.... 
Ми смо избачени из раја стога што нисмо постили“62.     

Заиста, Оци поистовећују стање пре пада са стањем поста, али суштински 
сасвим другачије од оног код других религија где пост ограничава, али кажемо да 
пост не ограничава, већ ослобађа од ограничености. Овакво расуђивање код Отаца о 
човековом начину живота пре пада, као и о самом паду, утемељено је на 
откровењској истини која нам описује стварање човека, његов живот пре пада, 
предисторију и последицу пада.  

У самом Откровењу, видимо да грех Адама није био у мрсној храни,  
животињског порекла, већ је био у кршењу воље Бога Оца да не једе од дрвета са 
кога му је Творац забранио. Тиме Адам окреће леђа Богу и обраћа се Ђаволу, јер њега 
слуша, док Божију вољу пренебрегава.  

На тај начин, долазимо до тога зашто постоји пост. 
Пост постоји зато што постоји Бог и што постоји човек који се среће са 

Богом као са Творцем. Такво утемељење открива нам да је пост догађај заједнице – и 
да је он њен начин начин живота. То је, истовремено, чињеница која нам је мерило за 
то да ли смо у вољи Божијој или не, и уколико смо у заједници са Богом и Светима, 
тј. у Цркви, онда имамо и правилан пост.  

                                                 
61 Јеротеј Влахос, митрополит, Православна духовност, Цетиње, 2003, 11 
62 Василије Велики, Прва беседа о Великом посту, Беседе, Манастир Хиландар, 2002, 8. 
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Адам је, нарушивши пост као заједницу са Богом, премештен, односно 
избачен са места на које га је поставио Бог, тј. из Раја, доспевши тако у непотпуно, 
стављен на неку даљу заједницу. Друго, када у Старом завету Бог позива на пост, Он 
позива цео Народ изабрани, а не појединца. Искрено речено, то позивање Изабраног 
народа на пост подсећа на наше поимање светости, односно кроз овај позив, 
долазимо до одговора на питање 'ко је свет'. Свет је Бог Израиљев, Једини је Свет 
Господ Исус Христос и они који су на Његов призив потврдно одговрили.   

Бог призива народ израиљски на пост, а народ показује да је изабран тако 
што пости и одговара на тај призив.  

Када је Адам пао, он је побегао у природу, покушао је да реши проблем 
живота сакривши се у шибље. Хтео је да утемељи свој начин живота на нечему 
другом, на нечему што није бог. Постећи, дакле, људи чине супротно од онога што је 
урадио Адам после пада, бирају Бога, јесу призвани и изабрани, али одговарају тако 
што се одричу од злоупотреба творевине и онога што нам је Бог дао. Једноставно 
речено, одричу се греха и смрти. 

У данашње време, многи нама, хришћанима, приговарају да се ми, постећи, 
одричемо хране која је, у ствари, живот, јер се у посту тражи да се не једе и не пије и 
остало. То апсолутно није тачно и ми се како у Старом, тако и у Новом завету, не 
одричемо живота, већ управо смрти. Прост пример: да бисмо нешто појели, то, пре 
него што га унесемо у свој организам, мора да умре, да буде убијено и јесте слика 
оних кожних хаљина које смо узели на себе након пада. Наиме, да бих појео месо, та 
животиња мора да умре, да бих појео рибу, та животиња мора да умре, да бих појео 
хлеб, зрно пшенице мора да умре и не може да донесе свој плод, тј. оствари свој 
живот до краја. Парадокс нашег поста јесте у томе да што ми, одричући се таквог 
утемељења живота на законима смрти и постојања самог од себе, ми се, у ствари, 
припремамо и хранимо се телом и крвљу Христовом, самим Богочовеком Христом, а 
Он је жив! Даје живот и то је парадокс нашег поста који нам даје слободу. 

Са друге стране, пак, у Светом писму Старог завета, код пророка Захарије, 
Исаије, или код других пророка, као и у другој књизи Самуиловој, имамо опис како се 
пости. Ту се и решава једно питање: да ли је сваки пост пост пред лицем Господњим и 
да ли, можда, постоји неки други пост, погрешан пост?!? Сваки пост који промовише 
моју сопствену вољу, а не вољу Господњу, која је да се сви људи спасу и уђу у познање 
истине и да не погину, него да имају живот вечни, јесте, у ствари, погрешан. Свако ко 
доживљава пост као афирмацију свог егоистичног оправдања и промовисања губи, у 
ствари, смисао поста и циљ поста. Зашто? Зато —опет понављам — што се пост тиче 
читаве заједнице. Само, какве заједнице? Да ли заједнице законске, у којој је Бог 
окован законом, или заједнице у којој је читав закон испуњен Богом? И још нешто, то 
је есхатолошки остварена заједница, за разлику од Старог завета, који је имао директну 
тежњу и вољу у закону Божијем да се тај Израиљ осети народом изабраним, да се 
одрекне свега што га везује за овај свет и да нешто чека.  

Ми у Новом завету, у пуноћи, колико је то могуће, доживљавамо живот у 
Цркви као непрекидно ишчекивање и смирење које нам даје снагу и могућност, али и 
право да тражимо да Господ дође.     

Сетимо се догађаја из Новог завета где ученици Јованови питају Господа Исуса 
Христа зашто његови ученици не посте када они и фарисеји посте. Богочовек им одговара 
причом из свакодневног живота: „Где сте видели да сватови посте док је женик са њима, 
али доћи ће време кад женик неће бити са њима па ће постити“ (Мт 9,14).  

То је суштинска разлика у посту између хришћана, будиста, хиндуиста, 
муслимана и других. Наш пост јесте одрицање од свега, али позитивно одрицање од 
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свега што нас спречава да будемо на путу према Богу Оцу, а тај пут је Богочовек 
Христос. Истовремено, то је једна радосна туга, јер ми знамо и доживљавамо оно што 
нам је дао Бог у тајни Христовог оваплоћења, а то је да живимо у смрти и у времену 
и простору којим господари смрт и грех.  

Са друге стране, пак, одричући се услова и начина постојања у овоме свету 
који се темељи на паду, који производи грех и смрт у човеку, ми вапијемо са 
апостолом Павлом који каже: Маран ата – Господе дођи (I Кор 16,22). На тај начин, 
живимо у непрекидном ишчекивању будућег, које јесте и учествовање.  

То је слобода и тајна Цркве, начин живљења и постојања у Цркви! Пост није 
само уздржавање од мрсне хране и лоших дела, тј. није само етички, већ је и онтолошки. 
Својим постојањем, пост указује на онтолошку опредељеност онога који пости, те се 
зато и говори о посту као онтолошком, а не само етичком феномену у животу Цркве. 
Отуда пост и има особине видљиве карике у ишчекивању доласка Господњег; али не 
доласка који ће, ето, бити сам за себе, већ доласка у коме смо ми позвани да непрестано 
учествујемо и да тим доласком осмишљавамо своје постојање на овоме и ономе свету. 

А када је долазак Господњи?       
  На свакој светој литургији. Зато је свака недеља дан Господњи и у канонима 
налазимо да се у тај дан не пости, у смислу да нема сухоједенија. Наравно, ту постоји 
ограда, ако неко хоће да пости из неких личних побуда, или, пак неког свог 
благослова од стране духовника, има право на то. Међутим, нико не може да укине 
радост доласка Господњег и чињеницу да је Господ давалац радости и наш Женик 
који нас изводи из земље плача, из земље чужде. Ако неко од верника има благослов, 
нека то своје правило држи и не намеће другима, али, опет, мора имати благослов и 
од Цркве. Мора бити препознат у Цркви као такав, јер се, на тај начин, лечи од 
егоизма и избегава да буде судија Васељене, јер само је Христос судија Васељене.   

 
Уместо закључка 

 
Пост као начин живота — непрекидно сведочење да смо за Христа и да смо 

сведоци Христови, да увек тражимо и желимо Христа — у себи крије једну велику 
ширину и отвореност, коју може само љубав да подари. За такав начин живота у 
Цркви, неопходан је други, јер да бих ја живео у Цркви, морам умрети за другог.  

То је пуноћа поистовећивања са Христом и следовања Христу, јер да бисмо ми 
живели, Он је умро на крсту и стога кад умиремо за другог, наш егоизам умире и ми 
живимо, јер постајемо слични Христу и припремамо се да будемо — и јесмо —
сарадници Христови, који нам не само долази, већ нам кроз свето причешће даје да 
радимо то што радимо, јер у Цркви све бива Христом, кроз Христа и у Христу. 
Чињеница да је то тело Христово и сам Христос, води нас Духом Светим, учећи нас 
како да живимо у Христу и шта да радимо. Ово је битно за нама савремено време, да 
ослободимо пост од законских стега и да га прихватимо као начин постојања који није 
везан за посну или мрсну храну, већ као пост које јесте помоћно средство за живот у 
Цркви, као што су и ноге помоћно средство за ходање. Ноге код човека не постоје саме 
за себе, већ као помоћно средство да би човек могао да хода. Такође, пост, као начин 
постојања, у Цркви постоји само због циља, а то је да сами себе, и једни друге и сав 
живот свој, Христу Богу предамо, и то у конкретном догађају – на светој литургији.  

Можда је мало чудно, али ми који живимо у Цркви позвани смо да свима 
сведочимо љубав, али и заједницу љубави у којој ја умирем за другог, умирем да бих 
живео за другог, зато што Христос умире за мене и зато што учествујем у тој радости 
живота са другим у Богу. 
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Сведочи нам, нажалост, стање у Цркви, да међу обичним људима имамо 
разноразне пороке или неуспехе у остварењу хришћанског живота, а, самим тим, и 
поста. Као што свака врлина тражи другу врлину, тако и сваки грех тражи други грех. 
Не постоји ниједан грех нас у Цркви, а да се не тиче свих нас, односно читаве 
заједнице. То да ли неко од нас робује наркоманији, алкохолизму, или било ком 
другом греху, није ствар само тога који робује, то је ствар целе заједнице, јер постоји 
неко ко му даје подршку и омогућује да остане у томе, тј. даје му снагу да траје и 
истрајава на такав начин. Трајање није живот, већ жива смрт, јер представља 
битисање на погрешној страни, на којој нема ни богопознања, ни човекопознања, већ 
само знања које човеку живот претвара у пред-укус пакла самоће. Најчешће, када 
човек упадне у некакав порок, каже се да има проблем ауторитета другог, само, пре 
би се рекло да има кризу самопознања и самоодређења. Како се долази до тога? 
Простом и једноставном чињеницом да човек који се ода алкохолизму или 
наркоманији не бежи од ауторитета, већ тражи већи ауторитет који ће му 
помоћи да се ослободи од нечега, да му да слободу од оног што не може сам да 
превазиђе и од чега бежи у такав порок.  

Он не бежи од ауторитета по себи, он тражи идентитет утемељен на оном 
ауторитету који може да га ослободи од онога што га условљава и што му не да да 
живи слободно. Парадоксално је, истина, да свако бежање у порок представља, у 
ствари, вапај за слободом. Имамо пример у Старом завету: Ноја који се опио и 
показао своју голотињу пред својим синовима. У том стању опијености, Ноје је 
учинио нешто врло слично Адаму у Рају, понашао се као Адам пре пада, тј. био је 
наг. То је стање лажне слободе и погрешан начин постојања, јер је без Бога, али и без 
слободног човека. Природа и њена својства погрешно су употребљена од стране 
човека који пребива у погрешном постојању.  

Оно што је овде битно, јесте чињеница да Ноју у том лажном постојању помаже 
његов син који објављује грех свога оца, осуђујући га, тиме, на тај разголићени и човека 
недостојни начин постојања. Друга значајна чињеница у овом догађају јесте реакција 
друга два сина, који одбацују суд свога брата о оцу и који скривају очеву голотињу, 
штитећи га од срамоте лажне слободе. То је реакција заједнице која сведочи 
достојанство човека који са Богом разговара, показујући на тај начин да и она жели Ноја 
трезвеног и са Богом, а не Ноја пијаног и без Бога. Бранећи достојанство другог кроз 
личну борбу са страстима у заједници са свим богоискатељима, у ствари, бранимо и 
своје достојанство, јер достојанство наше јесу ближњи наши. Хам се није трудио да 
сачува оца, па је изгубио и себе, тј. благослов који му је припадао. 

Овај библијски догађај, као и многи други њему слични у Библији или ван ње, 
указују на чињеницу да заједница може бити утемељена и на нечему што је 
индивидуално и себично. Егоизам је, такође, врло јака сила у човеку која, у ствари, 
представља погрешну, неостварену љубав према другом. Када приметимо у 
свакодневном животу да неко поред нас страда (робује) неком греху и ми не реагујемо 
на то као она два Нојева сина, или, можда, још то и разглашавамо, у ствари, показујемо 
да нисмо спремни да умремо за ближњег да би он живео. Тако ближњег осуђујемо и 
утврђујемо у смрти, јер нисмо спремни да сиђемо у ад пакла његовог бића и да га 
ослободимо онога што га роби и мучи. Управо је Христос то радио ради нас и нашег 
спасења — до пакла се спустио и понизио само да би нас избавио! 

Та наша свакодневна пасивност говори само колико је јак наш егоизам и да 
нас надвладава. Отуда нема греха ван заједнице, тј. чим постоји човек у греху, то 
значи да постоји и група људи која га утврђује у греху. Спасење је ствар заједнице, 
али је и грех ствар заједнице!  
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Све ово, у ствари, суштински показује колико је пост присутно битан као 
начин живота заједнице, будући да напред речено управо сведочи о неопходности 
напора да се превазиђе палост и изабере воља Очева. Сетимо се примера 
бесомученика из Новог завета, кога је Христос пронашао и исцелио, иако је он живео 
на гробљу. Све се одвија у заједници, кроз заједницу и за заједницу. Стање појединца 
у овом свету може се сагледати у целости смо кроз призму заједничарење, или у 
заједници која је утемељена на Богу.   
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Boban Milenković 
 

FASTING IN THE CHURCH 
(WITH SOME REMARKS ON FASTING IN ISLAM) 

 
The purpose of the present essay is to view fasting in the Church and to present it 

as a hypostatic category that is not unnatural to man, but is a way for man to understand 
himself as the hypostatic creature. Some remarks in the essay on fasting in Islam are 
necessary since in the modern society the Church is facing Islam as an alternative to it. 

Key words: God, man, fasting, Church, hypostasis, the knowledge of God, Islam.  
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ТРИ ПИСМА ОЦА ГЕОРГИЈЕ ФЛОРОВСКОГ О ЕКУМЕНИЗМУ 

  
Апстракт: Протојереј Георгије Флоровски (1893-1979. г.) је најзначајнији 

православни теолог 20. века. Поред предавања које је држао на неким од водећих 
светских универзитета, такође је провео неколико деценија руководећи 
међународним екуменском покретима. Овај чланак пружа преглед његових погледа 
на изразито православни вид екуменизма и доноси три писма Флоровског на 
екуменске теме, заједно са коментарима и белешкама. Прво писмо упућено Вилијаму 
Николсу, објављено је на енглеском језику 1950. године, али друго и треће писмо, 
упућена чувеном реформистичком теологу Томасу Ф. Торенсу 1953. и 1973. године, 
су до сада необјављивана. Теме којих се дотиче у писмима укључују учење о Цркви, 
немогућност међуопштење (интеркомуније), ” екуменизам у времену”, као и 
кратако, али значајно упућивање на о. Сергија Булгакова, изразиту личност тзв. 
руске религиозне ренесансе. 

Кључне речи: Георгије Флоровски, екуменизам, учење о Цркви, нео-
патристичка синтеза, Томас Ф. Торенс, Сергије Булгаков. 

 
Православна Црква је увек била укључена у екуменизам. Питање је само о 

каквој врсти екуменизма се ради. Протојереј Георгије Флоровски (1893–1979. г.) 
проучавао је ово питање веома детаљно и пружио је софистициран одговор. Његов 
циљ је био да ”открије и артикулише основне претпоставке Православног 
екуменизма, узимајући да је легитимно место екуменизма унутар граница 
Православне теологије”, како је он то наводи у ретроспективном есеју написан ом 
1966. године, или нешто касније, али никада објављеном1. 

У свом првом делу, овај чланак доноси кратак преглед тих ”основних 
претпоставки”. Ту се говори о позитивној екуменској визији Флоровског, као и о 
његовим одлучним критикама званичног екуменског покрета. Дискусија је, без 
сумње, једно свеобухватно сведочанство. Тиме се даје скица за контекстуализацију 
другог дела, у коме се доносе три писма из пера Флоровског, пропраћена кратким 
уводом и напоменама. У сва три писма, Флоровски расправља о екуменским 
питањима. Смештена у свој општи контекст, а затим додатно појашњена напоменама, 
ова мало позната и, у два случаја, необјављена писма пружају драгоцене увиде у 
екуменско мишљење и деловање Флоровског. Између осталог, писма истражују доста 
спорна питања као што су учење о Цркви и немогућност међуопштења 
(интеркомуније), затим, сопствену екуменску историју Флоровског, позитивну 

                                                 
1 G. Florovsky, “The Antinomies of Ecumenical Quest,” страна 1 “post scriptum”-а. Видети 
Georges Florovsky Papers, Box 5, Folder 1; Department of Rare Books and Special Collections, 
Princeton University Library. 
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вредност екуменског дијалога, као и потребу да се буде јасан око неслагања. 
Последње писмо садржи критику руске религијске ренесансе, али и та интерна дебата 
међу православним има екуменски значај. 

 
I ДЕО 

 
Дефиниција екуменизма Флоровског 

 
Опште говорећи, екуменизам Флоровског обележава истрајна 

усредсређеност на ”проблем хришћанског јединства”, стално наглашавање ”дубине 
подела и разлика”, немогућност међуопштење (интермомуније), потреба за ”даљим 
расправама спроведеним на строго теолошким основама,” вредност  ”молекуларног 
деловања”, као и неопходност изузетног стрпљења.2 

Екуменизам je, за Флоровског, веома озбиљно и усредсређено трагање за 
”хришћанским јединством”. Његова сврха је ”обнова јединства у хришћанству”, што 
може да се деси само кроз ”опоравак заједничког ума и ваљане теологије”, а не кроз 
површну трпељивост према разликама, исхитрену усаглашеност или заједничко 
деловања, по питању узвишених друштвених или моралних циљева.3 Богословско 
промишљање, укорењено у историјском искуству Цркве и сведочењу божанског 
откровења, основни је екуменски задатак. Екуменизам је, дакле, унутар себе 
парадоксалан подухват. С једне стране, сви ”хришћани су заиста једно у својој 
заједничкој оданости истом Господу” 4. Ипак, с друге стране, постоји ”проблем 
раскола, одступања или одвајања”, проблем који настаје услед ”постојање стварне 
раздвојеност која није само неспоразум или неслагања”5. Флоровски то изражава у 
необјављеном есеју из 1966. године:  

”Без сумње, сарадња хришћана у питањима социјалне правде и морала, у 
делима милосрђа и помоћи, јесте племенити подухват. Ипак, ова врста сарадње је 
могућа и у располућеном хришћанству, и не захтева договор у питањима вере. 
Истинска полазна тачка екуменског покрета била би бол и изазов хришћанске 
нејединства, запрепашћеност и срамота због хришћанског неслагања и 
самопротивречности. Ово је истинско извориште екуменског надахнућа: скандал и 
парадокс хришћанског нејединства... Црква је Једна и не може да се дели. То је члан 
вере, исповедна обавеза. Ипак, хришћанство је подељено“6. 

Екуменизам настоји да испита овај парадокс, у нади да ће га коначно 
превазићи. 

 
 

                                                 
2 Видети “Interview with Father G. Florovsky,” The Third Hour 9 (1970): 31-38. Такође G. 
Florovsky, “The Need for Patience,” Christendom 2:4 (1937): 556–559. 
3 Видети “Interview with Georges Florovsky,” Concern 3:4 (Fall 1968): 9-12, 27, 10. Такође G. 
Florovsky, “Intercommunion: An Inter-‘Catholic’ Discussion,” The Student World 43:2 (1950): 169-171. 
4 G. Florovsky, “The Challenge of Disunity,” St Vladimir's Seminary Quarterly 3:1-2 (1954): 31-36, 32. 
Одломак се наставља даље: ”Сигурно да је ова веза заједничке оданости веома стварна веза, а 
треба додати, и натприродна веза, јер ниједан човек не може да исповеда да је Исус Господ, осим 
Духом Светим. Ми са захвалношћу морамо признати ову ”везу мира”, ову заједницу наде и 
оданости, што и чини наше екуменско заједништво у даљем трагању уопште могућим.” 
5 Видети “Interview with Georges Florovsky,” Concern 3:4 (Fall 1968): 9-12, 27: 9-10. 
6 G. Florovsky, “The Antinomies of Ecumenical Quest,” 3. 
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Екуменски карактер богословског програма Флоровског 
 
Сагледавајући већину корпуса Флоровског, од касних 20-тих до његове 

смрти 1979. године, јасно је да се његов богословски програм заснива на три ствари: 
(1) Откровењу Бога у историјском Христу, (2) грчком светоотачком предању које је 
нормативно, јер је то предање Васељенских сабора прихваћено и од Истока и Запада, 
и (3) литургијском искуству православне Цркве, које једнако оживљава и повезује 
модерна Цркву са светоотачком. Али, он је такође позивао на синтезу која би била 
нешто ново. У најмању руку, њена новина ће доћи из три ствари: (1) упућивањем на и 
тврђењем да су латински Оци у потпуности део православног предања, (2) 
проучавањем западних средњевековних мистика и схоластичких теолога (али не и 
касније, доста ригидне, нео-схоластичке мисли, пошто код ње долази до скретања, 
које опет мањка у екуменском карактеру) и (3) отвореност за истински сусрет са 
Западом, укључујући савремене филозофске проблеме и теологију. 

Свих ових шест аспеката, темељних и нових су критичне компоненте доста 
расправљане ”нео-патристичке синтезе” Флоровског, која је, наравно, његово виђење 
задатка православне теологије у целини. Иако такав програм очигледно подразумева 
повратак Оцима Цркве и утемељеност у Литургији, такође тражи и промену, 
кретање савремене православне теологије ка већој саборности. Он инсистира на томе 
да таква промена није капитулација пред елементима страним православљу, већ 
веран наставак светоотачког примера. И уверен је да нова, екуменска синтеза између 
Истока и Запада има потенцијал да реши тренутно нерешиве теолошке проблеме. 

Сходно томе, требало би да буде јасно да потрага за ”нео-патристичком 
синтезом” није једино у домену православних богослова. То је екуменски императив, 
што значи да је исправни метод за целокупну хришћанску теологије и представља 
једини начин за успешно решавање  проблем хришћанске поделе. ”Стварнo 
сједињење хришћанског предања”, Флоровски је писао, ”треба тражити у нео-
патристичкој синтези.”7 Али то је главни задатак, који захтева много година, 
невероватно стрпљење и много ”молекуларног” деловања. За сада, пошто се ”нео-
патристичка синтеза” развија кроз аутентични дијалошки сусрет, Флоровски 
подстиче све теологе да, у најмању руку, примењују ”екуменизам у времену”, 
односно да трагају за оним што је заиста саборно и у ”сагласју су свим временима”, 
уместо да гледају само на изјаве и проблеме данашњих хришћана и покушавају да 
изнуде превремене споразуме или уједињења хришћанских традиција какве постоје у 
садашњости (”екуменизам у простору”).8 

У писму из 1973. године, пренетом ниже у тексту, Флоровски наводи да је 
његово најважније завештање ”екуменизам у времену и нео-патристичка синтеза, 
које су очигледно повезане.”9 Две идеје припадају једна другој и зависе једна од 
друге. Разумевање односа између ”нео-патристичке синтезе” и ”екуменизма у 
времену”, одн. екуменског сусрета у целини, неопходно је да би се схватио читав 

                                                 
7 G. Florovsky, “The Eastern Orthodox Church and the Ecumenical Movement,” Theology Today, 
7:1 (1950): 68-79, 78. Флоровски је изнео исти став у закључку свог приступног предавања на 
отварању Богословије и Академије Светог Владимира, које је објављено у G. Florovsky, “The 
Legacy and the Task of Orthodox Theology,” Anglican Theological Review 31:2 (1949): 65-71 
8 G. Florovsky, “Primitive Tradition and the Traditions,” у The Unity We Seek, ed. W. S. Morris 
(Toronto: Ryerson Press, 1962), 28-38, 29. 
9 Писмо Георгија Флоровског Т. Ф. Торенсу од 21. октобра 1973. године. Писмо се налази у 
Princeton Theological Seminary Libraries, Thomas F. Torrance Manuscript Collection, Box 104. 
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опус Флоровског и започело увиђање за какав се екуменизам Флоровски залагао. 
Православни екуменизам, према мишљењу Флоровског, трага за ”нео-патристичком 
синтезом” и укључен је у ”екуменизам у времену.” Флоровски изјављује у свом 
чувеном пленарном обраћању на другој Скупштини Светског савета цркава: 

”Превише смо затворени у нашем добу. Али сва хришћанска уверења подлежу 
крајењем испиту од стране парадосис-а, предања. У процесу нашег заједничког 
повратка том Предању, које је у непрестаном току, чак и усред сукоба и подела, иако 
често прикривено и присутно на нејасан начин, ми, ”подељени хришћани”, састаћемо 
се једни са другима на много безбеднијем терену него икада пре.”10 

Овде наилазимо на потенцијално неочекивани изазов онима унутар 
православног предања. ”Екуменизам у времену” није једносмерно предавање,  већ 
”заједнички повратак.” Флоровски је јасно нагласио у оквиру свог корпуса да и 
православна теологија мора сама да крене корективним путем. Потребно је да се врати 
Оцима – и то не само источним Оцима - и мора да сагледа савремене филозофске 
проблеме и културу на нове начине. Уместо да узраста у полемици, ”Православно 
богословље мора да проучава и просуђује вековно искуство Римо-католичког Запада са 
већом пажњом и симпатијама него што је то био случај до сада.”11 

У томе се, другим речима, налази простор за нову, више екуменску 
перспективу, чак и унутар православних кругова. То рећи и истовремено сматрати да 
се пуноћа Истине налази само у Православној Цркви не стоји у противречности, 
пошто разне грешке у мишљењу ”карактеришу поједине фазе у историји модерног 
православног богословља, али ни у ком смислу то није карактеристично за саму 
Православну Цркву.”12 

 
Неизбежни екуменски парадокс 

 
Суштинска ствар се овде мора нагласити. С једне стране, стварност раскола – 

не било каквих ”деноминација” или ”теорије грана” Цркве – основна претпоставка 
православног екуменизма. Године 1963. Флоровски пише: 

”Постоји само Једна Црква у историји, иако, нажалост, било је многих и 
многоструких ”раскола”, раздвајањем од ње. Ово је прва претпоставка онога што се 
може назвати ”Православни екуменизам”, који је веома мало био примењиван.”13 

Ипак, ова очигледна истина није разлог за тријумфализам или анти-
екуменска осећања. Раскол, раздвајање, па чак и дубоко неслагање не значе потпуно 
удаљавање. Пошто вера у Христа производи ”објективну везу између оних који деле 
ово веровање, и држи их заједно у јединству заједничке послушности и наде,” онда 
јединство хришћана није само културно или психолошко, већ и духовно и стварно, 
иако је помрачено, а понекад и дубоко поремећено одвајањем и озбиљним 
богословским грешкама.14 

                                                 
10 G. Florovsky, “The Challenge of Disunity,” St Vladimir's Seminary Quarterly 3:1-2 (1954): 31-36, 36. 
11 G. Florovsky, Ways of Russian Theology, vol. II, 303. 
12 G. Florovsky, “The Ethos of the Orthodox Church,” Ecumenical Review 12:2 (1960): 183-198, 
184. Наравно, главна погрешка по мишљењу Флоровског је некритичко усвајање одређених 
стремљења у западној мисли, али то никако не подразумева одбацивање Запада.  
13 G. Florovsky, “Obedience and Witness,” у; The Sufficiency of God: Essays in Honor of W. A. Visser’t 
Hooft, eds. R. Mackie and C. West (London: Student Christian Movement Press, 1963), 58-70, 66. 
14 G. Florovsky, “The Orthodox Church and the World Council of Churches,” St Vladimir's 
Seminary Quarterly 2:4 (1954): 11-18, 12. 
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На крају, враћамо се средишњем проблему који Флоровски назива 
”екуменски парадокс”. Он се мора узети у обзир. Не може се више превиђати.  
Уместо тога, према Флоровском, њиме мора да се баве искрено и стрпљиво како они 
који покушавају да изгладе разлике, тако и они који их величају до претеривања. 

”Овде лежи жаока проблема, жаока ”екуменског парадокса”. Као што се 
може упасти у искушење да се пренагласи аспект јединства, и да се тиме иступи 
оштрица парадокса, исто тако се може упасти у искушење да се преувеличавају 
дубине неслоге.15 

 
Критика екуменског покрета Флоровсог 

 
У необјављеном есеју из 1966. године, цитираном на почетку овог чланка, 

Флоровски промишља своју непрестану посвећености одређеној врсти екуменизма -  
врсти критичког, изузетно стрпљивог, богословски ригорозног, и у свему посвећеног 
”хришћанском јединству,” а не усредсређеног само на усаглашавање. Објашњавајући 
своје становиште, он изражава жаљење због недостатности и, у многим случајевима, 
погрешног приступа званичног екуменског покрета, посебно након средине 50-тих. 
Он пише: 

“Нема места ни за ”тријумфализам” или сентименталности у трезвеним и 
одговорним екуменским трагањима и стремљењима. Растуће ”екуменско 
нестрпљење”, у различитим круговима и на различитим нивоима, лош је и злокобан 
предзнак. И он само поткопава екуменска стремљења. Заиста, неко може бити 
миротворно настројен, може се свесрдно залагати за хришћанско јединство, и 
искрено, чак пожртвовано бити ангажован у екуменском раду. Али управо онда 
постаје потпуно свестан тешкоћа у овом послу. Право решење екуменских проблема 
је дужно да буде критично, пре него просто ”миротворно.” То подразумева и суд и 
пробраћење, који су врста увиђања (дискриминације). Другим речима, status quo 
савременог хришћанства, које није само подељено већ је и навикло да буде подељено 
и раздвојено, не може да се настави ако се тежи истинском хришћанском јединству, 
просто зато што је то статус подељености. ”Најмиротворније” решење је обавезно да 
буде ”критично” и ”увиђујуће” (” дискриминаторско”), да позива на поновно 
промишљање и промену, на одрицање и предају, на свим странама и на свим 
нивоима. Много више него само ”мирно” или ”пријатељско” узајамно прилагођавања 
је заправо потребно и очекивано... Хришћанско јединство се може постићи само 
путем хришћанске обнове. Обнова није само aggiornamento, а ни у ком случају није 
ни усклађивање или прилагођавање текућим и модерним тежњама. Обнова је заправо 
поново рођење. То је смисао новозаветног израза метаноа (преумљење), који се 
лоше преноси као ”покајање”. Обнова је криза (суд). ”Ако зрно пшенице паднувши 
на земљу не умре, онда једно остане; ако ли умре, род многи доноси.” Осим уколико 
они који су укључени у екуменски подухват нису спремни да ”умру”, цело екуменско 
настојање ће нужно завршити у ћорсокаку.”16 

Поновио обацивање ”миротворног” приступа се односи на општe стремљење 
Светског савета цркава, који је почео да наглашава значај заједничких деловања или 
постигнућа у друштву, уместо да се усмери строго на доктринарних питања. Оно 
такође има везе са оштрим неслагањем Флоровског са одређеним личностима из 

                                                 
15 G. Florovsky, “The Problem of Ecumenical Encounter,” in Re-Discovering Eastern Christendom, 
ed. E. J. B. Fry and A. H. Armstrong (London: Darton, Longman & Todd, 1963), 63-76, 65. 
16 G. Florovsky, “The Antinomies of Ecumenical Quest,” 2-3.  
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Православног света упућеним на екуменизам. Чак и поред тога, што се да видети из 
овог одломка, Флоровски је наставио да позова на ”поновно промишљање и промену, 
на одрицање и предају, на свим странама и на свим нивоима.” Елемент 
самокритичности је стално присутан. 

 
Критички, није антиекуменски 

 
Било је покушаја да се покаже да се је Флоровски одрекао своје екуменске 

идеје и постао ”анти-екуменски” настројен касније током живота.17 Понуђени докази 
су неуверљиви, а аргументи откривају непознавање основног програма Флоровског, 
као и његових непрестаних екуменских активности. У ствари, било је изненађујуће 
мало промена у екуменском приступу Флоровског, чак до смрти. Оно што се заправо 
променило је сам званични екуменски покрет, и Флоровски се никада није плашио да 
га критикује због грешака. Ипак, чак и после деценија неслагања са руководством 
Светског савета цркава, Флоровски је 1971. године учествовао на састанку Комисије 
за веру и поредак у Лувену, и остао је у редовној преписци са Комисијом до смрти 
његове супруге 1977. године, када се његово здравље значајно погоршало. Укратко, 
он је наставио да се бави врстом екуменизма којом се увек бавио. По природи је био 
оштар критичар многих ствари које је у крајњој мери подржавао. ”Ја бих додао овоме 
да нисам песимиста, нити сам само критичар”, рекао је он у интервјуу из 1968. 
године. ”Ја критикујем јер сам веома заинтересован за стварни проблем хришћанског 
јединства.”18 Његова критика није се односила на напуштање екуменског дијалога од 
стране православних, већ је пре имала за циљ да званични екуменски покрет не 
одустане од своје праве сврхе. 

Ипак, Флоровски је упозоравао све оне који се били укључени у екуменски 
дијалог да се усредсреде на стварна и изузетно тешко питања, да одрже врхунско 
стрпљење и да утврде своју екуменску делатност у ”молекуларном” деловању: 
пажљивом, детаљном, присном студирању кључних теолошких, историјских и 
духовних питања у малим групама, или са верујућим саговорницима. Како је рекао у 
интервјуу из 1970. године: 

“Ја сам свакако оптимиста, и као ветеран богослов и као ветеран екумениста. 
Али ја не мислим да постоје лаки одговори. И морам нагласити да, упркос 
целокупном мом благонаклоном односу према екуменском покрету, у оквиру 
теолошког дијалога, који је, строго говорећи тек започео, ја не очекујем решење у 
блиској будућности и немам симпатије за хитност, која се примећује у многим 
круговима. Нестрпљење и ужурбаност, заједно са поједностављивањем проблема, су 
по мом мишљењу, главна и врло озбиљна опасност по екуменизам. Ужурбаност ће 
само довести до нове забуне. Нажалост, само наше време је у својој бити затровано и 
заражено ужурбаношћу, и још не постоји аутентичан ”молекуларни” рад.”19 

То су теме које ћемо у наставку сагледати. Флоровски их је наглашавао 
током своје дуге каријере. Конкретно, он је веровао да је ”молекуларни” рад 
неопходна претходница стварном екуменском напретку. ”Скромне студијске групе”, 
писао је он, ”могу да помогне много више него славолепни снови и потирућа 

                                                 
17 Видети Chrysostomos of Etna, “Protopresbyter Georges Florovsky,” Orthodox Tradition 11:2 
(1994): 28-29. 
18 Видети “Interview with Father G. Florovsky,” 10. 
19 Видети “Interview with Father G. Florovsky,” 38. 
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уопштавања.”20 И, као што ћемо видети касније, он није био у журби, увек 
наглашавајући да пут до хришћанског јединства мора бити заснован на истини. Као 
практична ствар, јединство ће, дакле, потребовати изузетно дуго времена да се 
постигне, ако се у ствари, икада и достигне. ”Трагање за хришћанским јединством”, 
писао је он, ”је племенит и благословен подухват. Чини се, међутим, да највиша и 
највише обећавајућа ”екуменска врлина” је стрпљење.  Мора да полако 
напредовати.”21 

 
II ДЕО 

 
Општи увод у писма 

 
Три писма објављена у продужетку нуде јединствени увид у практиковање 

”молекуларног” и крајње стрпљивог екуменизма од стране самог Флоровског између 
1949. и 1973. године. Наравно, ова три писма узета засебно не представљају 
свеобухватан или синтетички преглед екуменских активности и убеђења Флоровског. 
Међутим, она пружају конкретне и практичне примере стила самог Флоровског за 
екуменизам у акцији. Она такође откривају трајну и непроменљиву природу 
појединих његових екуменских посвећености. 

Прво писмо показује богословску и личну посвећеност Флоровског 
екуменизму, укључујући поновну афирмацију његовог чувеног еклисиолошког есеја 
”Границе Цркве” 22. Истовремено, писмо показује да је Флоровски био чврсто  убеђен 
да је међуопштење (интеркомунија) апсолутно немогуће. Његово објашњења зашто је 
то тако је занимљиво, а можда и помало неочекивано. Друго писмо је пример стила 
Флоровског о ”екуменском сусрету и суочавању”, у коме ништа мање од изрицања 
пуне истине не би било довољно. 

Писмо је занимљиво и историјски гледано, пошто описује припреме за Другу 
Скупштина Светског савета цркава у Еванстону, Илиној, одржаној у августу 1954. 
године. У Еванстону Флоровски је предводио православну делегацију у одбијању да 
потпише генералну изјаву, и био је главни аутор посебне православне изјаве, која је 
изражавала православно становиште насупрот преовлађујућем мишљењу Скупштине. 
Наговештавање ове пресудне одлуке, или барем образложење којим ће та одлука 
бити надахнута, је присутно у писму. Треће писмо је богословски најбогатије. Оно 
показује ниво теолошке расправе коју Флоровски уводи у екуменске сусрете и такође 
садржи важно становиште, до кога је дошао пред крај свог живота, да ”нео-
патристичка синтеза” и ”екуменизам у времену” иду заједно и представљају његову 
најважнију заоставштину. Треће писмо такође пружа значајну увид у критику од 
стране Флоровског одређених аспеката мисли оца Сергеја Булгакова (1871.-1944. г.), 
његовог старијег колеге и некадашњег духовног оца, као и главне фигуре у 
такозваној руској религијској ренесанси. 

Свако писмо садржи кратак увод, укључујући белешке о рукописима и друге 
важне контекстуалне детаље. 

 
 

                                                 
20 “The Problem of Ecumenical Encounter,” 76. 
21 “The Problem of Ecumenical Encounter,” 76. 
22 G. Florovsky, “The Limits of the Church,” Church Quarterly Review 117:233 (1933): 117-31. 
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Георгије Флоровски Вилијаму Николсу (9. децембар 1949)23 
 
Прво, коју реч о историјском контексту овог писма. У екуменском покрету, 

учењем о Цркви су се бавили скоро сви, посебно крајем 40-тих,24 као што су се 
бавили и питањем међуопштења (интеркомуније).25 Један од доприноса Флоровског 
расправи био текст “Confessional Loyalty in the Ecumenical Movement,” 
(”Конфесионална лојалност у екуменском покрету”), објављен у The Student World 
(Студентски свет), популарном екуменском часопису издаваном под 
покровитељством Светске студентске хришћанске федерације из Женеве. У то време, 
Флоровски је био професор на Православној богословији и Академији Светог 
Владимира у Њујорку, и тек је започео амерички период своје дуге научне каријере. 
У чланку ”Конфесионална лојалности”, Флоровски је веома јасан о својој  
несумњивој опредељености за Православље. ”Ја верујем”, писао је он, ”да црква у 
којој сам крштен и одгојен ваистину јесте Црква, односно, истинита Црква и једина 
истинита Црква.”26 Флоровски се залагао за предањско разумевање еклисиологије и 
објаснио зашто је међуопштење немогуће. 

                                                 
23 Верзија писма објављена овде се заснива на оригиналној куцаној копија која се налази у 
Радовима Георгије Флоровског, кутија и фасцикли број ??; Одељење ретких књига и специјалних 
колекција, Принстонске Универзитетске библиотеке. Године 1950., Студентски Свет (Student 
World) објавио је незнатно измењену верзију овог писма, уз оригинално  писмо Вилијама Николса 
Флоровском, под насловом ”Интеркомунија: Унутар-”католичка” дискусија” (“Intercommunion: An 
Inter-‘Catholic’ Discussion,”), The Student World 43:2 (1950): 169-171. Ендрју Блане (Andrew Blane) је 
погрешно идентификовао публикацију као “De Ecclesia” у својој библиографије дела Флоровског. 
“De Ecclesia” је назив редовне рубрике у Студентском свету, који често објављује писма, 
извештаје и дневнике са путовања у неколико тематских наставака у оквиру наслова: De Ecclesia, 
De Civitate, и De Universitate. Руски превод овог писма се појавио  2007. године у Г.А Разумовский 
“Протоиерей Георгий Флоровский, Из писем,” ����a � ����а 1:48 (2007), и доступан је на 
http://aliom.orthodoxy.ru/arch/048/flor48.htm. Уредник руског издања изгледa да на зна да је сам 
Флоровски објавио писмо 1950. године. Значајно је да је сам Флоровски то учинио, јер показује да 
идеје садржане у писму нису провизорне и недоречене, већ нешто што Флоровски јавно износи. 
24 Видети G. Florovsky, “The Orthodox Churches and The Ecumenical Movement Prior to 1910,” in A 
History of the Ecumenical Movement, 1517-1948, eds. R. Rouse and S. C. Neill (Philadelphia: The 
Westminster Press, 1954.), 171-215, на 172. страни: ”Основна богословска питања су изашла у први 
план, и тиме се схватило да проблем хришћанског јединства је пре свега проблем учења о Цркви”. 
25 Комисија за бављење питањем међуопштења (интеркомуније) именована је у Лунду 1939. 
године, али није објавила свој извештај до 1952. године. Видети D. Baillie and J. Marsh (eds.), 
Intercommunion, (London: Student Christian Movement, 1952). Флоровски је био у комисији и 
написао чланак за издање “Terms of Communion in the Undivided Church” (”Услове Причешћа у 
неподељеној Цркви”). Есеј је заправо верзија чланка “Confessional Loyalty in the Ecumenical 
Movement,” (”Конфесионална лојалност у екуменском покрету”), који је Флоровски објавио у 
часопису The Student World (Студентски свет) 1950. године, и који је и изазвао размену 
писама између Николса и Флоровског. 
26 G. Florovsky, “Confessional Loyalty in the Ecumenical Movement,” Student World 53:1 (1950): 
59–70. Сличне изјаве се појављују кроз целокупно дело Флоровског као и у званичним 
извештајима са разних екуменских скупова. Види на пример G. Florovsky, “Une vue sur 
l’Assemblée d’Amsterdam,” Irénikon, 22.1 (1949): 5-25, на страни 9: Православна Црква ”себе 
сматра чуварем апостолске вере и Предања у њиховој целовитости и њиховој пуноћи, и у том 
смислу је једина истинита Црква.” 
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Кориспондент Флоровског, Вилијам Николс (1921–2002. г.), рођен је у 
Енглеској и студирао је класичне науке и теологију на  Сент Џонс колеџу у 
Кембриџу, завршивши студије 1949. године. Онда је био дописни секретар Светске 
студентске хришћанске федерације од 1949. до 1951. године.27 Николс, који је у том 
тренутку био релативно конзервативан англиканац, писао је Флоровском крајем 1949. 
године, највероватније након читање проширене верзије ”Конфесионалне 
лојалности.” Сагледавањем Николсовог становишта, требало би да буде јасно зашто 
је он, крајем 1949. године, био заинтересован за екуменизам и зашто је његова 
преписка са Флоровским завршила објављивањем у наредном издању Студентског 
света; размена писама била је наставак расправе из прилично оспораваног члана 
Флоровског у претходном броју часописа. 

Коначно, и коју реч о питањима покренутим у Николсовом писму на које 
Флоровски одговара у наставку. Николсово писмо је дуже од одговора Флоровског, 
али његова основна поента се садржи у следећем: Он каже да се есеј Флоровског 
односи на слабију верзију аргумента против међуопштење, тј. да је учешће у 
Евхаристији повећава јединство. То је очигледно погрешно и лако за побијање. Јача 
верзија аргумента за међуопштење је да је Евхаристија ”есхатолошка.” Она је 
спољашњи знак не присутног сагласја, већ јединства које се налази ван, изван 
историје, у свету који тек треба да наступи. Иако се Николс слаже да међуопштење 
није добра идеја, он сматра да је тешко побити овај јачи и аргумент са већом 
теолошкој тежином. Поготово је то тешко, јер је јасно да на егзистенцијалном нивоу 
они у Светској студентској хришћанској федерацији блиски једни другима у 
питањима вере, а у њиховој заједничкој посвећености истом Господу. Николс стога 
није сигуран шта да каже његовим блиским екуменским пријатељима који се залажу 
за међуопштење. 

Лични карактер Николсовог питања додатно објашњава зашто Флоровски 
говори о сопственом веома личном екуменском искуству. 

 
* * * 

 
Мој драги Николсе, 
Хвала Вам на веома занимљивом и сугестивном писму. 
Да ли сте икада имали прилике да видите мој чланак о ”Границама Цркве” у 

Church Quarterly Review из 1933?28 Пративши Светог Августина предлажем 

                                                 
27 Убрзо после преписке са Флоровским, Николс је постао англикански свештеник, а затим, 
1960. године и професор студија религије у Канади. За кратак преглед Николсове академске 
каријере видети B. Fraser, The Study of Religion in British Columbia (Waterloo, Ontario: Wilfrid 
Laurier University Press), 74. 
28 Неки антиекуменски настројени православни писци су покушали да укажу да су идеје 
Флоровског у ”Границама Цркве” израз младалачке неурачунљивости или нечега што он 
касније одбацује. У овом писму, међутим, видимо да он потврђује своју посвећеност том есеју. 
У ствари, Флоровски понавља исти аргумент у префињеном и појачаном облику у “The 
Doctrine of the Church and the Ecumenical Problem” (”Учење о Цркви и екуменски проблем”), 
The Ecumenical Review, 2:2 (Winter 1950): 152–161. Јасно је, посебно у ревидираној верзији, да 
главни циљ Флоровског је да постави ово питање као ”проблем.” Тиме је он је хтео да помери 
границе теолошког истраживања, али не као пуки мисаони експеримент. Он то поставља као 
проблем управо зато што је веровао да учење о Цркви, а посебно природа тајни ван строгих 
канонских граница Цркве, није објашњена на потпуни и православни начин. Он је признао да 
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разликовање између канонских и харизматичних (или мистичних) граница Цркве. У то 
време сам морао да се суочим са превише ригорозном тенденцијом у нашој Цркви и да 
се борим против распрострањене (нарочито међу Грцима) тврдње да сви 
”неправославни” нису уопште хришћани, те би требало да се према њима односимо на 
исти начин као и према ”паганима”. Али истина има две стране. ”Канонски” 
критеријум није крајњи критеријум, и беспуће не почиње одмах прелеском преко 
канонских граница. Ту је загонетно ”посредно стање.” Ипак, ми немамо право да 
занемаримо ову ”канонску ограду”, јер је, строго говорећи, она много више од пуке 
правне и дисциплинске баријере. Раскол је увек неуспех и води неминовно распаду. 
Као и све у Цркви, јединство је истовремено и дато и захтевано, дато је и треба да буде 
постигнуто. Расколи су неуспеси људи да одговоре на божански позив ка јединству. 
Ипак дато јединство никад не нестаје. Уосталом, сви смо уједињени унутар и 
посредством искупитељске љубави Бога и у Његовој сврси. То јединство ми откривамо 
упркос свим нашим неслагањима, када копамо довољно дубоко. Антиномија је 
створена и устројена управо овом загонетном ”несразмером” између Цркве и 
хришћанства (фраза о. Конгара),29 или између ”институционалних” и ”харизматичних” 
аспеката саме Цркве, или опет између ”историјских” и ”есхатолошких” димензија. 
Постоји антиномија (и не само не-дијалектичкo двојство) јер (Црквена) историја сама је 
”инаугурисана есхатологија”. Морамо бити веома пажљиви да не претворимо ову 
основну антиномија у конфузију.  Постоји (и треба да постоји) тензија. То је само 
значење ”крста стрпљења”.  Претпостављам да се слажемо по том питању. Моја поента 
је онда следећа. Ова тензија је здрав подсетник нашег неуспеха да се постигне 
споразум у истини. У доктринарном спору и конфузији, све не може да буде једнако 
добро. Од нас се очекује да пронађемо прави пут. Наравно, пуна истина ће бити 
откривена тек у другом ”еону” који тек треба да дође. 

Ипак да ли смо већ досегли меру истине доступне или достижне у оквиру 
историјских граница? Мој одговор је - не. Ми смо безнадежно испод наше мере. 
Нисмо испунили наш задатак. Да ли би помогло ако бисмо мало пожурили и 
нестрпљиво скочили у ”нови еон”, који још историјски није дошао, чак и ако је, у 
извесном смислу, ”на дохват руке” и ”међу нама”, од доласка Господа и испуњења 
свих пророчанстава? У сваком случају, нисмо испунили наш задатак, иако је Бог 
остварио свој циљ. Укратко говорећи, мислим да би била нездрава и неодговорна 
журба, избегавања чињеница и насиље (оба и духовно или мистично), ако 
приморавамо себе на ”заједничку трпезу” пре него што смо урадили све што је 
требало да урадимо и, у извесном смислу, што и даље треба да радимо. За мене, 
отворено општење је незаконито и нелегитимно не у канонском смислу, као прекршај 
дисциплине и неувиђавање конфузије (замешатељства), већ пре свега у духовном или 
мистичном смислу, јер, по мом мишљењу, оно подразумева неку врсту само-
праведности и самозадовољства, као да смо заиста урадили све што је у нашој моћи 
да се превазиђу и надвладају ”наше несрећне поделе.” Бојим се да нисмо. Стога би 
било нека врста ”нездравог ентузијазма” или Schwaermerei,30 ако би се усудили да се 

                                                                                                                            
је то питање већ отворено, али, одмах по том признању, је одбацио теолошка објашњења која 
се најчешће нуде. 
29 Видети Yves M.-J. Congar, Chretiens Desunis. Principes d'un "oecumenisme" catholique. Unam 
Sanctam 1 (Paris: Cerf, 1937). 
30 У вези значења термина видети J. Wirth, The Conspiracy of Life: Meditations on Schelling and 
His Time (Albany, N.Y.: State University of New York Press, 2003), 56-57: ”Лутер је 
популаризовао термин Schwärmer или Schwärmgeister да означи одређено претерано 
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сусретнемо крај олтара. Не смемо се позивати на ”есхатологију” пре времена, пре 
него што будемо спремни да ”сносимо терет и врелину дана.”31 Pадије би морали да 
заблагодаримо Богу што нам је дао овај предукус јединства које нисмо ни мало 
заслужили. Небеска визија може бити за нас успављујући ”умиритељ”, док нам је 
потребан, напротив, снажан подстицај. Нека нас укус киселог воћа наше 
нелојалности доведе до ивице очајања, а затим и упути ка покајању. 

Ја сам лично морао да се суочим и доживим ову антиномију пре неколико 
година, и то у својој крајњој суровости. Пре неколико година, у Братству Светог 
Албана и Светог Сергија, предложено је да се покуша са неком врстом очекиваног и 
делимичног међуопштења између чланова братства, који су већ остварили своје 
крајње јединство и сагласје у доктрини, побожности, љубави, итд.32 ”Валидност 
англиканског свештеничког реда” је узета здраво за готово, јер је постала духовно 
евидентна. Такође је предложено да се обезбеди нека врста канонског одобрења на 
обе стране да би додатан обред узајамног поновног признавања онда могао бити 
обављен. Морам да признам да сам од самог почетка дефинитивно био против таквог 
предлога, а можда је и мојом интервенцијом такав покушај онемогућен. Морам и да 
додам да ме је о. Хеберт33 подржавао сво време, као и Мајкл Ремзи.34 Нисам имао 

                                                                                                                            
одушевљење и помахнитало секташење у оквиру Реформације. Пијетисти, уједно, су често 
оптуживани да су предњачили у једном несвесном, занесеном, и непосредном односу са Богом 
... После реформације, реч је добила општије значење обухватајући све оне који бивају сувише 
лако одушевљени – што повлачи и да су превише лако превиђали сурове чињенице и 
заборављали конкретне материјалне потешкоће.” 
31 Мат. 20.12, одељак има есхатолошке имликације. 
32 За више информација о том периоду Друштва Светог Албана и Светог Сергија видети B. 
Gallaher, “Bulgakov and intercommunion,” Sobornost 24:2 (2002): 9-28 и такође S. Nikolaev, 
“Spiritual Unity: The Role of Religious Authority in the Disputes Between Sergii Bulgakov and 
Georges Florovsky Concerning Intercommunion,” St Vladimir's Theological Quarterly, 49:1-2 
(2005): 101-123. Последњи чланак се засинива на материјалу изнетом у S. Nikolaev, “Church 
and Reunion in the Theology of Sergii Bulgakov and Georges Florovsky, 1918-1940” (PhD 
dissertation, Southern Methodist University, 2007). Николаева докторска дисертација је детаљни 
историјски преглед али не успева да разлучи важне аспекте православног богословља.   
33 Флоровски говори о. Габријелу Хеберту (Gabriel Herbert) (1886-1963), водећем 
представнику “литургијског покрета” у конзервативној англиканској ”Високој Цркви”. Хеберт 
је такође био плодан аутор и првак у екуменском покрету. Видети C. Irvine, Worship, Church 
and Society: An Exposition of the Work of Arthur Gabriel Hebert (Norwich: Canterbury Press, 1993). 
34 Мајкл Рамзи (Michael Ramsey) (1904.-1988.г.), англикански теолог који је 1961. године 
постао 100. надбискуп Кентерберијски, је био веома близак пријатељ Флоровског дуги низ 
година, нарочито током 30-тих и 40-тих. Њих двојица су разменили многа писма и подржавали 
један другог у теолошком истраживању. Након што је именован надбискупом 
кентерберијским, Ремзи је написао писмо Флоровском, честитајући му 75. рођендан, и 
захваљујући му се на пријатељству и руковођењу ”у буђењу интересовања и сазнања о 
Православној Цркви међу многима у Енглеској.” Флоровски је одговорио: ”Ти ме подсећаш на 
један од најбољих периода у мом животу. Још увек се сећам моје прве посете Колеџу 
Владичанског коначишта (Bishop’s Hostel) у Линколну, где смо се први пут срели. Сећам се 
како смо ишли заједно у Келем да видимо нашег заједничког пријатеља, покојног оца 
Габријела [Хеберта]. Сећам се наших дугих разговора и расправа у то време. За своје теолошко 
и екуменско деловање могу дубоко да захвалим сарадњи коју сам имао са британским 
богословима попут тебе и почившег Е.К. Хоскинса (E. C. Hoskyns).” Видети M. Ramsey and D. 
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сумње, али сам имао и отворену рану на мом срцу. Вероватно сам патио више од 
било ког предлагача, који су заправо били вођени својим славним сновима. Годинама 
сам користио прилику да присуствујем евхаристијским службама у англиканским 
црквама и да проповедам на њима. Англикански облици и начини службе су већ 
постали моји сопствени. Највиша мера хришћанског ”братимљења”, доступна и 
дозвољена у овом стању подељености, је већ постигнута.35 Есхатолошка визија ми је 
пружена.  Заиста је било неподношљиво оптерећење и мучна бол за мене да одбацим 
друге. То је био истински крст, и дато ми је да уђем у славу његову. Моја главна 
примедба је била да је ”католичанско деловање” дозвољено само унутар Свете 
Католичанске Цркве, да ништа делимично и ”посебно” не може да доведе до правог 
сједињења. Или, другим речима, морамо да тежимо не задовољењу наших снова и 
надања, ма како они славни и надахњујући могу бити или изгледати, већ само 
заједничком оживљавању духовног живота у постојећим заједницама. Јединство 
може да расте само из неког ”молекуларног деловања”, које ће затим бити уклопљено 
у већу целину.36 Повремено међуопштење, или то исто са посебном диспензацијом 

                                                                                                                            
Dales, Glory Descending: Michael Ramsey and His Writings (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 
2005), 193.  
35 Флоровски је волео Енглеску, и током година када је био професор на Светом Сергију, 
волеo je да, уместо боравка у Паризу, тамо проводи дуга лета. Пронашао много 
истомишљеника међу англиканским теолозима. И његова ”незасита жеља” да са њима 
расправља о теологији постала је легендарна. Џон Рамсботам (1906-1989), англикански 
свештеник који је касније постао епископ Џероуа и онда Вејкфилда, је после посете 
Флоровског Велшком богословском колеџу записао: ”Посета професора Флоровског ће остати 
у нашем сећању, као живо искуство у делу љубави једног члана Христовог за остале чланове. 
Његово знање је слушкиња његове љубави, и из тог разлога спорење је била радост, коју није 
успела да поквари теолошка подозривост (odium theologicum). Непотребно је рећи да је 
академско особље било потпуно исцрпљено од напора да се такмичи са незаситом жељом 
професора да расправља о теологију, али то не значи да нисмо спремни да понововимо исте 
напоре.” Видети John Ramsbotham, “Correspondence,” Journal of the Fellowship of St. Alban and 
St. Sergius 21 (Sept 1933): 37-38, на страни 38. 
36 ”Молекуларнo деловање” или ”молекуларан рад” је омиљени термин Флоровског за оно што 
он сматра најплоднијим типом екуменског дијалога: више неформални, лични састанци малих 
група теолога и верних хришћана, са ригорозним и широким расправама и разменом, 
уседсређеним на основне изворе и питања. Он сматра своје посете англиканским богословским 
факултетима, где је држао предавања, али такође учествовао и у животу заједнице, најбољим 
примером за то. Видети Г. Флоровски, “A Visit to Anglican Theological Colleges,” (”Посета 
англиканским теолошким факултетима”), Journal of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius 21 
(Sept 1933): 38-40, на 38: ”Одржао сам четири предавања на сваком колеџу, оставши по неколико 
дана на сваком од њих. Али изнад свега сам разговарао! То је био главни циљ моје посете. Сваки 
разговор је излажење у сусрет. Понекад је пријатељски загрљај, понекад је окршај. Али увек 
лицем у лице. Целокупан значај оваквих сусрета и разговора лежи управо у овом личном 
елементу... Разговарали смо у групама, малим и великим. Разговарао сам са људима појединачно. 
И мислим да смо дошли бар до једно заједничког закључка - то је да постоји много ствари о 
којима треба да се говори... За неке је овај закључак био сасвим неочекиван, готово као нека 
врста откровења. У западном свету се навикло да се на православље гледа као на неку врсту 
ексхумираних хришћанства, ретроградног и стагнирајућег, да се мисли да је хришћански Исток, 
у најбољем случају, у стању историјске коме. Историјско одвајање и отуђење иде у прилог овом 
обмањујућем тумачењу. Зато постоји потреба за све чешћим састајањем и међусобним 
упознавањем. Кроз личне сусрете се стиче свест о упола заборављеном хришћанском сродству ... 
” Према Флоровском, овака врста теолошког разговора била је готово немогућа на званичним 
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(икономијским ослобађањем од стриктне дисциплине), у крајњој линији би омело 
разговор о поновном уједињењу. Непосредни задатак је опоравак заједничког ума и 
ваљане теологије.37 

Доста је написано овог пута. У целини, верујем да су наши лични ставови су 
веома блиски један другом. Бог вас благословио. 

Да ли бисте пренели моје најсрдачније поздраве Роберту Макиу и рекли му 
да припремам обиман чланак о теологији историје за Шкотски богословски часопис 
(The Scottish Journal of Theology).38 

 
Уз срдачне поздраве и са најбољим жељама за срећан Божић, 
Искрено ваш, 
 
Георгије Флоровски 

 
Георгије Флоровски Т. Ф. Торансу (26. јул 1953. г.)39 

 
Томас Ф. Торенс (1913–2007) је протестантски теолог изузетног значаја, чији 

утицај је био најизраженији у разним Реформским и Евангелистичким круговима у 
Северној Америци.40 Торенс је био дугогодишњи члан и представник цркве у 
Шкотској, као и професор хришћанске Догматике дуги низ година на Новом Колеџу 
(New College) Универзитета у Единбургу. Био је ученик Карла Бартa (1886-1968), још 
познатијег швајцарског теолог, чију је обимну Догматику цркве Торенс објавио у 
енглеском преводу. Само Торенсово дело је обимно и разноврстно. Он је вероватно 
најпознатији по свом иновативним испитивање односа науке и теологије, за коју је 
1978. године добио награду Фондације Темплетон за напредак у религији.41 
Међутим, како је 1973. године написао ”грчки Оци остају моја главна љубав и ја се 
све време управљам према њима, учићи од њих више него од било ког другог 
периода или скупа теолога у историји Цркве.”42 Делимично и због своје дубоке 

                                                                                                                            
екуменским сусретима, осим ван пленарних седница. Видети Г. Флоровски, ”The Challenge of 
Disunity”(”Изазов нејединства”), Union Seminary Quarterly Review 10:1 (Nov 1954): 15-20, на 
страни 18: ”Никада на великом скуповима теолошка питањима не могу бити правилно и на 
задовољавајући начин разматрана.” 
37 Верзија писма објављена у Студентском свету (The Student World) се овде завршава. 
38 “Теологија историје” је омиљена тема за Флоровског и од велике важности у целокупној 
његовој мисли. Чланак на који упућује овде никада се није појавио, али се том темом бави у 
низу објављених есеја као и необјављених радова. Најзначајнији есеј који се бави историјом и 
њеним тумачењем је Г. Флоровски,“The Predicament of the Christian Historian,” (”Невоља 
хришћанског историчара”), у: Religion and Culture: Essays in Honor of Paul Tillich, ed. Walter 
Leibrecht (New York: Harper & Brothers, 1959), 140-166, 359-362.  
39 Писмо се налазило у Енрју Блекновој (Andrew Blane) приватној колекцији Флоровсковљеве 
заоставштне. Сада се налази у поседу Метју Бејкера (Matthew Baker). 
40 Најбоље презентација Торенсовог живота и мисли је у A. E. McGrath, T. F. Torrance: An 
Intellectual Biography (London: T&T Clark, 1999). 
41 Торeнс се посебно истакао у повезивању теологије са природним наукама, нарочито 
физиком. Видети, на пример T. F. Torrance, Theological Science (London: Oxford University 
Press, 1969). Такође веома важно дело Space, Time and Incarnation (London: Oxford University 
Press, 1969) and Space, Time and Resurrection (Edinburgh: Handsel Press, 1976). 
42 Цитат je из Торенсовог одговора на треће овде објављено писмо Флоровском. Видети писмо 
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утврђености у грчким Оцима, Торенсово залагање је било апсолутно пресудно у 
дијалогу између Православне и Реформистичке Цркве, у коме се успело, упркос 
многим изазовима, да се изнедри важно саопштење на тему Светотројичног 
богословља у тако званој ”Утврђеној изјави о Светој Тројици.”43 

Онај ко је имао прилику да упозна Торенса током 30-тих или 40-тих година 
двадесетог вела, никада не би могао да претпостави да ће он постати толико 
благонаклон према Православљу. У својој дисертацији, написаној под менторством 
Карла Барта почетком 1937. године, Торенс је тврдио да учење  Апостолских Отаца о 
благодати није библијско.44 Чак и у писму Флоровском из 1950. године, Торенс 
проширује своје мишљења тврдећи да ни само православно учење о обожењу није 
библијско.45 Међутим наставивши дијалог са Флоровским Торенс ће евентуално 
променити мишљење. Године 1964., у обраћању Светском савезу реформиских цркава, 
Торенс је позвао на ”преиспитивање од стране реформских цркава онога што Грчки 
Оци називају теосис.”46 Одлучујући фактор у Торенсовом сопственом преиспитивању 
је било његово учешће у Комисији о Христу и Његовој Црква, сазваној од стране 
одељење за Веру и поредак (Faith and Order) Светског савета цркава. Године 1970. у 
својој проповеди одржаној на екуменском скупу, Торенс је говорио о свом искуству 
унутар Комисије и пресудној улози коју је у њој имао Флоровски: 

”Проучавали смо оно што Свето Писмо треба да нас учи о односу Цркве 
према Христу и настојали да изградимо учење о Цркви са којим бисмо могли сви да 
се сложимо. Изнова и изнова се међутим догађало да када су одломке из Библије 
тумачили други – професор Флоровски на пример – да сам морао поново да се 
задубим у грчки текст Новог завета, да видим да ли је заиста мислио оно што је 
рекао, и изнова и изнова сам откривао да сам ја погрешно тумачио Нови завет, јер 
сам га сагледавао кроз презвитеријанске наочаре... Мислим да сам од православних 
научио више него од било ког другог.”47 

                                                                                                                            
Т.Ф. Торенса Георгију Флоровском од 30. октобра 1973. година  у Колекцији радова Георгија 
Флоровског, кутија? и фасцикла? Одељење ретких књига и специјалне колекције, Принстонска 
универзитетска библиотека. 
43 Видети T. F. Torrance, Theological Dialogue Between Orthodox and Reformed Churches, vol. 2 
(Edinburgh: Scottish Academic Press, 1993), 219-226. Први том радова који су настали током 
дијалога објављен је у T. F. Torrance, ed., Theological Dialogue Between Orthodox and Reformed 
Churches (Edinburgh: Scottish Academic Press, 1985). 
44 Дисертација је објављена као F. Torrance, The Doctrine of Grace in the Apostolic Fathers 
(Учење о благодати код Апостолских Отаца), Eugene, Oregon: Wipf & Stock, 1996). То је 
притивречна књига. Торeнсово  мајсторско владање грчким језиком, па самим тим и његово 
дубоко читање извора, указује да је у праву што се тиче много ствари. Стога он и не може а да 
не изложи мисао Апостолских Отаца. Међутим, његове круте протестантске претпоставке 
довешће га да одбацивања онога до чега долази, проглашавајући га  нетачним уколико се не 
слаже са његовим унапред осмишљеним представама о томе шта Хришћанско Јеванђеље 
заправо јесте. Срећом, Торенс се предомислио, као што говори у поменутом чланку. 
45 Писмо Т. Ф. Торенса Георгију Флоровском, 1950. године у Колекцији радова Георгија 
Флоровског, Одељење ретких књига и специјалне колекције, Принстонска универзитетска 
библиотека. 
46 T. F. Torrance, Theology in Reconstruction (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), 243. О еволуцији 
Торенсовог становишта по овом питању видети M. Baker, “The Place of St. Irenaeus of Lyons in 
Historical and Dogmatic Theology According to Thomas F. Torrance,” Participatio 2 (2010): 5-43, 
esp. 6-7, online at http://www.tftorrance.org/journal/participatio_vol_2_2010.pdf  
47 T. F. Torrance, The Relevance of Orthodoxy (Stirling: Drummond Press, 1970), 9-10.  Захваљујем 
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Торенс је објавио ову проповед у оквиру мале брошуре са насловом зове 
”Значај Православља”. То је изузетно разматрање, у коме Торенс испитује верност 
Православља ”науци апостолској, и заједници у ломљењу хлеба и у молитвама” (Ап. 
Д. 2:42). У једном тренутку Торанс примећује: 

”Било би веома велика грешка за нас Протестанте уколико би помислили да 
начин на који славимо Бога представља повратак једноставности Новог Завета - наше 
протестантско богослужење је врло далеко од богослужења раних хришћана које је 
засновано на дубоком јединству између Старог и Новог Завета. То је она библијска 
комбинација која је изузетно очувана и развијена од стране Грчке Православне Цркве 
у свом богослужењу.”48 

Јасно је да је Флоровски оставио велики утисак на Торенса, као што је и само 
Торенсово редовно читање грчких Отаца.49 

У многочему је однос између Флоровског и Торенса истински пример управо 
за такву врсту ”молекуларног” екуменског напретка за какву се Флоровски залагао 
током свог живота: лично, дубоко теолошки, и оно што је најважније, стрпљиво и 
дуготрајано. И Флоровски и Торенс су темељили своју теологију на Божијем 
Откровењу у историјском Христу, како је посведочено Писмом и протумачено од 
стране Отаца Цркве. А, ипак, обојица су настојали да артикулишу нову ”хришћанску 
филозофију.” 

Могуће је да се претера са указивањем на сличности између њих двојице. 
Торенс, међутим, никада није постао православан. Он је задржао препознатљиву 
посвећеност реформистичкој традицији. Али, преко својих дела, он наставља да 
утиче на генерације хришћана на енглеском говорном подручју, приближавајући их 
све ближе ”опоравку заједничког ума и ваљаној теологији”, да се послужимо фразом 
коју Флоровски користи у првом, овде објављеном, писму. Опоравак ове врсте је 
према Флоровском управо најважнији  екуменски задатак. ”У свим екуменским 
разговорима данас”, писао је он, ”највећа тешкоћа од свих је обнова заједничких тема 
за разговор.”50 Идеје долазе пре деловања. Теолошка дебата – и зближавање – долази 

                                                                                                                            
се М. Бејкеру на упућивању на ову проповед, као и снабдевању брошуром до које није лако 
доћи.  
48 T. F. Torrance, The Relevance of Orthodoxy (Stirling: Drummond Press, 1970), 16.   
49 Сличности између Флоровског и позног Торенса су многе. Даћемо само један пример, који 
би могао дословно да појави и у неком од чланку Флоровског, из T. F. Torrance, The Christian 
Doctrine of God: One Being Three Persons (Edinburgh: T&T Clark, 1996), ix у предговору: 
”Унутар екуменског размишљања о Цркви изнедрен је један облик који се посебно односи на 
апостолски оквир разумевања истине Јеванђеља, и који је убрзо почео да се сматра умом или 
φρόνηµα  Католичанске цркве. Баш су се на тај ум велики Оци и богослови Цркве интуитивно 
наслањали у обликовању теолоших судова и доношењу саборских одлука.” Мало је написано о 
односу Флоровског и Торенса. Главни доприноси у до сада су: A. Chaplits, Cosmic Redemption 
and the Incarnation of Christ in the Writings of Georges V. Florovsky and Thomas F. Torrance (M.A. 
Thesis, Trinity International University, 2006); M. Baker, “The Eternal ‘Spirit of the Son’: Barth, 
Florovsky and Torrance on the Filioque,” International Journal of Systematic Theology 12:4 (2010): 
382-403; and M. Baker, “Cosmological Contingency and Logical Necessity in G. Florovsky and T. 
Torrance," Orthodox Theology and the Sciences, ed. Pavel Pavlov, Stoyan Tanev and George 
Dragas Dragas (Columbia, MO: New Rome Press, 2012). Комплетна преписка између Флоровског 
и Торенса ће се појавити у наредном броју часописа Participatio: The Journal of the Thomas F. 
Torrance Theological Fellowship приређеног од стране М. Бејкера и мене. 
50 G. Florovsky, “The Orthodox Churches and The Ecumenical Movement Prior to 1910,” in A 
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пре било какве приче о јединству или општењу. Чак и ”молекуларни” напредак у 
проналажењу неких ”заједничких тема за разговор” је велико екуменски достигнуће. 
И, као и увек, потребно је врхунско стрпљење. 

Као што би требало да буде очигледно из писма које следи, пут до 
”заједничких тема за разговор” почеће обостраним поштовањем, али и изричитим 
неслагањем. У случају Флоровског и Торенса, видимо конкретан пример зашто 
Флоровски сматра да искреност у вези почетних несугласица, у ствари, производи 
постепено померање ка споразуму. 

 
* * *  

 
Драги Торенс, 
 
Не љути се на мене. Твој рад је добар.51 Али то није ”екуменски” документ. 

Постоји још једна тачка гледишта, такође у оквиру екуменског покрета. Уверен сам 
да никаква екуменска изјава на ту тему, а поготово нe предлог (а твоје поглавље III је 
у ствари предлог), није могуће је у садашњој фази. Осим искреног признања да се не 
слажемо. Таква изјава би била екуменска, јер би то било чињенично тачно. Наша је 
трагедија да не можемо да изађемо ван одређених уских граница. Не би ни мало 
помогло ако бих ја, као што су остали, ”подржао” документ. Нити би га то учинило 
више ”екуменским”, на шта ће већ неко други да укаже. Ја сам страшно узнемирен 
што, као браћа и пријатељи у светом имену Исусовом, не можемо да се сретнемо за 
Његовом трпезом. Али трагедија је у томе што једноставно и чисто то не можемо. 
Молимо се заједно и једни за друге, и урадимо оно што заједно можемо да урадимо, 
верујући у милост Господњу.52 

 

                                                                                                                            
History of the Ecumenical Movement, 1517-1948, eds. R. Rouse and S. C. Neill (Philadelphia: The 
Westminster Press, 1954), 171-215, на 172. страни. 
51 Флоровски мисли на нацрт документа који је Торенс написао за пододбор Радног комитета 
Вере и поретка, који је вршио припреме за Другу Скупштину Светског савета цркава у Еванстону, 
Илиној. Верзија Торенсовог документа, вероватно доста слична оној коју је прегледао Флоровски, 
објављена је у T. F. Torrance, “Our Oneness in Christ and Our Disunity as Churches,” in Conflict and 
Agreement in the Church, vol. 1: Order and Disorder (први пут објављена 1959; Eugene, OR: Wipf and 
Stock прештампана), 263-283. У фусноти на страници 263, Торенс пише: ”првобитни нацрт овог 
документа је срочен од стране пододбора Радног одбора Вере и поретка на састанку у Босију 
(Bossey) од 11. до 19. августа 1953. Године. Овај пододбор чинили су др Х. Мејер (H. Meyer), сада 
Епископ Либека, професор Карл Мајклсон (Carl Michaelson) из Дрју Богословије Мадисон, САД 
(Drew Seminary, Madison, U.S.A) и ја. Ја сам замољен да нешто изменим и да проширим рад. 
Професор Георгије Флоровски да напише критику, а онда да  га др Оливер Томкинс (Oliver 
Tomkins) прегледа и да га скрати, чиме би он после даљих исправки био коришћен као радни 
документ за Одељење Вере и поретка у Еванстону. Мој други измењени дужи нацрт, у чијем 
састављању су многи умови допринели, је овде пренесен.” 
52 Kуцана копија писмa се завршава овде, без потписа. Разлог за наизглед нагли крај лежи у 
чињеници да је писмо послужило као нека врста Post Scriptum-a, које је Флоровски придодао 
својој детаљној критици Торенсовог документа. Детаљна критика је послата свим члановима 
Одбора, као што је било захтевано и предвиђено, али краће писмо, овде објављено је упућено 
само Торенсу. 
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Георгије Флоровски Т.Ф. Торансу (21. октобар 1973. г.)53 
 
Треће писмо је, у теолошком погледу, најсофистицираније. У питању су 

метафизичке импликације учења о стварању и Оваплоћењу, као и несумњива 
антиномија између времена и вечности. Два питања захтевају понајвише објашњења: 
прво, како је писмо послужило као увод у теолошки метод Флоровског, и, друго, на 
који начин наговештава да су посреди неслагања Флоровског са оцем Сергејим 
Булгаковим (1871–1944).54 

 Писмо открива изузетно важну ствар: на методолошком плану, Флоровски 
почиње богословско размишљање са Исусом Христом. Иако се заправо нада да ће 
разговар бити о проблему времена и вечности – и њиховим метафизичким 
импликацијама – он га поставља, а затим и показује како је овај филозофски проблем 
”заправо проблем Христологије.” Овај потез није грешка. У писму Архимадриту 
Софронију Сахарову (1896–1993.г.), из 1958. године Флоровски пише: 

”Лично, верујем да теологију не треба започети Тајном Свете Тројице, већ 
тајном Оваплоћења, која се изравно ”пројављује” у стварности Цркве и у ”новом 
битију” хришћана. Тајну Тројице, ми знамо по томе што је ”Један од Свете Тројице” 
постао човек. У супротном, ми ћемо завршити у метафизици и никад нећемо стићи до 
теологије.”55 

Да се не би завршило у метафизици, као што Флоровски наговештава у овом 
писму, мора се почети са Оваплоћењем. Мора се такође бити свестан ”стварности 
Цркве”, ослањајући се на сопствено уграђивање у Њу. Флоровски то управо показује 
у овом писму, завршавајући своје метафизичко разматрање запажањем да проблем 
”претпоставља увид и посвећеност вери.” 

Окренимо се сада другој теми, тј. односу Флоровског и Булгакова. Потпуна 
анализа њихових сличности и разлика је овде немогуће. У ствари, она тек треба да 
буде написана. Потребно је међутим указати на неколико ствари да би се схватило 
шта Флоровски има на уму у овом писму када каже да Булгаков ”покушао да 
рационализује антиномијску тајну, чиме је Безвремено онтолошки укључено у 
временски ток.” Најпогоднија тачка уласка у целокупан спор је ако се узме у 
разматрање први том велике Булгаковљеве догматске трилогије, Јагње Божије (из 
1933. године). Булгаков жели да покаже, у контексту после-Кантовске идеалистичке 
метафизике, како је могуће да Бог се оваплоти. Другим речима Булгаковљево питање 
је спекулативно, а његов одговор је да свет мора претпостојати у Богу од вечности. 
Булгаков такође жели да објасни како неко може да потврди јединство две Христове 
природе. Његов аргумент је сложен, и једино има смисла у оквиру филозофске 
проблематике идеализма, али, у суштини, Булгаков закључује да постоји 
предвремено јединство Бога и човека, ”вечна Богочовечност” - у Божанству. 

                                                 
53 Писмо Георгија Флоровског Т.Ф. Форенсу од 21. октобра, 1973. године, Библиотеке 
Принстонске богословије (Princeton Theological Seminary Libraries), Заоставштина рукописа 
Томаса Ф. Торанс (Thomas F. Torrance Manuscript Collection), кутија (Box) 104. 
54 Доста радова је написано о Булгакову. Кратак преглед Булгаковљевог живота је доступан у 
A. M. Choufrine, “Sergei Bulgakov: His Life and His Reflection on It: A Case Study for the 
Churching of Russian Intelligentsia,” in The Emancipation of Russian Christianity, ed. N. A. 
Pecherskaya (Lampeter, 1995), 1-16. 
55 Писмо Г. Флоровског Софронију Сахарову од 15. маја 1958. године у: Архимандрит 
Софроний (Сахаров), Переписка с протоиереем Георгием Флоровским, (Свято-Иоанно-
Предтеченский монастырь/Свято-Троицкaя Сергиевa Лавра 2008), 81.  
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Флоровски, са друге стране, подвлачи да је творевина резултат Божије воље, 
а не божанске природе или суштине. Свет је, према Флоровском пука случајност и 
постоји несамерљиви јаз између нестворене и створене природе. Флоровски налази 
корене ове идеје у хришћанском учењу о стварању; метафизици Отаца Цркве, 
нарочито код Светог Атанасија Великог и Светог Августина Ипонског, халкидонској 
Христологији, са своја чувена четири прилога, као и у разним западниим 
филозофским изворима, који укључују и Вилијама Џејмса (1842–1910. г.), Шарла 
Ренувиеа (1815–1903. г.), Серена Кјеркегора (1813–1855. г.) и друге. Ови последњи 
извори су важни, јер показују да стварни приговор Флоровског није у томе да су 
Булгаков или други чланови руске религијске ренесансе подложни ”западном 
утицају”. Примедба Флоровског је да они греше, што потврђује откровење, црквено 
предање и ригорозна филозофска анализа, у дијалогу са Западом. Требало би већ да 
буде јасно из претходно изложеног да Флоровски није био ни антизападњачки а 
свакако нe антифилозофски настројен. Студирао је западну филозофију годинама пре 
него што се је окренуо теологији, и задржао је значајан интерес за филозофији до 
саме своје смрти. Многи од његових филозофски оријентисаних есеја, и пре, а и 
после окрета теологији, су у великој супротности одређеним метафизичким и 
епистемолошком аспектима софиолошког програма, као што је случај са свим оним 
што је написао о самим Оцима Цркве. Укратко, главна примедба Флоровског се 
односи не на провенијенцију утицаја, већ на погрешно учење. 

Ово је само скица у малом изузетно сложене расправе. И Булгаков и 
Флоровски су посветили додатну пажњу овим питањима и нашироко писали о њима. 
Али Флоровски је нерадо отворено критиковао свог некадашњег ментора, намењујући 
своје најстроже речи критике оцу Павлу Флоренском (1882–1937. г.), али такође и 
прикривано критикујући Флоренског и Булгакова у својим згуснитим филозофским, 
историјским и богословским есејима.56 Уместо изравног усредсређивања на 
софиолошке трендове, он је волео да се уопштено дотакне свих сродних теолошких и 
филозофских проблема, пружајући тиме имплицитну критику, али, још важније, 
градећи ”хришћанску филозофију” која би могла да стоји сама за себе. Поред тога што 
је овакав приступ вредан дивљења, такође значи да пуна сложеност критике 
Флоровског – и његовог алтернативног програма – или занемаране или искривљене 
подједнако од нападача на њега, као и од његових поштовалаца. 

Писмo у продужетку нуди вредан, и директнији него обично, наговештај о 
тим ширим питањима. Што је још важније за нашу тему, оно потврђује да 
разумевање ”нео-патристичке синтезе” је за Флоровског  суштински екуменско. 
Својим најважнијим наслеђем он сматра сродне идеје ”екуменизма у времену” и 
”нео-патристичке синтезе”, који су очигледно повезане пошто зависе једна од друге и 
заједно се узимају. 

 
 
 

                                                 
56 Метафизичка и епистемолошка питања о којима се говори појављују се у првом зрелијем 
филозофском есеју Флоровског “Náboženská zkušenost a filiofické vyznání,” Ruch filosoficky, 3:3:9-10 
(1923), 298-306. Рад је објављен и на српском: Г. В. Флоровски, “Религиозно искуство и 
филосовско исповедање”, Хришћански живот, 3:3 (1924): 105-118. Продорнија и концизнија 
анализа филозофске и теолошке посвећености Флоровског питањима стварања и случајности 
творевине је доступна у M. Baker, “Georges Florovsky -- Agony of Divine and Human Freedom,” 
in Creation and Salvation: A Medley of Recent Theologies, ed. Ernst Conradie (LIT Verlag, 2012), 29-35. 
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* * * 
 
Драги Томе, 
 
Недавно ми је дозвољено да видим копију твог чланка који ће бити објављен 

у мојим Festschrift.57 Прочитао сам га са великим интересовањем и задовољством. То 
је величанствен чланак, и веома убедљив. 

Не бих сада да улазим у детаље. Желим да кажем да слична анализа треба да 
се примени и на проблем времена, јер је то такође проблем Христологије: у 
Оваплоћењу је ипостасно јединство успостављено између безвременог и временског, 
између савршеног или апсолутног и ”растућег” од Рођења до Вазнесења. Антиномија 
која се садржи у самој чињеници или тајни Оваплоћења се не може расточити или 
избећи. У ствари, то је посебан случај у којем однос између безвременог и 
временског може бити појмљен. Ми смо суочени са овим проблемом већ при 
увођењу саме идеје стварања. Стварање има почетак, или је почетак, али ово можемо 
замислити само у ретроспективи, враћајући се на почетак, на ”у почетку”. Али 
никакво временско поимање не може бити примењено на Вечног, односно 
безвременог Бога. Стварање је започело. Али нема ”почетак” у безвреманом 
Божанству. Рећи да Бог не започиње да ствара не би имало никаквог смисла, јер 
сваки ”почетак” подразумева време. Није уствари довољно правити строгу разлику 
између ”Бића” (Божијег) и Божанска ”Воље”, као што је то урађено од стране Светог 
Атанасија, јер Воља Божија је такође ”ванвременска.” Овде је граница катафатичке 
теологија, јер ми не можемо да рационално схватимо тајну, како Божанске 
Безвремености тако и Божанске Промисли у којој безвремена воља управља и 
усмеравање временски ток доласка у постојање. 

Сада, исти проблем се поново појављује у многим облицима и у многим 
приликама, укључујући и богослужење или молитву у којима се временско додирује 
са безвременим, и где иницијатива потиче са оба краја. Фокусна тачка је управо та 
”координација” ове две димензије: времена и вечности. Свети Августин је био у 
потпуности свестан ове тајне - антиномије.58 Отац Булгаков и Карл Барт на свој 
начин, покушали су да рационализују антиномијску тајну, онтолошки укључивши 
Безвремено у временски ток.59 

Ово је само детињаста скица онога што би требало да буде прецизно 
формулисано на граници рационализације. Нисам сада више задовољан оним што 

                                                 
57 Festschrift је изашао из штампе наредне године. Торенсов прилог представља изврстан есеј “The 
Relation of the Incarnation to Space in Nicene Theology,” (”Однос Оваплоћења према простору у 
Никејском богословљу”) у: The Ecumenical World of Orthodox Civilization: Russia and Orthodoxy, vol. 
3 (Essays in Honor of Georges Florovsky), ed. Andrew Blane. (Paris: Mouton, 1974). Есеј је прештампан 
и заједно са осталим Торенсовим студијама објављен у интересантном зборнику: Divine Meaning: 
Studies in Patristic Hermeneutics (Edinburgh: T&T Clark, 1995). 
58 Флоровски oвде упућује на чувена размишљања Августина о природи створеног времена из 
Исповести 11. 
59 Основни правац критике Булгакова од стране Флоровског је горе објашњен. Што се тиче 
Барта ту је прича другачија. Врло је вероватно да Флоровски имао у виду Бартово учење о 
изабраном (election) из четвртог тома Црквене Догматике, што неки тумаче да по Барту нема 
Божанске природе без вечног дејства којим Бог бира свог Сина. Овде је потребно бити 
опрезан, јер питање овог тумачења је ствар интензивне дебате међу научницима који се баве 
Бартом. 
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сам био у могућности да предложим пре много година у свом чланку о стварању у 
свим његовим различитим верзијама, француској, руској, енглеској.60 Вероватно ни 
излагање ових мисли у рационалним облику не може бити задовољавајуће. Проблем 
припада домену апофатичке теологије, која претпоставља увид и посвећености вери. 

Прошле среде, 17. октобра био је посебан пријем на принстонској 
Богословији, организован у сарадњи са Бостонским колеџом (Boston College, S.J.), 
где ми је предат Festschrift припремљен у моју част. Он је објављен недавно од 
стране Папског института за оријенталне студије у Риму (Pontifical Institute of 
Oriental Studies in Rome) у серији Orientalia Christiana Analecta, под бројем 195.61 То 
је импресивно дело у коме се допринели својим чланцима Даниелу (Danielou), 
Конгар (Congar), Хенри Чедвик (Henry Chadwick), Кроузел (Crouzel), Лампе (Lampe), 
Френд (W.H.C. Frend) и други. Био сам дубоко дирнут овим незаслуженом пажњом. 

У истом Festschrift-у, коме си и ти допринео својим есејем налази се 
занимљив чланак Монсињора Мелера у којем он описује мој допринос са римског 
тачке гледишта, указујући да сам усмерио њихову пажњу на конструктивни значај 
светоотачке теологије. Лично бих да нагласим две основне идеје: екуменизма у 
времену и нео-патристичке синтезе, које су очигледно повезане. 

Затражио сам од Nordland Press-а да ти пошаље копију мојих Сабраних дела. 
Други том се сада штампа. Трећи је у припреми. Они такође планирају да издају 
превод мојих светоотачких томова. Али ћу морати да извршим измене у тексту. 
Првобитно су то била моја предавања из Париза, без референци и фуснота. 

Срдачан поздрав твојој породици и свим мојим пријатељима у Шкотској. 
 
С љубављу твој, као и увек, 
 
Георгије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Учење о стварању је изузетног значаја за мисао Флоровског, и делимично су разлози за то 
наведени. Он је написао неколико значајних радова о томе, испитујући његове и филозофске и 
теолошке импликације. Видети G. Florovsky, “L’idée de la création dans la philosophie 
chrétienne,” Logos: Revue Internationale de la Synthèse Orthodoxe 1 (1928): 3-30; “Tvar’ i 
tvarnost’,” Pravoslavnaja mysl’ 1 (1928): 176-212; и “The Idea of Creation in Christian Philosophy,” 
Eastern Churches Quarterly 8:2 (1949): 53-77. Чланак из 1949. године није исти као онај који је 
објављен 1928. године. 
61 Пуна референца на Festschrift је D. Neiman and M. Schatkin, eds., The Heritage of the Early 
Church: Essays in Honor of George Florovsky, Orientalia Christiana Analecta 195 (Rome: 
Pontificale Institutum Studiorum Orientalium, 1973). 
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Seraphim Danckaert 
 

THREE LETTERS BY FR GEORGES FLOROVSKY ON ECUMENISM 
 
Protopresbyter Georges Florovsky (1893-1979) was the most important Orthodox 

theologian of the 20th century. In addition to teaching in some of the world's leading 
universities, he also spent several decades as a leader in the international ecumenical 
movement. The present article provides an overview of Florovsky's vision for a 
distinctively Orthodox form of ecumenism, and it publishes three letters written by 
Florovsky on ecumenical themes, along with commentary and notes. The first letter, 
addressed to William Nicholls, was published in English in 1950, but the second and third 
letters, written to the famous Reformed theologian Thomas F. Torrance in 1953 and 1973, 
are unpublished until now. Topics covered in the letters include the doctrine of the Church, 
the impossibility of intercommunion, "ecumenism in time," and also a brief but important 
reference to Fr. Sergius Bulgakov, a noted figure in the so-called Russian religious 
renaissance. 

Key words: ecumenism, letters, Florovsky. 
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УДК 27.1 Јован Зизулас 
 

 
 
Игор Ст. Коцић 
Православна епархија крушевачка 
Центар за црквене студије, Ниш – Србија  

 
ПОЈАМ ЕВХАРИСТИЈСКОГ ВРЕМЕНА У ЕКЛИСИОЛОГИЈИ 

МИТРОПОЛИТА ЈОВАНА ЗИЗИУЛАСА 
 
Апстракт: Овај рад има за циљ да представи основне карактеристике 

личности митрополита пергамског Јована Зизиуласа, једног од најутицајнијих 
богослова данашњице, са посебним освртом на његово учење о Светој евхаристији и 
времену у коме се она савршава. То време митрополит Јован назива Новим 
временом, јер све догађаје које прослављамо у православној Цркви прослављамо 
управо у том Новом времену, које је постало преображено у светлу Васкрсења 
Христовог. Наиме, питање времена је од великог значаја за Цркву. За разлику од 
нашироко распрострањеног спиритуализма у свету, који је заснован на одрицању 
времена, као и напорима да се из њега изађе, тј. на изједначавању времена са злом, 
за православне хришћане време је, као и целокупна творевина, од Бога и Божија. 
Тако нама, православним хришћанима, вечно одзвањају речи Божије потврде о 
доброти света и времена: „ И виде Бог да је веома добро“ ( Пост. 1, 31). Дакле, 
пребивање у Новом времену не означава ништа друго, до пребивање у Духу Светоме, 
а сами извор задобијања благодати Духа Светога, јесте Света Евхаристија. 

Кључне речи: евхаристија, време, еклисиологија, Јован Зизиулас, Света 
Тројица, икономија, Црква, есхатологија, икона, Дух Свети.  
 

Увод 
 
Митрополит пергамски Васељенске патријаршије, Јован Зизиулас, рођен је 

10. јануара 1931. године у Козанију у Грчкој. Студије теологије започео је на 
Богословском факултету Аристотеловог универзитета у Солуну, а касније их 
наставио и завршио на Богословском факултету атинског Универзитета 1955. године. 
Потом одлази на постдипломске студије патристике на харвардски Универзитет и 
ставља се под научно руководство професора Георгија Флоровског. Магистрирао је 
1956. године. Наставља докторске студије на истом универзитету и код истог 
професора изучавајући Христологију св. Максима Исповедника. Докторирао је на 
теологији на атинском Универзитету 1965. године, са темом Јединство Цркве у 
Светој евхаристији и у епископу у прва три века. 

Једно време проводи као асистент на Богословском факултету у Атини, 
затим одлази у Женеву, где узима активно учешће у раду Светског савета цркава, да 
би 1970. године био изабран за предавача догматике на единбуршком Универзитету у 
Шкотској, где проводи три године. Године 1973. постаје професор систематског 
богословља на глазговском Универзитету, где је предавао пуних четрнаест година. 

Године 1986, изабран је из реда лаика за епископа пергамског Васељенске 
патријаршије, да би исте године био замонашен и хиротонисан. Од 1989. године, предаје 
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и на Краљевском колеџу (King‘s College) у Лондону. Такође, митрополит Зизиулас 
предавао је као почасни професор и на григоријанском Универзитету у Риму, 
женевском Универзитету, као и на многим другим познатим европским универзитетима. 

Због својих изузетних научних достигнућа, митрополит пергамски Јован 
Зизиулас изабран је за редовног члана Атинске академије наука 1993. године, да би 
2001. био изабран за њеног потпреседника. Од 2002. године, митрополит Зизиулас је 
председник Атинске академије наука. Такође, од 2000. године, он је и званични 
представник Васељенске патријаршије у Атини. 

Иначе, митрополит Јован Зизиулас данас је познат као један од најзначајнијих и 
најизазовнијих мислилаца који савременом свету идеја и културе прилази са позиција 
православног хришћанства1. Он је референтна фигура за многе теологе и њихова 
теоријска и практична разматрања, како за православне, тако и за мислиоце других 
вероисповести2. Штавише, он тренутно врши знатно већи утицај на теологе Запада3. 

Приметно је да митрополит Зизиулас има, на неки начин, необичан метод 
излагања својих богословских идеја и погледа. Наиме, он нигде није изложио своје 
богословље као формалну целину, као затворени систем4. Такође, може се уочити да 
митрополит Зизиулас скоро никада не проучава само једну и основну мисао. Код 
њега је то увек скуп двеју или трију кључних мисли и њихових алтернација5. Према 
томе, код митрополита Пергамског можемо приметити и ту игру основних идеја које 
сачињавају темеље његовог богословља. Тако се његова мисао постепено развија и 
поприма одређену „систематизацију“. Дакле, због аналитичке прецизности, могуће је 
говорити о следећим целинама које карактеришу богословље митрополита Зизиуласа: 
а) теологија Цркве (за коју можемо да кажемо да је основна „идеја“ његове 
богословске мисли); б) теологија личности; в) теологија образовања и просвете; г) 
теологија историје; д) теологија екуменизма; ђ) теологија науке и уметности; е) 
теологија екологије и тако даље6.     

Значајно је напоменути да је обим објављених студија митрополита 
Зизиуласа доста велики (преко осамдесет значајних студија). Међутим, сматра се да 
постоји и велики број необјављених и, самим тим, непознатих текстова који се налазе 
у поседу његових студената, као и његових поштовалаца. Данас ми не можемо тачно 
утврдити број његових списа, као ни њихов садржај, што све описе и тумачења, ма 
колико да су успешни, чини недовољним и, на неки начин, провизорним7.  

 
1. Основне претпоставке еклисиолошке мисли митрополита Јована Зизиуласа 

 
Да би се проучила и описала еклисиолошка мисао митрополита Зизиуласа, 

била би потребна једна посебна и обимом неупоредиво већа студија од ове, тако да 
ћемо се у нашој студији ограничити на основне претпоставке његове еклисиолошке 
мисли чије изворе можемо наћи у самим делима митрополита Зизуласа посвећеним 
питањима православне еклисиологије. 

                                                 
1 Види: Лубардић Б., Теологија Цркве и личности Ј. Д. Зизиуласа – Уводни осврт на неке 
основне аспекте и идеје, Београд 1998, 5. 
2 Исто, 5. 
3 Исто, 5. 
4 Исто, 8. 
5 Исто, 8-9. 
6 Исто, 9. 
7 Исто, 8. 
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Чини нам се да би се те основне претпоставке његове еклисилошке мисли 
могле наћи у његовој студији Еклисиолошке теме, где их сам митрополит Зизиулас 
даје у виду описа четири основна еклисиолошка начела. 

Као прво основно еклисиолошко начело, митрополит Зизиулас новоди начело 
Тројичне Божанске Икономије, која се возглављује у Цркви и која је утемељена у самој 
љубави Божијој. Тим поводом, он пише следеће: „Воља, односно љубав Бога Оца“, 
јесте оно што покреће тајну божанске Икономије, а самим тим и тајну Цркве. „Благодат 
Исуса Христа“, Сина Божијег, то јест онај апсолутни и слободни дар Сина Божијег (у 
тој мери да он представља оно Тело које ће се остварити, оваплотити ово возглављење 
тајне божанске Икономије), представља други крак основа еклисиологије8. За трећи 
крак основа еклисиологије, митрополит Зизулас одређује „заједницу Светога Духа“, 
односно чињеницу да Свети Дух, својим присуством у тајни Икономије, омогућава 
заједницу створеног и нествореног, а такође и међусобну заједницу појединих бића, 
што, у ствари, значи превазилажење граница бића9. Наиме, „бића постављају границе 
међу собом да би могла међусобно да се разликују. Створено се разграничава са 
нествореним, јер то двоје не може бити нераздвојено. „Човек А се разграничава од 
човека Б; све се разграничава да би постојало као одвојена ипостас“10, пише 
митрополит Зизиулас. Међутим, да би спасење човека и творевине било могуће, те 
границе морају бити превазиђене, а управо у томе јесте улога Духа Светога – 
остваривање заједнице бића и заједнице створеног и нествореног. Управо из тог 
разлога, Дух Свети се превасходно доводи у везу са заједницом, и то је, дакле, она 
тројична основа на којој се изграђује еклисиологија11. 

 Друго основно начело православне еклисиологије огледа се у есхатолошком 
карактеру Цркве, тј. чињеници да истинско биће Цркве почива у Царству Божијем, по 
мишљењу митрополита Зизиуласа, „... не у ономе што Црква овога тренутка 
представља у историји, него у ономе како ће се она открити у есхатону. Њен стварни 
идентитет је тамо – према томе, Црква по својој природи представља заједницу 
есхатона, односно Царства Божијег, и њено устојство треба да одговара њеној 
есхатолошкој ипостаси“12.  

Треће основно еклисиолошко начело, истиче Зизулас, представља иконична 
онтологија Цркве, која претпоставља чињеницу да Црква у историји представља 
икону Царства Божијег, тј. да она предизображава будуће Царство и успоставља га 
унутар тока историје. Међутим, по речима митрополита Зизиуласа, „Царство Божије 
и Црква која га иконично изображава сукобљава се са током историје“13. Дакле, 
Црква се непрекидно налази у стању које не представља поистовећеност са 
историјом, него представља стање сукоба са њом14. Управо зато „Црква по својој 
природи никада не може да нађе свој израз кроз световне историјске стварности, и 
зато се Црква не може претворити у државу, нити је може изражавати једна 
политичка странка, нити се може поистоветити са некаквом конкретном друштвеном 
организацијом или структуром“15, пише митрополит Зизиулас. На основу овога, 

                                                 
8 Види: Зизиулас Ј., Еклисиолошке теме, Нови Сад 2001, 89. 
9 Исто, 89. 
10 Исто, 89. 
11 Исто, 89-90. 
12 Исто, 90. 
13 Исто, 90. 
14 Исто, 90. 
15 Исто, 90-91. 
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можемо рећи да је Црква увек странац у историји и да она, унутар историје, не налази 
себе, већ увек тежи ка есхатону који представља њену истинску реалност. 

Због чињенице да Црква у историји предстаља икону есхатолошке 
стварности, она има и четврто еклисиолошко начело, које је садржано у следећем: 
простор где се ова икона есхатона изражава, односно начин на који Црква у себи 
остварује ту икону, јесу Свете тајне Цркве, а пре свих и изнад свих, Света тајна 
Евхаристије16. Заједно са простором, постоји и време где се икона есхатона 
изображава и ми га називамо Евхаристијско време. Управо о овом и оваквом  
времену, биће речи у редовима који следе. 
 

2. Евхаристијско време 
 
„И тада погледа Бог све што је створио и виде да беше врло добро. И би вече 

и би јутро, дан шести... и благослови Бог седми дан и посвети га, јер у том дану 
одмори се од свих својих дела, која учини“ (Пост. 1, 31; 2, 3) 

На тај начин, човек је призван од Бога да и он поштује седми дан и да 
учествује у радости због красоте и савршенства целокупне творевине. Међутим, тај и 
такав свет потпао је под власт греха, те је његова лепота постала бескорисна. Дакле, 
седми дан је престао да буде дан радости зарад лепоте стварања. Човек, а са њим и 
цео свет, после грехопада, живели су у времену болести и изгнања (Пост. 3, 16 – 24). 

Оваплоћењем, а посебно после Васкрсења Христовог, човек и целокупна 
творевина ушли су у један нови период. Засијао је нови дан – дан Васкрсења, дан 
Господњи (dies Dominicus), осми дан (види Јевр. 4, 1 – 11). „Радуј се благодатна, Господ 
је са тобом!“ (Лк. 1, 28), узвикује анђео Деви и повезује радост са догађајем помирења 
човека и Бога. „Радујте се“, биле су прве Христове речи женама мироносицама после 
Његовог Славног Васкрсења, са којима је повезана радост Васкрсења. 

Дакле, све догађаје које прослављамо у православној Цркви прослављамо их 
у Новом времену које постало преображено у светлу Васкрсења Христовог. У Светој 
Евхаристији преживљавамо и доживљавамо саборно јединство са браћом, сестрама и 
целокупном творевином у Телу Христовом. Међутим, том Телу Христовом, Телу 
Богочовека, припадају и Дева Марија и сви свети Цркве (Еф. 1, 22; 5, 23; Кол. 1, 18, 
24; Јов. 10, 16; 1. Кор. 10, 16 – 17; Гал. 3, 27 – 28; Еф. 4, 4; 5, 30). Наиме, живот светих 
идентичан је животу Христовом, који се простире у све векове. Са њима смо 
повезани на основу опште људске природе коју је Христос исцелио Својим 
Оваплоћењем, Крсном смрћу и Својим Славним Васкрсењем. Због тога, у 
богослужењу, а посебно и најпре у Светој Евхаристији, ми смо сапричасници свих 
догађаја из живота Христовог и живота светитеља, тако да сви ми, заједно са 
Христом, образујемо једно тело: „... Сви ви једно сте у Исусу Христу“ (Гал. 3, 28). 
Дакле, „то у ствари и јесте у Евхаристији оно јављање у простору и времену Тајне 
самога Христа, у којем се стари Адам обнавља али не упропашћује, људска природа 
бива од Христа узета на себе и прихваћена али не и измењена, човек постаје обожен 
али не престаје да буде човек“17, пише митрополит Јован.  

У светим празницима Цркве, ми се не сећамо само живота Христовог и 
живота светих, не „уводимо“ се у догађаје свештеног домостроја, већ тајанствено 
живимо у тим догађајима и постајемо сапричасни животу светих. Управо због тога, 
црквене химне не односе се на прошлост, него увек на садашњост. „Данас виси на 

                                                 
16 Исто, 91-92. 
17 Зизиулас Ј., Евхаристијско виђење света, Београд 1997, 214. 



 249

дрвету! Јер данас дође време празника и хор светих ангела је заједно са нама“. То 
данас није само форма, већ означава да су све свештене личности садашње18.  

У и кроз Свету Евхаристију, ми, заједно са Христом и са свима светима, 
живимо у свим  догађајима које прослављамо, јер се сви они, на тајанствен начин, 
понављају у садашњости, или бисмо могли рећи да се ради о једном догађају 
продуженом у све векове. Дакле, Благовести, Рођење Христово, Обрезање, Сретење, 
Крштење, Преображење, Страдање, Васкрсење, Вазнесење, Педесетница и сви остали 
празници посвећени светима нису само догађаји који су се догодили некада у 
прошлости и којих се ми сада сећамо. Они су нешто много више од тога: живот наше 
Цркве. Наиме, они су једна и иста личност и дело Христа и Духа Светога. Они су 
унутрашње искуство Цркве и сваког њеног члана кроз једну реалност која је већ 
присутна овде и сада. 

Са друге стране, Света Евхаристија служи се на земљи, а то значи у времену 
и простору овога света. Можемо рећи да се Света Евхаристија савршава на земљи, 
али се извршава на Небесима, у Новом времену Нове твари, тј. у времену Духа 
Светога. О томе митрополит Јован Зизулас пише на следећи начин: „У Христологији 
устројеној на пневматолошки начин, истина и заједничење постају идентични. То се 
истовремено дешава и на историјском и на антрополошком нивоу. Као што Христос, 
постојећи у Духу Светоме, не може да буде индивидуалистички замишљен, и сама 
истина се искључиво и непрекидно остварује у Духу Светоме“19. Тако, на пример, у 
опису Педесетнице, у делима светих апостола, 2. глава, значај догађаја једнак је како 
у историјском, тако и у антрополошком контексту, тј. кроз дејство Духа Светога, 
„последњи дани“ улазе у историју, док је јединство човечанства потрвђено као 
разноликост харизми20. Дубоки значај свега овога управо се налази у чињеници да се 
све то збива у Христу, како историјски, тако и антрополошки – овде и сада. Дакле, 
„објективизација и индивидуализација историјског постојања које подразумева 
раздељеност, трулежност и смрт преокренута је у постојање у заједници, и на тај 
начин, у вечни живот за човечанство“, објашњава митрополит Зизиулас21. 

Наиме, питање времена од великог је значаја за Цркву. За разлику од 
нашироко распострањеног спиритуализма у свету, који је заснован на одрицању 
времена и напорима да се из њега изађе, тј. на изједначавању времена са злом, за 
хришћане је време, као и целокупна творевина, од Бога и Божија. И као што смо већ 
написали на самоме почетку овога чланка, из првих речи Књиге постања: „У почетку 
Бог створи небо и земљу“, као и из речи светога апостола Павла: „... Када се испуни 
време“ (Гал. 4, 4) и, коначно, по речима св. Јована Богослова: „... Иде час и дошао је 
већ“ (5, 25), али не изван времена, него управо у времену и у односу на време. Тако за 
нас, хришћане, вечно одзвањају речи Божије потврде о доброти света и времена: „И 
виде Бог да је веома добро“ (Пост. 1, 31).  

У вези са питањем времена, професор Шмеман пише: „У нашем религиозном 
свету“, насупрот „спиритуалиста“, постоје „активисти“, чији је духовни хоризонт 
ограничен временом, историјом, решавањем социјалних проблема. И док 
„спиритуалисти“ негирају време, „активисти“ као да не спознају онтолошку палост 
времена и као да не схватају да време не само да подржава ту палост света, већ је 
време „реалност“ те палости, „реалност“ тријумфа смрти и времена који су се 

                                                 
18 Види: Алевизопулос А., Литургијски етос, Београд 1997, 286. 
19 Види: Зизиулас Ј., Истина и заједница, књига 1–4, Беседа, Нови Сад 1993, 84. 
20 Исто, 84. 
21 Исто, 84. 
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„зацарили на земљи“22. Наиме, „старо време“ јесте обличје пролазности свега 
земаљског на путу ка смрти. 

Христос у своме Оваплоћењу силази управо у то пало време и у тај пали свет 
(и на тај начин је у потпуности оповргао како „спиритуалисте“, тако и „активисте“), и 
управо у том времену и у том свету (нашем времену и нашем свету), Он је 
благовестио да је дошло Царство Божије, спасење од греха и смрти и „почетак новога 
вечнога живота“. Не само да је благовестио већ је својим добровољним Страдањем, 
Распећем и Васкрсењем, све то остварио у Себи и, на тај начин, и нама даровао ту 
победу – новога живота над смрћу23.  

У дану Педесетнице, Дух Свети је сишао на Цркву, а са Њим и у Њему Ново 
време. Наравно, не треба ово погрешно схватити: да је старо време нестало, али је 
Цркви Христовој, која живи у Духу и Духом, дата заповест и сила да преображава 
старо време у ново. „Све ново творим“ (Јов. 21, 5), но, наравно, то не представља 
смену старога новим, нити прелазак у некакав „други свет“. То је овај и исти свет 
створен љубављу Божијом, којег у Духу Светоме видимо и прихватамо таквог каквог 
га је Бог створио, као „Небо и земљу који су испуњени Славом Божијом“. У вези са 
написаним, интересантне су речи митрополита Зизиуласа: „На тај начин, Христово 
постојање остварено је, историјски и лично, кроз исто дело Духа Светога, који је и 
направио Христа историјским бићем. Истина виђена као Христос и истина виђена као 
Дух Свети идентична је и, управо због тога, Дух Свети назван је „Духом Истине“24.   

Дакле, пребивање у новом времену не означава ништа друго до пребивање у 
Духу Светоме. „Једног недељног дана бијах обузет духом“ (Откр. 1, 10), каже 
тајновидац св. Јован Богослов. Те његове речи односе се на све верујуће чланове 
Цркве који, макар и у најмањој мери, живе да би задобили благодатни дар Духа 
Светога, а задобијање једнога таквога дара, преподобни Серафим Саровски сматра 
суштином и циљем хришћанског живота25. Међутим, те речи, на првом месту, односе 
се на сами извор задобијања благодати Духа Светога, а то је Света Евхаристија. 

У вези са овим проблемом, чини нам се умесним да наведемо следеће 
мишљење професора Шмемана: „Хришћанско богослужење, а посебно Света тајна 
Евхаристије као његов врх, не би требало да се тумачи у категоријама култа, јер култ 
није устројен на разлици између старог и новог, већ на разлици „сакралног“ и 
„профаног“. Може се рећи да култ „сакрализује“, а и он сам је плод „сакрализације“26. 
Наиме, култ дели у времену дане на „свете дане“ и „периоде“, а у простору, на „света 
места“, у творевини на „свете честице“, но све то ради у старом времену, јер је култ 
статичан није динамичан и зато не познаје друго време, тј. ново време27. 

Добар пример свега овога јесте и противан став првих хришћана у односу на 
храм. Наиме, храм је, од праисторијских времена, представљао срж „сакрализације“, и 
због тога је једна од главних оптужби, које су у времену прогона биле упућиване 
хришћанима, била оптужба за атеизам, тј. за одсуство сакралног седишта – храма. У 
Делима апостолским, на ту и такву оптужбу, одговара свети првомученик и архиђакон 
Стефан. Наиме, побеснелој маси, која га убија камењем, он одговара: „Свевишњи не 
станује у рукотвореним храмовима, као што каже пророк: ’Небо ми је престо, а земља 

                                                 
22 Види: Шмеман А., Евхаристија – Тајинство Царства, Париз 1988, 272.  
23 Исто, 272. 
24 Види: Зизиулас Ј., Истина и заједница, књига 1-4, Беседа, Нови Сад 1993, 84. 
25 Види: Шмеман А., Евхаристија – Тајинство Царства, Париз 1988, 272-273. 
26 Исто, 273. 
27 Исто, 273. 
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подножје ногама мојим. Какав ћете ми дом саградити’, говори Господ, или које је место 
мога почивања? Зар није моја рука све то начинила?“ (Дап. 7, 48 – 50).  А у моменту 
смрти, пак, свети архиђакон Стефан узвикује: „Ево, гледам отворена небеса и Сина 
човечијег како стоји с десне стране Богу“ (Дап. 7, 56). Истим поводом, свети Јован 
Златоусти у својој беседи „О крсту и разбојнику“ каже: „Христос је тиме што је 
пострадао изван града очистио целу земљу, чинећи свако место достојним за молитву ... 
Сва земља је, на тај начин, постала храм и свако место достојно за молитву“28.  

Из свега до сада написаног, да се закључити да основа хршћанског lex orandi 
није рукотворени храм, већ отворено небо, целокупни свет преображен у храм и 
целокупни живот преображен у Литургију. Управо ради тога, ми храм зовемо 
црквом, тј. сабрањем, јер наш хришћански храм је постао такав не од жеље за 
сакрализацијом, већ из евхаристијског искуства Цркве. Наиме, Света Евхаристија 
савршава се Духом Светим у новом времену, јер целокупна Евхаристија – од почетка 
до краја – представља епиклезу, призив Духа Светога који све оно што се савршава у 
Светој Евхаристији – сва њена свештенодејства – преображава у оно што та 
свештенодејства јављају и откривају.  

Митрополит Зизиулас пише: „На тај начин, историја престаје да буде след 
догађаја који су се десили од прошлога ка садашњем линеарно, већ задобија 
димензије будућег, што је, заправо, вертикална димензија трансформације историје у 
харизматични петдесетнични догађај. Хиротонија епископа догађа се искључиво у 
времену Евхаристије из истога разлога“29. У вези са тим, професор Јанарас пише: 
„Црква предокуша преображај творевине и човека у литургијском простору и 
времену. Зато се је у Преображењу Христовом на планини Тавор открио истински 
смисао Цркве. Простор на коме се догађа евхаристијски синаксис је управо то 
нераздељиво сабрање верујућих за живот света, које постаје место личног општења 
створеног и нествореног у Телу и Крви Христовој. А у литургијском времену прошло 
и будуће постају уједињени у садашњем учешћу у Слави Божијој“30. Наиме, Мојсије 
и Илија на планини Тавор, као и спомињање светих на Евхаристији, означавају 
прошлост. Међутим, Преображењем прослављени у Христу, што представља 
облачење људске природе у Божанску славу, означава есхатолошко будуће. Управо је 
литургијско време Цркве саздало то „сада“, које у себи садржи и сједињава прошло и 
будуће на непосредно присутан начин. 

Дакле, сваки пут када се хришћани окупљају да саврше Свету Евхаристију, а 
посебно на дан Господњи, понавља се догађај Васкрсења Христовог и Педесетнице. 
Због тога народ са усхићењем на крају сваке Евхаристије пева: „Видесмо светлост 
истиниту, примисмо Духа Небескога...“31. У продужетку, свештеник позива 
целокупно сабрање верних да изађе у свет и да преда свету ту радост и спасоносну 
поруку: „У миру изиђимо“32. 

Из свега до сада написаног, може се уочити да литургијска година не 
подлеже одређеним данима, или одређеним часовима у којима се хришћани позивају 
да живе другачије, да забораве своје обавезе и свакодневне животне бриге, тј. да 
прекину своје свакодневне напоре. Напротив, оно што хришћани доживљавају у 

                                                 
28 Види: Св. Јован Златоусти, О крсту, разбојнику, другом доласку и молитви за непријатеље, 
Православна презентација „Верујем“, // www.verujem.org /. 
29 Види: Зизиулас Ј., Истина и заједница, књига 1-4, Беседа, Нови Сад 1993, 86-87. 
30 Види: Јанарас Х., Слобода етоса, „Каленић“, 1989, 89. 
31 Види: Литургија св. Јована Златоустог, Служебник, Београд 2007, 89-162. 
32 Исто, 89-162. 
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литургијском кругу и црквеној години управо их призива да све то продуже у целом 
свом животу. Наиме, целокупни хришћански живот треба да се освети и осмисли из 
саме сржи догађаја Васкрсења Христовог и Педесетнице. 

Наравно, све ово није лако човеку у његовом историјском постојању и 
управо зато он треба да се стално враћа на евхаристијско место да би поново и 
поново доживљавао радост Васкрсења Христовог и Педесетнице и да би се што 
силнији враћао у свет све док се не догоди реалан долазак Господа – Парусија, када 
ће човек и цели свет да живе у једној непрекидној Евхаристији, у непрекидној слави 
Васкрсења Христовог и Педесетнице (види: Откр. 21, 22 – 25; Ис. 60, 1 – 22 ). 
 

Закључак 
 
Сматрамо да би овај чланак било најбоље закључити речима самог 

митрополита Зизиуласа: „Оно што се односи на коначни исход Икономије, есхатон, 
тј. Црква у потпуности се изједначава са Царством Божијим, односно представља 
Тело Христово у коме се рекапитулира и сједињава све што ће живети и што ће 
преживети вечно. Царство Божије је управо та рекапитулација, тј. сједињење свих и 
свега у Христу, тако да Христос ’има у свему првенство’ (Кол. 1, 18)“33. Наиме, 
Христос постаје глава тога Тела у коме се сједињава све, и у Духу Светоме заједничи 
у животу Свете Тројице. То је реалност есхатона који се изједначава са Царством 
Божијим које се пројављује у историји кроз Цркву34. 
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Igor S. Kocić 
 

THE NOTION OF EUCHARISTIC TIME IN THE ECCLESIOLOGY  

OF METROPOLITAN JOHN ZIZIOULAS 
 
This article aims to present the basic features of the teaching on personhood of 

Metropolitan John (Zizioulas) of Pergamum, one of the most influential theologians of our 
time, with particular reference to his doctrine of the Eucharist and time in which it happens. 
Metropolitan John refers to the Eucharistic time as a new time, because all events 
celebrated in the Orthodox Church are in this new time, which has become transformed in 
the light of the Resurrection of Christ. The question of time is of great importance for the 
Church. Contrary to the widespreaded  spiritualism, which is based on the denial of time 
and an effort to get out of it, or more precisely on the identification of time with evil, for 
Orthodox Christians time and the whole creation is from God and belongs to God. So, the 
Orthodox Christians are always aware of the words of God's eternal confirmation of the 
goodness of the world and time: “God saw all that he had made, and it was very good'' 
(Gen. 1, 31) . Thus, dwelling in the new time does not mean anything else than indwelling 
of the Holy Spirit, and the source of gaining the grace of the Holy Spirit is the Holy 
Eucharist. 

Key words: Eucharist, time, ecclesiology, John Zizioulas, Holy Trinity, 
oikonomia, the Church, eschatology, the icon, the Holy Spirit. 
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Драгана Јањић 
Институт за српску културу, Приштина/Лепосавић – Србија  

 
РЕЛИГИЈСКИ ДИЈАЛОГ КОЈИ СЕ ДОГОДИО ИЗМЕЂУ 

АЛ-МАХДИЈА, ВЛАДАРА ПРАВОВЕРНИХ, 
И КАТОЛИКОСА ТИМОТЕЈА I 

 
Апстракт: Дијалог имеђу несторијанског католикоса Тимотеја I и 

абасидског калифе Ал Махдија један је од првих и најстаријих текстова исламско-
хришћанског дијалога.  

Кључне речи: дијалог, ислам, христологија, несторијанизам, толеранција, 
католикос, манускрит. 

 
Дијалог између несторијанског католикоса у Багдаду Тимотеја I (728–823) и 

трећег по реду абасидског калифе Ал Махдија (775–787) један је од најпознатијих 
текстова у историји исламско-хришћанског дијалога. Оригинални текст дијалога 
написан је на источном сиријском у форми писма упућеног од стране Тимотеја I 
анонимном примаоцу, мада се, без сумње, ради о „Сергију, свештенику и доктору”, 
митрополиту Елама, ученику, пријатељу и уобичајеном дописнику Тимотеја1. 
Познато је више рукописа који се сматрају копијама рукописа из XIII века, сачуваног 
у халдејском манастиру Ал Кош, на северу Ирака, у провинцији Мосула. Једну од 
копија овог рукописа, познату  под именом „Mingana 17”, објавио је 1928. године А. 
Мингана на енглеском2. На основу изворног сиријског текста, прерађено је више 
арапских верзија До данас је остало отворено питање који је од арапских рукописа 
највернијих оргиналу. Каспар, на основу приказаних рукописа, сматра највернијим 
сиријском оргиналу рукопис из XVI, који је и публиковао, додајући у анексу део 
текста из XIX века3. Сличног мишљења је и Х. Путман, који издваја сиријску верзију 
као најстарију у односу на арапску из XIX века, сматрајући да је најближа оргиналу, 
што је и доказао детаљном књижевном и догматском анализом4. 

                                                 
Рад је написан у оквиру пројекта Материјална и духовна култура Косова и Метохије (Ев. бр. 
178028), које финансира Министарство науке и просвете Републике Србије. 
1  Да је реч о митрополиту Еламском Сергију, потврђује XL писмо које је Тимотеј упутио свом 
пријатељу, „свештенику и доктору Сергију”, где на крају писма каже: „Што се тиче питања и 
одговора, који су нама били представљени од стране великог филозофа, господара света (Ал 
Махдија), ја ти пишем друго писмо, ако је по вољи Божијој”. Raphaël J. Bidawid, „Les lettres du 
Patriarche nestorien Timothée I”, Studi e testi, 187, Città del Vticano, 1956, 17-18, 32, 42. Eugéne 
Tisserant, „Timothée”, DTC, XV, Paris, 1946, 1122-1139. 
2 Robert Caspar, „Les versions arabes du diaogue entre le catholicos Tmothée I et le calife Al-Mahdi 
(II/VIII) „Mohammed a suivi la voie des prophètes”, Islamo-Cristiana, III, Roma, 1977, 107-108. 
Alphonse Mingana, Rendel Harris, „The Apology of Timothy the Patriarch before the Caliph Mahdi”, 
Bulletin of the John Rylands Library, Manchester, vol. 12, 1928, 137-298. 
3 Robert Caspar, „Les versions arabes du diaogue entre le catholicos Tmothée I et le calife Al-Mahdi 
(II/VIII) Mohammed a suivi la voie des prophètes”, 107-112.  
4 Hans Putman, L’Église et l’islam sous Timothée I (780-823), Beyrouth 1975, 174-188. 
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Католикос Тимотеј I једна је од најзначајнијих личности у историји 
несторијанске цркве. У току његовог дугог патријарховања (780–823), несторијанска 
црква проширила је поље свог мисионарског рада све до Индије и Кине, а Тимотеј је 
био творац тога, мада је његов избор за католикоса био прожет проблематичним 
збивањима5. Наиме, после упокојења патријарха Хенаниша II (+779), избор његовог 
наследника био је дуг и тежак, што је довело до мимоилажења и сукоба међу 
претенденатима, а и самим верницима6. Рођен је 727. године у „једној угледној 
породици из места Хазе” на југоистоку области Арбеле. У VIII веку, овај предео био је 
насељен становништвом које је било у великој већини хришћанско, несторијанско7. 
Још као млад, спремао се је да наследи на епископском трону свог стрица, епископа 
Бет Багаша, Георгија, који је преузео бригу о њему. У току десет година, у монашкој 
школи у Ба Шошу, где је био поверен славном учитељу, монаху Мар Авраму Бар 
Дишандаду, Тимотеј је стекао једно шире образовање, које је обухватало световне и 
богословске науке. Касније га налазимо у Марги, где је школа пресељена, а затим, 
следећи свог учитеља, он одлази у Мосул, у манастир Мар Габријела. Студирао је и 
био је у пријатељским односима са личностима које ће обележити историју њеовог 
времена, као што су: Ишо Бар Нуном из Ба Габаре, наследник Тимотејев, Рабан 
Сергијем, будући директор школе и митрополит еламским, као и Абу Нух  Ал Анбари, 
будући секретар, управитељ Мосула. Негде средином шездесетих година VIII века, 
Тимотеј је, упркос противљењу тадашњег митрополита Адиабене, због година 
старости, изабран за епископа Бет Бегаша, на место свога стрица8. 

Што се тиче времена његовог епископовања, имамо мало података, али 
њихов значај није занемарљив. Могло би се рећи да је у овом периоду у пуном сјају 
заблистала Тимотејева дипломатска способност која се огледала у ослобађању од 
пореза, који су били наметнути његовој епископији, као и многе користи које је 
задобио за своју несторијанску заједницу у односу на друге хришћанске заједнице 
унутар калифата9.  

У време избора за патријарха 779. године, налазимо Тимотеја са изграђеним 
интелектуалним угледом, са репутацијом учитеља и одличног познаваоца грчког и 
арапског језика, као и утицајним пријатељствима10. Упркос својим великим духовним 
обавезама, нашао је време да преведе Аристотелове Топике (Начела) са сиријског на 

                                                 
5 Robert Caspar, „Les versions arabes du diaogue entre le catholicos Tmothée I et le calife Al-Mahdi 
(II/VIII) »Mohammed a suivi la voie des prophètes«”, 114.  
6 Vittorio Berti, Vita e studi di Timoteo I († 823) patriarca cristiano di Bagdad, Paris, 2009, 136-137. 
Salvatore Santoro, „Timoteo I (728-823) espressione della chiesa nestoriana al suo apogeo”, La 
letteratura arabo-cristiana e le scienze nel periodo Abbaside (750-1250), Torino 2008, 142-143. 
7 Jean Maurice Fiey, Assyrie chrétienne.Contribution à l’ètude de l’histoire et de la géographie 
ecclésiastiques et monastiques du nord de l’Iraq, I, Beyrouth 1965, 166-167. Alphonse Mingana, 
Sources syriaques, I, Mossul 1907, 225, 249, n.1. 
8 Vitorio Berti, Vita e studi di Timoteo I († 823) patriarca cristiano di Baghdad, 137-141. Jean B. 
Chabot, Synodicon orientale ou recueil des synodes nestoriens, Paris 1902, 29-30, 560. На основу 
канона XVI сабора, Мар Исака из 410, који одређује да је потребно да се напуни тридесет 
година живота за рукоположење у чин свештеника. Raphaël J. Bidawid, „Les lettres du Patriarche 
nestorien Timothée I”, XLIX, 38. 
9 Vittorio Berti, Vita e studi di Timoteo I († 823) patriarca cristiano di Baghdad, 146. C. Cabrol, „Un 
étude sur les secretaires nestiriens sous les Abbassides (762-1258) à Baghdad“, PDO, 25, 2000, 407-
491. Louis Massignon, „La politique islamo-chretienne des scribes nestoriens de Deir Qunna à la cour 
de Baghdad au IX sicle denotre ère“, Vivre et penser (Revue Biblique), 2e. série 2, Paris 1942, 7-14.  
10 Ibid., p. 146.  
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арапски, са упутствима на грчки текст. Овај превод урадио је на захтев калифе Ал- 
Махдија11. Уосталом, оно што је остало од његове богате преписке, сведочи о 
ширини његовог образовања које обухвата коментаре Светог Писма, патристичку 
традицију и теологију, посебно христологију12.  

Избор Тимотеја I за католикоса био је праћен турбулентним догађајима и 
сумњивим закулисаним радњама у вези са симонијом13. За време његовог 
патријарховања, које је било једно од најдужих – 42 године (780–823),  он је, вршећи 
своју дужност за време владања пет калифа, отварио нови период за несторијанску 
Цркву. Први корак који је предузео поставши патријарх било је премештање седишта 
патријархата из Селевкије–Ктесифона у тадашњу нову престоницу Багдад, где је 
пресељен и двор, у време владавине калифа Ал Махдија (775–785)14. Разлога за 
премештање било је много. С једне стране, реч је о могућности да буде у 
административном центру калифата и у срцу нове урбане исламске цивилизације, где 
би могао да буде представник једне важне и од старина присутне хришћанске Цркве; 
с друге стране, овим је покушавао да добије, иако је свестан у потпуности да је 
мањина, али која може да тражи јасну и прецизну улогу у царству15. Друштвено-
економски поремећаји у периоду владавине династије Абасида довели су до притиска 
ради преласка у ислам локалних црквених заједница, посебно у Фарсу и јужном 
Ираку. Један од видова притиска био је и тежина плаћања пореза (ђизије) за оне који 
нису муслимани. Све је то убрзавало просец исламизације и слабило редове 
хришћанских заједница које су, саме по себи, биле разнолике и свађалачки 
настројене16. Статус хришћана у земљи муслимана конкретније је прецизиран у 
време династије Абасида. Дими или (они који су заштићени), а под којима се 
подразумевају јевреји и хришћани, који су означавани под именом Ахл-ал-китаб – 
Људи књиге – добили су право да станују у земљи ислама. Гарантоване су им јавне 

                                                 
11 Raphaël J. Bidawid, „Les lettres du Patriarche nestorien Timothée I”, Lettre XLIII, 35. 
12 Ibid., Lettre XL, XLI,XLII,  
13 На основу казивања несторијанских историчара Марија, Амра и Салибе, Тимотеј је 
убеђивао епископе да гласају за њега, показујући им вреће у којма се налазило злато, а које је 
намеравао да им подели након избора. После избора, показало се да су вреће биле пуне 
камења, образлажући ово чињеницом „да се свештени чин не продаје”, или, пак, није имао 
довољно новца, што је довело до прегруписавања епископа у односу на његов избор. О томе 
индиректно сазнајемо из 2. канона синодског писма из 782. године, бр. 50, редигујући и 
коригујући свој став где каже: “Забрана праксе купопродаје гласа”. Oscar Braun, „Zwei 
Synodendes Katholikos Timotheos I”, OC, 2, 1902, 290-301. Jean B. Chabot, Synodicon orientale ou 
recueil des synodes nestoriens, 600, 605-608.Vitorio Berti, Vita e studi di Timoteo I († 823)  
patriarca cristiano di Baghdad, 156 
14 Raphaël J. Bidawid, „Les lettres du Patriarche nestorien Timothée I”, Lettre XXVI, 27-28. 
Занимљиво је Тимотејево излагање у писму 26, питање првенства части, у којем образлаже 
зашто епископској катедри у Селевкији-Ктесифонту пристаје примат части, образлажући то 
овако: „Катедри Селевкија-Ктесифонт пристаје примат части због пет разлога: 1) због области 
која је била уважавана (почаствована) више од свих других; 2) због земаљског раја који је овде 
био; 3) зато што је Нимруд био први човек овенчан краљевском круном; 4) због Христових 
рођака по телу и 5) зато јер је Исток био први који је пригрлио хришћанство”. Salvatore 
Santoro, „Timoteo I (728–823) espressione della chiesa nestoriana al suo apogeo”, 147-148. То су: 
Мухамед ал Махди (775–785), Муса ал Хади (785–786), Харун ал Рашид (786–809), Мухамед 
ал Амин (809–813) и Абдалах ал Мамун (813–833). 
15 Robert Caspar, „Les versions arabes du diaogue entre le catholicos Tmothée I et le calife Al-
Mahdi”, 114-115. 
16 Vittorio Berti, Vita e studi di Timoteo I († 823) patriarca cristiano di Baghdad, 170. 
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слободе као што је: уживање права приватности, могућност продаје, куповине, 
поседовања, склапања брака према њиховим обичајима, остављање наследства. Да би 
могли да користе овај статус, дими су у обавези да испуњавају одређене услове, а на 
првом месту, да плаћају ђизију или лични порез и да признају врховну исламску 
власт. Овим актом покорности, димама се гарантује одсуство сваког непријатељског 
акта и заштита против спољашњих непријатеља17. Одређене мере односе се на 
облачење, изградњу и права гаранције црквама и синагогама, као и на забране које се 
односе на знак крста, употребе вина и свињског меса. Једна од мера односила се и на 
правно-признати статус патријарха од стране власти како би могао да обавља 
дужност унутар заједнице18. 

Постоје три снажна аргумента због којих су несторијанци свом снагом 
покушавали да искористе наклоност режима када је њихова црква у питању, прећутно се 
не супротстављајући муслиманском богословском схватању људске природе у односу 
на христологију несторијанске цркве. Прва предност налази се у несторијанској 
христологији о другом лицу Свете Тројице, јер несторијанска црква инсистира на 
човечанској природи Сина Божијег и расуђивању, као и на томе да је недопустиво 
објашњење о сједињењу личности између човека–Христа и Речи Божије, због чега су 
били и оптуживани од неистомишљеника да верују у два сина. Њихово одбијање да 
Марију називају Мајком Божијом и да је, уместо тога, називају Мајком Христовом, 
могло је да доведе муслимане на погрешан закључак о истоветности двају реално 
потпуно различитих теолошких гледишта. Овакво богословско схватање Христових 
природа наишло је код муслиманских теолога на одобравање по питању човечанске 
Христове природе, с обзиром на то да је у очима муслимана Исус велики пророк, који је 
поштован и слављен као такав, али је само човек, а не Бог, као што тврде хришћани. 
Одатле би и произилазила наклоност према представницима ове заједнице у односу на 
друге хришћане, с обзиром на то да је, према схватању муслимана, њихово веровање 
најприближније муслиманском, те им то даје предност у односу на друге хришћанске 
заједнице. Друга предност несторијанских хришћана у односу на друге хришћанске 
заједнице односи се на њихову географску утврђеност унутар муслиманске земље. То не 
даје или умањује сваку сумњу да могу бити сматрани страним агентима, супротно 
мелкитима, или врло бројним јаковитима, насељеним на граници царства, који су 
сматрани, у најмању руку, потенцијалним непријатељима државе. Последњи аргумент у 
корист несторијанаца односи се на служење калифима и другим угледним личностима, 
пре свега, у вођењу административних послова и медицини19. Као мањина, хришћани су 
били онемогућени да се баве политичком каријером, тако да нису представљали 
опасност за муслиманске владаре. Захваљујући врло добром образовању и култури, као 
и моралном угледу, успевали су да задобију поверење не само калифа него и његових 
најближих. Зато су они користили свој утицај за развој своје цркве. Једна од таквих 
категорија утицајних личности на калифином двору били су несторијански лекари, чији 
је утицај, на пример Губрил Бухтишу као лични лекар калифе Харун ал Рашида, био од 
велике користи католикосу Тимотеју I у добијању едикта којим се забрањује свако 

                                                 
17 Raymond le Coz, L’Église d’Orient, Paris, 1995, 201-204. Hans Putman, L’Église et l’islam sous 
Timothée I (780-823), Beyrouth 1975, 112-113. 
18 У време калифе Харун ал Рашида (786–809), донета је наредба да дими у Багдаду носе 
одећу жуте боје. Hans Putman, L’Église et l’islam sous Timothée I (780–823), 118-119. 
19 Hans Putman, L’Église et l’islam sous Timothée I (780–823), 92-108. Raymond le Coz, L’Église 
d’Orient, 206-209. Jean Maurice Fiey, Chrétiens syriaques sous les Abbassides sourtout à Bagdad 
(749-1258), Louvain 1980, 44-48; 48-50. 
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мешање у црквене послове, или, пак, ометање у вршењу хришћански закона, као и 
подршка Исе Абу Кураша приликом избора Тимотеја I за патријарха и његовог утицаја 
на калифе и њихову околину преко дворских хришћана, који су имали велики уплив као 
заштитници цркве20. Ову врсту привилегија, коју је добио несторијански патријарх и 
која му даје пуну јурисдикцију над свим хришћанима, он спомиње у Писму број 21, и то 
речима: „Нека Бог има милости за душу Габријелову, који је штит за заједницу као и за 
нас. Он је измолио од цара печат за нас, да не би нико од моћника деловао против мене 
по питању хришћанских закона”. Тим калифовим актом, гарантовано је католикосу 
институционално устоличавање, што је радикално мењало домет његове акције унутар и 
ван цркве21. То потврђује и Писмо број 48, упућено од католикоса Тимотеја I 
митрополиту Сергију, у којем су јасно назначене прерогативе самог католикоса и 
његовог посредништва међу хришћанима у датим политичким околностима22.  

Доказ његове велике дипломатске способности огледа се у покушају да 
неутралише сваку сумњу и покаже солидарност са оним ко је на власти, стављајући 
се у његову службу. Оваква модус суживота потврдио је речима неповерења 
упућених Византинцима: „Код нас на Истоку нису никад били хришћански краљеви; 
живели смо скоро четиристо година под владавином Мага, затим под муслиманима; 
али ни једни ни други нису никада покушавали да додају или одузму нешто од вере 
хришћанске. Штавише, увек су показивали бригу да не потчине никада нашу веру, 
пре свега ови благословени муслимански владари, који нам никада нису наметнули 
ништа по питању вере” 23. Други разлог његовог преношења седишта налазило се у 
жељи да постане представник свих хришћана Источне Цркве24. Као прво, Тимотеј је 
мого да рачуна на заштиту, супруге калифа Ал Махдија, Хајзуран, која је гарантовала 
за хришћане на двору, посебно због њене велике наклоности тадашњем дворском 
лекару Абу Курајш Иси, који је одиграо пресудну улогу, приликом избора Тимотеја 
за патријарха. Изузетан однос имао је и са принцезом Зубајадом, супругом Харуна ал 
Рашида, која је имала велике симпатије за хришћане, узимајући их за послугу у својој 
палати, а учествовала је чак и у изради застава за Цветну недељу. Такође је дала да се 
направе златни и сребрни крстови, а патријарху је даровала скупоцене вазе и 
тканине. Захваљујући принцези Католикос, успео је да реновира манастир Келилишо, 
који ће преузети име „манастир Католикоса” и постати његова резиденција.   

Познато је да је Тимотеј имао врло добре контакте са калифом, кога је и описао 
у Писму број 40 као „великог философа и земаљског цара”, тако да и чувени дијалог 
који је имао са Ал Махдијем два дана заредом вероватно да је био настао за столом, 
приликом честих разговора са владарем, у промењеној клими односа са несторијанском 
заједницом (Писмо 59)25. Осим овог славног дијалога, треба поменути и дискусију коју 

                                                 
20 Raphaël J. Bidawid, „Les lettres du Patriarche nestorien Timothée I”, XXI, 25; 40, 77-78. Vittorio 
Berti, Vita e studi di Timoteo I(† 823)  patriarca cristiano di Baghdad, 177. 
21 Raphaël J. Bidawid, „Les lettres du Patriarche nestorien Timothée I”, XXI, 25. 
22 Ibid. Lettre XLI, 33. Обичај да следи калифу или да калифа захтева да га патријарх и одмах 
дође, овог пута  (у земљи Рума, тј. на освојеној византијској територији) године 799, како је 
поменуто у писму бр. 48, у својству посредника између владара и нових димма хришћанана, 
указује на углед који је католико Тимотеј I имао међу хришћанима као представник цркве којој 
је калифа био најнаклоњенији. Vittorio Berti, Vita e studi di Timoteo I († 823) patriarca cristiano 
di Baghdad, 181-182. Hans Putman, L’Église et l’islam sous Timothée I (780–823), 141. 
23 Ibid., Lettre 41, 121. Salvatore Santoro, „Timoteo I (728–823) espressione della chiesa nestoriana 
al suo apogeo”, 148-149. 
24 Raymond le Coz, L’Église d’Orient, 207. 
25 Vitorio Berti, Vita e studi di Timoteo I patriarca cristiano di Baghdad, 173-175. Raphaël J. 
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је католикос Тимотеј имао са једним муслиманским философом, мутакалимом 
аристотеловским, како се види из писма које је упутио свом пријатељу, митрополиту 
еламском Сергију (писмо 40), што сведочи о врло живој интелектуалној атмосфери која 
се осећала на калифином двору. Вероватно да је реч о Абдулаху Ибн Исмаилу или Ал 
Хашимију, рођаку калифе Ал Мамуна26.  Иако је био један од најбољих владара из 
династије Абасида, за калифу Ал-Махдија пре би се могло рећи да је био владар 
правоверних, намесник Мухамедов, као и онај који омогућава напредак ислама, а не 
заштитник хришћана27. Позиција католикоса Тимотеја I, као вође Цркве, била је таква да 
је слободу изражавања отежавала. Једна лоше формулисана реч упућена на рачун 
муслиманске вере могла је да буде пресудна, да калиф осуди свога саговорника и 
захтева од католикоса исповедање исламске вере.  

Теме о којима се дискутовало односиле су се на: 1) Господа Христа, Његове 
две природе, Христово рођење; 2) Свету Тројицу, о личностима које се разликују, али 
су неодвојиве; 3) обрезање и крштење; 4) сведочење Светог писма у односу на 
Христа; 5) молитву према Истоку; 6) сведочење Светог писма у односу на 
Мухамедана две Христове природе, њихов однос, распеће, Свету Тројицу, обрезање и 
крштење, на молитву према Истоку, писана сведочанства која се односе на Христа и 
Мухамеда28. Треба имати у виду да су хришћани касније користили овај дијалог како 
би изградили своје умеће дискусије са муслиманима. Иако је, у зависности од датих 
историјских прилика и потреба, Дијалог мењан, скраћиван или прошириван, садржај 
је суштински остајао исти29. Успех Тимотејевог Дијалога састојао се у томе што је 
успео да створи форму и начин према коме се, вековима, одвијала апологетска 
расправа са муслиманима. 

Као што се из приложеног види, све важне теме за учење хришћана и 
муслимана у Дијалогу биле су присутне. Он одише једним љубазним тоном, који је 
на моменте и духовит. Питања су постављана од стране калифе, а на њих је 
католикос одговарао. Међутим, може се приметити да се не осећа одређени напредак 
узајамног разумевања у дијалогу, нити прилагођавање исламском теолошком 
речнику30. У апологији његове вере, уочава се одређена забринутост католикоса да на 
исправан начин афирмише хришћанску истину, штавише, приликом њиховог другог 
сусрета, осећа се већи напор католикоса да користи сличности и компарације. То 
показује овај пример: 

„Ал Махди: Зашто се ви клањате крсту?   
Тимотеј: Ми се клањамо крсту, зато што је извор живота. 
Ал Махди: Крст није узрок живота, него смрти! 
Тимотеј: Крст је узрок смрти, али је смрт узрок васкрсење, а васкрсење је 

узрок живота и бесмртности“ 31. 

                                                                                                                            
Bidawid, „Les lettres du Patriarche nestorien Timothée I”,42-43.  
26 Raphaël J. Bidawid, „Les lettres du Patriarche nestorien Timothée I”, 32. 
27 Eugéne Tisserant, „Timothée I”, DTC, XV, Paris 1946, 1133. 
28 Hans Putman, L' Eglise et l' islam sous Timothée I (780-823), „Le dialoque religieux qui eut lieu 
entre Al-Mahdi, le price des croyants et le catholocos Timothée”, 222-226. 
29 Текст који ће оведе бити узет у разматрање јесте арапска, која је директни превод са 
сирјског текста, вероватно од стране неког халдејског свештеника, који мора да је имо под 
руком збирку од 56 писама католикоса Тимотеја I, који је потицао из исте области. Hans 
Putman, L’Église et l’islam sous Timothée I (780–823), 174. 
30 Robert Caspar, „Les versions arabes du diaogue entre le catholicos Tmothée I et le calife Al-
Mahdi”, 122. Raymond le Coz, L’Église d’Orient, 216. 
31 Hans Putman, L’Église et l’islam sous Timothée I (780–823), 251. 
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 У разговору који се односио на божанске природе у Христу, Тројичност Бога и 
Његових личности, запажа се да дијалог постаје апстрактан, дајући утисак да је узалудан 
и без суштинских последица. У ствари, Тимотеј анализира и објашњава, међутим, нити 
позива, нити очекује одговор. То је јасно изражено у одговору католикоса. На питање 
калифе: „Која је разлика између Оца, Сина и Светога Духа?”, Тимотеј је одговорио: 
„Нема разлике између личности у њиховим односима једна са другом, изузев што прва 
није рођена, друга је рођена, а трећа происходи”32. По питању Тројичности Бога у истом 
маниру, на калифино питање: „Дакле ти верујеш чврсто у три Бога?, Тимотеј је 
одговорио: „Веровање у три имена је веровање у три ипостаси, тј. Оца, Сина и Светога 
Духа који су један Бог, један природа и једна суштина”33. 

Несторијанска христологија католикоса Тимотеја I пројављује се када говори 
изричито о смртности тела Сина Божијег, супротстављајући се исламском схватању о 
двојнику који је заменио Христа на крсту34. Исповедајући да је Бог заменио могуће 
немогућим у човечанској природи коју је узео од Марије, поистовећујући божанској 
природи човечанску природу, уколико је могуће да једно створено биће личи на свог 
ствараоца, с обзиром на то да се једно биће само не може уздићи до истоветности са 
Створитељем, већ га само Створитељ може уздићи. Тако на питање Ал Махдија: „Не 
кажете ли ви да је Христос рођен од Дјеве Марије?”, католикос одоговара: „Заиста, ми 
верујемо и кажемо да је Христос рођен од Оца, утолико је Логос, и да је рођен од Дјеве 
Марије, утолико је човек; и да је његово рођење од Оца вечно, пре свих векова, а рођење 
од Марије имало је места у времену, без оца или брака, и без греха за девичанство 
његове мајке. Са природне тачке гледишта несхватљиво је и немогуће да се ово 
догодило без греха по њено девичанство и није могуће да је један човек рођен и да је 
био зачет без сједињења човека са женом. Ми о томе имамо доказе у Светом Писму и у 
природи која нама јасно показује да је рођење човека без греха по девичанство мајке 
могуће. У Светом Писму написано је да је Ева створена од Адамовог ребра, без да се 
разделило. Исто тако Христос се је вазнео на небо без да се је небески свод разделио. 
Тако је  Девица Марија родила свог Сина без да је њено девичанство било нарушено и 
без да се је он догодио у греху” 35. (Ово је тумачење сједињења у Христу Бога Логоса и 
човека Исуса према несторијанској христологији, тако да је тим здружењем добијен 
Христос, који није једно лице, него два36.) Потврду за ову несторијанску формулу 
налазимо у речима католикоса на питање Ал-Махдија: „Како онај који је вечни рађа 
онога који је рођен у времену?” Одговор католикоса открива христологију, али и 
извесне утицаје византијског богословља (светог Јована Дамаскина, светих Отаца и 
Абу-Куре)37: „Христ није рођен од Марије уколико је вечан, већ уколико је рођен у 
времену и човек”. Ал Махди: „Постоје дакле два Христа, један временски, а други 
вечни; и вечни је Бог који долази од Бога, према овоме што ти кажеш, и временски је 
човек (рођен) од Марије?” Тимотеј: „Ми тврдимо да Христос има две различите природе 
једне од друге, али исто тако ми верујемо и исповедамо да, у овим двема природама, он 
се познаје као један Христос и један Син. Као човек је један са тачке гледишта суштине, 

                                                 
32 Ibid., 226. 
33 Ibid., 222. 
34 Ibid., 252-253. 
35 Ibid., 215-216. 
36 Атанасије Јевтић, Патрологија 2, Београд 1984, 323. Радомир Поповић, Васељенски сабори, 
Београд 2007, 83-87. 
37 Joannis Damasceni, De Haeresibus, XII, PG 94, 765. Abu Qurra, Pisc. XIX, PG, 97, 1544b-1546a, 
id., Opusc. VII, 1528d. 
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али је и двојак, посматрајући душу и тело, који су две различите природе; једна створена 
и видљива и друга јединствена и невидљива38. 

У овом занимљивом дијалогу, калиф покушава да наметне идентификовање 
Мухамеда као Параклита, што католикос аргументовано побија, уздржавајући се од 
сваког негативног коментара када је у питању Мухамедово пророштво, како не би 
пао у замку да га призна. Отворено хвалећи Мухамеда да је „ходао стазом пророка”,  
и објављујући „да се заједно са верницима радује за свако добро које је учинио 
Мухамед” 39, један је од ретких случајева које су хришћани заступали, садржи 
одређени елемент опрезности, којег се католикос Тимотеј I држао. Дијалог оставља 
утисак већ унапред добро одређених критеријума, који одступају у неким сегментима 
дијалога, чинећи га на моменте провокативним. Моменти напетости у дијалогу 
приметни су на примеру одбијања католикоса да призна Мухамеда за пророка, јер  
лако је могао бити сматран прећутном оптужбом да је Мухамед можда лажљивац, а 
тиме се долазило до врло озбиљних последица по саговорника: „Ако је Мухамед 
поменут у Јеванђељу, требао је да буде објављен његов долазак тачно, његово име, 
његова мајка и његов народ у Књигама, како то налазимо написано када је реч о 
доласку Исуса – нека је мир на њему! – у Тори и код Пророка. Али апсолутно ништа 
од овога није поменуто када је реч о њему и он није био никада поменут у 
Јеванђељу”, или, пак, када каже: „Да сам само видео једног пророка у Јеванђељу о 
доласку Мухамеда, ја бих оставио Јеванђеље и следио Куран; и ја бих прешао са 
једног на други, како сам прешао са Торе и Пророка на Јеванђеље” 40.   

Почетак демистификације Мухамеда као Параклита, представљен је 
обазриво, при чему католикос избегава сваку могућност идентификације. Проблем 
ове идентификације сматра се да се налази у корену двеју речи: Ахмад и Мухамед, из 
којих произилази основа ХМД – хвалити Бога. Међутим, остаје збуњујуће одакле 
долази ова подударност између Параклита и Ахмада. Име Ахмад налазимо у једном 
стиху Курана, за који се сматра да је био вероватно постављен од стране Ал-Махдија 
Тимотеју на тему идентитета Параклита, који, преписан на арапски, постаје 
„бириклитос”, који се лако може подударити са „периклитос – славан”. Реч славан 
приближава се много арапском ахмад –  што у преводу значи – најславнији, док  с 
друге стране, збир нумеричке вредности слова одговара укупно самом имену 
пророка: Мухамед Абдалах, Ал Наби Ал Хади41.  

У дијалогу који је водио са калифом, од значаја је осврнути се на следеће 
теме које се односе на оне о божанској природи другог лица Свете Тројице, 
Тријадологији, распећу, обрезању и крштењу, молитви према Истоку, писаним 
сведочанствима о Христосу, писана сведочанства о Мухамеду.  

Од наведених тема, у наставку биће дати преводи одломака дијалога који се 
односе на њих.   

 
Христос је један у две природе 

 
М. Дакле, наш Свевишњи рекао ми је: Како то? (да ли је могуће)? Вечно је 

родило привремено? 
Т. Ми смо њему одговорили: Христос није рођен од Марије уколико је вечан, 

него уколико је привремен и човечан (људски). 
                                                 

38 Hans Putman, L’Église et l’islam sous Timothée I (780–823), 217-219. 
39 Ibid., 248. 
40 Ibid., 240, 242. 
41 Куран, III, 911-912. Hans Putman, L’Église et l’islam sous Timothée I (780–823), 196. 
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а) Христ је вечан  или привремен? 
М. У овом тренутку наш Свевишњи ми каже: Има дакле два Христа, један 

привремени а други вечни; и вечни је један Бог који је дошао од Бога, према овоме 
што си ти рекао, а привремени је човек (рођен) од Марије? 

Т. Ми смо њему овако одговорили: О Свевишњи, нема два Христа, ни два 
Сина, него само један Христос и само један Син који поседује две природе, божанску 
и човечанску, јер је он Реч Божија, који је узео људско тело и постао је човек. 

 б) Христ је створен или нестворен? 
М. На то Свевишњи каже: Ипак има два Христа један створен и улепшан, 

други не. 
Т. А ја сам му одговорио: Да, ми тврдимо да Христос има две природе јасно 

одвојене једна од друге, али на исти начин ми верујемо и исповедамо да, у овим 
двема природама, препознаје се као само један Христос и само један Син.  

ц) Христ је један или двоје? 
М. Дакле наш Свевишњи нам је одговорио: Ако Христ је један, није двоје и 

ако је двоје, није један. 
Т. Међутим ми смо му одговорили следећим доказом: Као што је човек са 

тачке гледишта састава и јединства, такође двојак, с обзиром на душу и тело, које су 
две одвојене природе: једна је састављена и видљива, а друга једноставна и 
невидљива. 

Тако Реч Божија поседује, због свог Оваплоћења, две природе одвојене, једна 
божанска а друга човечанска, како смо му рекли. И упркос овоме он је увек само 
Христос и само један Син због сједињења његових личности. 

М. Дакле наш Господар каже: Постоји унутрашња противуречност: како је 
ово могуће, јер ако је он његов Отац, није његов Бог; и ако је он његов Бог, није 
његов Отац. 

Т. А ми смо му одговорили: О Господару, пријатељу Божији, не постоји 
ниједна противуречност; чињеница да је он његов Отац по природи не значи да је он 
његов Син у односу на природу; а чињеница да је он његов Бог у односу на природу 
не значи да је он његов Отац по природи; него је он његов Отац по божанској 
природи јер он рађа вечно, као произвођење зрака од сунца и речи из душе. А такође 
он је његов Бог колико у својству човечанске природе утолико што је рођен од 
Марије у времену. 

Јер Христос је јединствен и он има два родитеља, једног вечног, а другог 
привременог42. 
 

О Светој Тројици 
 
а) Три хипостасис, али не три Бога 
Ал Махди: Дакле ти чврсто верујеш у три Бога? 
Тимотеј: О  Владару, веровање у три имена је веровање у три хипостаси, тј. 

Отац, Син и Свети Дух који су један Бог, једна природа и једна суштина. Ово је што 
ми верујемо и исповедамо. 

Ал Махди: Реч и Дух су одвојени од Бога? 
Тимотеј: Пажња! Никада. Како зраци и топлота не могу бити одвојени од 

сунца, као комадићи, тако Реч и Дух не могу никада бити одвојени од Бога. И како 
светлост и топлота престају када се одвоје од сунца његови зраци и његова топлота, 

                                                 
42 Hans Putman, L’Église et l’islam sous Timothée I (780–823), 217-220. 
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тако се оно више не може звати сунцем, тако исто и Бог, нека је хваљен, био би 
неспособан да говори и живим, ако му буду били одвојени његова Реч и његов Дух. И 
не може се рећи за некога који говори, да је лишен живота и духа. 

Ако се неко усуди рећи за Бога да бејаше време када Он није постојао без 
Речи и без Духа, хули, јер Бог, нека му је слава, поседује Реч од вечности, нити од 
њега као извора говора. Тако исто, происходи од њега Дух, без почетка нити краја 
као извор живота. 

б) Три хипостаси различите без раздвајања 
Ал Махди: Која разлика постоји између Сина и Духа; и како Син није Дух и 

Дух Син? Нема разлике у Богу осим да он рађа или осим да умножава, казујући да је 
јединствен, а не састављен. 

Тимотеј: О Владару са тачке гледишта суштине, хипостаси нису апсолутно 
различите; али са тачке гледишта њихових заједничких односа, ми налазимо 
различитости, тј. да само један има својство (особину) да није рођен, други да је 
реођен, а трећи да происходи. 

И Отац је почетак Сина, као што је и Духа Светога. Он рађа онога и чини да 
произлази овај од вечности, и то без одвајања ни раздвајања телесног, без органа 
стваралачког нити продуктивног. 

Отац, Син и Свети Дух су неодвојиви једно од другог и они нису помешани 
нити побркани; оне су различите у њиховим хипостасима и једнаки у њиховим 
природама, јер Бог Свевишњи је једини у суштини и природи и тројичан у хипостасима43. 
 

Параклит није доказ о Мухамеду 
 
а) Ко је Параклит 
Ал Махди: „Ко је Параклит?” 
Тимотеј: „Параклит је Свети Дух”. 
Ал Махди: „Ко је Свети Дух?” 
Тимотеј: „Свети Дух је Бог; он поседује божанску природу и његово својство 

је да происходи (од Оца) како нам је Исус Христос најавио”. 
Ал Махди: „Али ко је онај о коме говори Исус – нека је мирна њему”! 
Тимотеј: „Христос је рекао својим ученицима: ’Када се вазнесем на небо, ја 

ћу вам послати Духа Параклита, који происходи од Оца, кога свет не може примити, 
и поред вас и посред вас биће онај који зна све и испитује све, недокучивости Бога; и 
он ће вас посетити све истине које сам вам говорио. Он ће ме прославити јер ово је за 
моје добро који ће преузети за вас’“.  

Ал Махди: Све ово описује долазак Мухамеда – нека је мир на њему. 
б) Мухамед није Параклит 
Тимотеј: Ако је Мухамед био Параклит, ко је Свети Дух, биће даје Мухамед 

Дух Свети. 
Али Дух Божији је бесконачан као Бог, и дакле Мухамед биће бесконачан. А 

онај који је бесконачан не може бити видљив; дакле Мухамед не би могао да се види. 
А онај који не може да се види је бестелесан; Мухамед биће дакле бестелесан. А онај 
који није телесан није створен; дакле Мухамед неће бити створен.       

И зато је Мухамед био створен, телесно, видљиво и ограничено, он није Дух 
Божији; а онај који није Дух Божији не може бити Параклит; дакле Мухамед није 
Параклит. 

                                                 
43 Ibid., 226-228. 
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Затим Параклит долази са неба из суштине Очеве, док Мухамед долази из 
земље и од природе Адамове; дакле Мухамед није Параклит. 

Осим тога, Параклит је био са Апостолима и усред њих, како је Христос 
рекао, када им је говорио; а Мухамед није био са Апостолима нити усред њих; дакле 
он није Параклит. 

И још, Параклит се показао и Апостолима два дана после вазнесења 
Христовог, нека је мир на њему, док се Мухамед појавио после шесто година и 
нешто; он није Параклит. 

Осим тога, Параклит је поучио Апостоле да Бог има три хипостасис, док 
Мухамед није веровао у то; он дакле није Параклит. 

Затим, Параклит је учинио многа чуда и велики бој знамења од руку 
Апостола, док Мухамед није учинио ниједно знамење руком својих другова и 
ученика; дакле није Параклит. 

Затим Параклит је једнак Оцу и Сину по суштини; ово ми знамо зато што је 
створитеље небеских сила, како је то рекао пророк Давид што се тиче Духа Божијег: 
Од његовог духа све силе небеске и земаљске биле су створене; и то је дело које 
Мухамед не бејаше створио; он није Параклит44. 
 

Зашто нисте ви обрезани као што је ваш вођа 
 
а) Христ је укинуо обрезање на свом крштењу 
Ал Махди: Да ли је Христос обрезан или не? 
Тимотеј: Да. 
Ал Махди: Дакле зашто ниси ти обрезан; ако је ваш глава и вођа био 

обрезан, ти си дакле обавезан да извршиш обрезање?  
Тимотеј: О Владару, заиста, Исус Христ је био обрезан и крштен. Његово 

обрезање догодило се је после осам дана, према прописаном Закону, а његово крштење 
скоро тридесет година касније. И због својег крштења он је укинуо обрезање. 

Христ је држао цео Закон како би привукао Јевреје на спасење; али ја нисам 
дужан да се држим Закона, него Јевађеља. И зато што је, ако је Христос био обрезан, 
ја то нисам био, већ сам био крштен водом и Духом као Он; и ја сам веровао томе да 
је Христос био крштен; неопходно је да ја пристанем на крштење због чега ја 
остављам таму и времена симбола да би следио темеље и истину. 

Ал Махди: Како је Исус укинуо обрезање и какав је знак о коме ти говориш? 
Тимотеј: О Владару, Тора у њеној пуноћи била је знак за Јеванђеља. И жртве, 

прописане Законом, биле су симболи жртве Христове. Затим свештенство и вршење 
службе Врховног првосвештеника (од времена) Торе било је симбол свештенства и 
вршења службе Врховног првосвештеника Христа; а телесно обрезање било је 
симбол његовог духовног обрезања. 

И како је укинуо Тору због његовг Јеванђеља и жртве због његове жртве 
Врховног свештеника (од времена) Торе због достојанства Врховног првосвештеника, 
тако он је укинуо обрезање, извршена делом људским руку, због његовог обрезања (тј. 
његовог крштења), које се није догодило од људских руку, него снагом Светога Духа, 
који је тајна Небеског Краљевства и васкрсења мртвих45. 

 
 
 

                                                 
44 Ibid., 238-240. 
45 Ibid., 231-232. 
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Закључак 
 
Свестан културно-историјског контекста у којем се налазила персијска 

Црква у време муслиманске династије Абасида, католикос Тимотеј I показао је 
способност да спозна реалност положаја своје црквене заједнице и, својом великом 
дипломатском способношћу, обезбеди привилегије својој хришћанској заједници 
унутар царства. Али, ни у једном трену, није био саблажњен страхом, већ је сведочио 
своју веру пре иноверним владаром, тачније пред иноверним владарима, током чије 
је владавине управљао својом Црквом, чији су проповедници стизали до Кине. Његов 
Дијалог јесте класична апологија несторијанског хришћанства.    
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ЈОШ ЈЕДНОМ О МОШТИМА СВЕТОГА САВЕ 
– ПРEМA НЕКИМ ПОЗНИЈИМ 

СРЕДЊОВЕКОВНИМ ИЗВОРИМА –  
 
Апстракт: У раду се указује на проблем Савиних моштију који још увек 

остаје нерешен, и поред тога што постоји обиље општих расправа и посебних 
прилога на ову тему. У тексту се само укратко подсећа на питање Савиних 
моштију, њихову судбину и историју предавану у вези са спаљивањем при крају XVI 
века. О томе има многих извора – читав низ ранијих и познијих средњовековних 
житијних, летописних и епистоларних списа, а такође и записа. Проблем 
проучавања моштију светога Саве јесте сложен задатак који захтева свестран, 
интердисциплинарни приступ, а цели изворни корпус који сачињава својеврсни 
наративни циклус о историји и судбини моштију најпоштованијег српског 
светитеља, треба поново подврћи научној критици.     

Кључне речи: Сава, свете мошти, пренос, спаљивање, извори, житије, 
летопис, посланица, Милешева, Врачар. 

 
У верском систему, светачке мошти (грч. λείψανα; лат. reliquiae) јесу један од 

најстаријих облика одржавања веза са сакралном сфером; оне су, истовремено, знак 
светости и предмет побожне праксе, а, такође, често културна, идеолошка, друштвена 
појава. У хришћанском, богословском смислу, оне су саставни део посредног култа 
(лат. cultus duliae), који је увек у функцији помагања култа самог Бога (лат. cultus 
latriae). Идеја поштовања земних остатака потиче од ранохришћанских времена, кад 
се посебно негује тело мученика, који је, кроз подражавање Христове жртве, видљива 
најава вечног живота, знамење Божије милости и присуства преко изабраника у 
верској, одн. црквеној заједници; „Сохранение мощей мученика воспринималось как 
его продолжающееся соприсутствие в церковной общине, как манифестация победы 
над смертью, совершенной Христом, подавшим святому благодать спасения, и 
повторенной в мученическом подвиге” 1. Зато су се првобитно мошти јавиле као 
објекат и посредник верског обожавања, истовремено и снажан темељ заједнице, а у 
касније време, чак су постале симбол националног, политичког и културног 
идентитета. У Старој Србији, присуство моштију било је од великог значаја, јер су 
оне биле не само објекат светачког култа него, пре свега, знак престижа државе, 
Цркве и народа, а, такође, и посебне Божије милости и плана према њима. Нарочиту 
важност имале су мошти светога Саве – личности најдубље уткане у свест и биће 
народа, које су, након преноса из Трнова у Милешеву, одредиле својеврсни сакрални, 
духовни центар (axis mundi), према коме се српска заједница могла стално 

                                                 
1 В. М. Живов, Святость. Краткий словарь агиографических терминов, Москва 1994, с. 46. 
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оријентисати2. Оне су биле симбол личне и колективне светости, а, истовремено, и 
знак државно-црквеног легитимитета и српских традиција. Проблем проучавања 
моштију светога Саве – како запажа Д. Поповић – сложен је задатак, који захтева 
свестран приступ, пре свега, историјски, верски и културни, а, такође, и књижевно-
литургијски3. С обзиром на обиље општих расправа и посебних прилога, у тексту се 
само укратко подсећа на проблем Савиних моштију, њихову судбину и историју 
предавану у вези са спаљивањем при крају XVI века. 

О моштима светога Саве постоји много извора од којих су најстарије две 
службе – успенију и преносу моштију4. Основна тема прве јесте Савина монашка 
светост, али, како примећује Л. Павловић, у њој „има извесних стихира које су писане 
за црквену свечаност преноса Савиних мошти” 5, а уз то, информација да се, поред 
његовог тела у Милешеви, чувају и мошти општехришћанских светаца – Срђа и Вакха. 
У служби преноса Савиних моштију, нарочито се истиче њихово доношење које је 
измирило тадашње несугласице и, наравно, стање светачког тела које је сачувано цело. 
О томе има и података у другим текстовима служби са кратким житијама које се налазе 
у минејима за јануар и март6, а, пре свега, у Доментијановим и Теодосијевим 
текстовима житија, служба, канона. Посебно у житијима наведених аутора, тема 
„објављивања” Савиног нерасутог, целог тела и његовог свечаног преноса широко је 
представљена7. Сви ови текстови садрже исту информацију о целокупним моштима и 
гробу у Милешеви, што потврђују и други извори, а о томе сведочи и факат великог 
богатства милешевске ризнице која се повећавала управо због Савиног присуства. 
Очигледно, мошти су преживеле прво пустошење манастира 1459. године, јер како у 
путописним, тако у епистоларним и другим списима, има о томе неколико бележака8.  

                                                 
2 Види: M. Eliade, Sacrum i profanum, прев. R. Reszke, Warszawa 1996, c. 29-38; Р. Николић, О 
гробу светог Саве у Милешеви, Саопштења XIV, Београд 1982, с. 7-24.   
3 Д. Поповић, Под окриљем светости. Култ светих владара и реликвија у средњовековној 
Србији, САНУ, Балканолошки институт, Посебна издања 92, Београд 2006, с. 75. 
4 Прву службу је публиковао Љ. Стојановић (Служба св. Сави, Споменик САН, 3, Београд 
1890), другу су објавили: Ст. Новаковић према рукопису из XIV века (Примери књижевности 
и језика старога и српско-словенскога, Београд 1904), Љ. Ковачевић, према рукопису из 
XVI/XVII века (Гласник СУД, 63, Београд 1885), Ст. Димитријевић према рукопису из XVII 
века (Гласник СПП, Сремски Карловци 1935). 
5 Л. Павловић, Култови лица код Срба и Македонаца (Историјско-етнографска расправа), 
Смедерево 1965, с. 57. 
6 Види: Исто, с. 59. 
7 Види: �ýñ2ö� ã2íüâàðà !ä¶! äüíü! æèòè¬ è æèçí� ïðýïîäîá�íààãî îò�öà íàø2ãî � ������ ü����� 
�� !�âü��"� âüñ2¬  #ü�ü "Ą¬ %2&'¬ � (�&�#ü "Ą¬ �#ü)�¬(� "�(� *��Ą, Живот Светога 
Симеуна и Светога Саве, написао Доментијан, изд. Ђ. Даничић, Београд 1865; Живот и 
подвизи преподобнога оца нашега и богоноснога наставника све српске земље и поморске, 
архиепископа Саве, у: Доментијан, Живот светога Саве и Живот светога Симеона, прев. Л. 
Мирковић, прип. Р. Маринковић, ССК у 24 књиге, књ. 4, Београд 1988; +,-.ε , 01 Dâè3,! èæå âú 
0ąñ-Ąíè ñú ñâîè N w9φ;ú! è wñîáú õîæ Dåíéà è w(-) ](εA)-è, [þäå T èAïîâýäàíéå. Čćå âú ñ9-Ą a w9öà 
íàøå C¡ ÑàâĄ ïðüâà C¡ ¡àð`õèåï T¡ïà è ó]ò9OP ñåğ`áüñêà C¡. Ñêà´àíî ïðï D¡áí¥ N Uîìåí`òéàíî N Ďđå´`âèòåðî N 
ìàíàñò¥ðP ÕèëàäàðP íàðèöàåìà C¡. Ñïèñàíî [\w Dîñèåìú ìíèõî N òîãî F ìàíàñò¥ðP, Д. Кенанов, 
Славянска Метафрастика. С приложение на житие за св. Сава Сръбски, Велико Търново 
2002; Житије светога Саве, у: Теодосије, Житија, прев. Л. Мирковић, Д. Богдановић, прир. Д. 
Богдановић, ССК у 24 књиге, књ. 5, Београд 1988. О томе види такође: Д. Поповић, нав. дело, 
с. 76-82.  
8 Види: Св. Радојчић, Милешева, Београд 1921; Л. Мирковић, Црквени уметнички вез, Београд 
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Да је у петнаестом и шеснаестом веку још увек Милешева била Савина гробница, 
доказује низ тадашњих записа9. Тек крајем XVI века, утврђивало се предање о 
спаљивању светитељских моштију које се убрзо претворило у „најдраматичнији 
тренутак њихове историје, који је у свести савременика, а нарочито потомства, добио 
размере општенародне несреће” 10. 

Тај потресан догађај уперен против интеграције српског народа, диктиран од 
страха да се не дигне шира побуна против Турака, има одређену димензију: она је, 
пре свега, верска и политичка. Основни разлог за спаљивање моштију првог 
архиепископа био је устанак Срба у Банату под вођством вршачког митрополите 
Теодора, херцеговачког митрополите Висариона уз подршку пећког патријарха 
Јована. Према историјским сведочанствима, устаници су носили ратну заставу са 
ликом светога Саве, што је условило одлуку Синан-паше да турска војска упадне у 
Милешеву на Велики петак, узме из кивота светитељске мошти и да се оне пренесу у 
Београд на Врачар, па тамо спале 27. априла 1594. године11. Очигледно, то је била 
намера да се укине снажан светитељев култ, да се са њим угаси истоветна свест у 
српском народу, а тиме и све наде за ослобођење од Турака. О тешким временима у 
којима је дошло до тог драматичног уништења, сведочи већ низ ондашњих записа, од 
којих су једни уопштени и у њима стоји само да: !��^� (�(#��é\ � �_^� `#"a�& � 
 a\ù\�±��"w& � )#� !é��w& § É &��'±!�ü aú  #ü�± `_� ´\&'� � (� ��_)ü  !#���), f�¥ !a� 
�\ ]� 'ü��� � ´�(ą !\�é� &�w�¥&ü  a\!¥�& ��¥!\'¬&ü, други су тачнији и дају податак: 
g�  \ ´�� "�^\  üh\��i\ jf#`�  a\!�!\'ÿ *�af, �#)é¬(� "�(�  #ü( ü"¥¬ � (#�&�# "¥¬ 
´\&'¬ aú l\'��#�^\. m�]\'�� a\´�#ü *����ü (�i�, �h\ �\i\ (#\^ a�� "�þ. *é� �¥i\ aü 
'_!(�) #"´~"#~" � "´~"12. У летописима се налази слична белешка: да је Савино тело однето из 
манастира Милешева, па је изгорео на Врачару код Београда, у Врхобрезничком 
тексту стоји да „�!�\ �i\ jf#`�  a\!��� *�af �´ ��'\i\a\, &_ \`� &�#!� pqp ^r�r, 
s)&\!r �\�r t·f´r, �  �h\��i\, �(#�'q� p"´p �� v#�]�#f "�^r l_'��^�“. Исту, али већ 
мало ширу информацију садрже следећи летописи: Руварчев II , Софијски II , 
Реметски, Васићев и Ковиљски, у којима је записано да „ rh\��i\ &�ù�  a\!��� *�a� 
( rh.  a\!��� *�af) (#ra��� �#)q\(� "f(�  #r� "���. *����r (�i� �´ &��� !�#� ��'\i\a� 
�!�\ \ f "�a]\�f (�´'�ù\�f, �  rh\h\ �� v#�]�#\af a�i\ l\'��#�^�“ 13. Бранковићев 
летопис сведочанство о спаљивању Савиних моштију значајно проширује кроз мотив 
њиховог посебног положаја и значаја у ондашњем друштву, наглашавајући изузетно 
поштовање ове светиње не само код Срба (Словена) него и код Турака: „Sinan pasca 
vero cum exercitu mansit ad Danubium hyematurus et tunc invidens Daemon prodigiis 
quae S. Saba patrabat, instigavit quemdam Begum ut sic loquetur: <credunt Turcae S. 
Savae, et cruce se signant et babtizantur>. – Et Sardar combussit Corpus S. Savae Belgradi 

                                                                                                                            
1940, с. 23-25; Д. Поповић, нав.дело, с. 91.    
9 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, Зборник за историју, језик и књижевност 
српског народа, књ. I, Београд 1902, бр. 601, 629, 668, 777. 
10 Д. Поповић, нав. дело, с. 91. 
11 Српска православна Црква слави празник спаљивања моштију светог Саве 27. априла/ 10. 
маја.   
12 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи..., бр. 868 и 876. Последња реченица у 
другом запису је највероватније позније дописана. 
13 Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Зборник за историју, језик и 
књижевност српског народа, књ. XVI, Сремски Карловци 1927, с. 269. и 270. 
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prodigiis clarum, mense Aprilis 27. festo S. Simeonis martyris Christi cognati”14. 
Информацију да и Турци верују Светом Сави и крсте се, износи патријарх Пајсије, 
причајући о спаљивању Савиног тела у Житију првог краља Стефана и Житију 
последњег цара Уроша. У оба текста, наведена је друкчија година истог догађаја15. 
Док се у Синаксарском житију светог Симона, наводи да су светитељске мошти 
донете и у Београду, на Врачару, спаљене 1585. године (7094): wvx #ç]~^ !�y\h\ '_y!� 
�_y"é� l\y�x ��ą]\y�x �Ąy !ü ^é�ya�'�&x, � "'\a\!ą ^���y �!x  \#�y "\#ą, z'~P: a_y#ąþ!x !ąy#`Ą 
 !~�y&ą  �yaa_, � |#T}!Py! P /.../ �ˆ �é\ (� �'�y\!x  \#�y "\#x, � (#��\ �yi�  !~�y�w  �yaaĄ &�yù�, � 
 �hh\ �ˆ)x f�_'��#�y^ą �� a#�]�y#\aą�, у Житију светог цара Уроша, стоји да се то збило 
1595. године (7103): „� aü �#\^fù� '_!� .%#�--!é2 2�^� �Ą !ü ��üÿa'¬�é2  a2!�&f /.../ 
� !� '_!�  üh�%�þ!ü &�ù� (#_"#� �Ą2 � �þ^�!a�#�é2  a2!��� *�a�  #ü� "���, �2"��&ü 
�2��&ü, ��f�2�é2&ü ^é�a�' "Ą&ü, �h2 � "��é� ^��#� �_��a�^_� � (#�)�^�!ü "ü  2#^�#ą 
 ����ü (�i�, �#ü���� ��ü /.../ � �'���'¬!ü: a_#fþ!ü !f#`�  a2!�&f  �a_, � "#ü !2! 2; 
� (� �'�2!ü  2#^�#ü f'�"2, � (#�)�^_!ü aü &��� !�#ü &�'_i2af aü�_%�(f, ��"�&f w 
 2&ü a_^fùą � (��&f!ü #�"f  a2!fþ  ü &�ù&� � §�� 2!ü aü �_'ü�#�^ü �þ^�!a�#�aé2 
� (#_"#� �Ą2 &�ù� �  üh2h2 �)ü w)ü &�_ �#_i��& �� (�'þ a#���#2af“ 16. Осим тога, у 
текстовима се даје доста сликовита, или, чак, апокалиптичка прича о низу природних 
појава и несрећа које су биле последице овога трагичног догађаја; са емоционалном 
ангажованошћу, Пајсије у једном тексту каже: w� !��^� �Ąy !ü �ąy#P a_y#\��PP, � �#�D}��\ 
"�y&\�é\, ÿˆ"w ��"�&ą &��ąy!� &��ąyùą /.../ ��y �)x #�y!x a\'�y"�P �Ąy !ü, па у другом: j��^� 
%��&_�éþ �2"�2&f �Ąaif �f#Ą a_!#ü���, � �#�^�� "�&2�é2, ÿ"� ^�a�!�  2 &���2&ü, � 
2^a� f���_%�f!� aü  a�2 ^�&��17. Уз то, у његовим списима, даје се јако интересантна 
белешка у облику једне егзегезе која треба да овај потресан догађај уздигне до 
сакралног, историозофског нивоа, тако да му се прида виши смисао. У Симоновом 
житију, објашњење је у средњовековнoм књижевнoм маниру, па се спаљивање 
представља као низ узрока и последица, то јест у категоријама Божије казне – „�#_y)x 
#�y^� ��yi�)x�18. Много шире и занимљивије тумачење налази се у тексту цару Урошу, 
где се уништење Савиног тела представља као мученичка жртва: „l¥ !ü  a2!�!2'ü � 

                                                 
14 Исто, c. 300.  
15 Види: Ил. Руварац, О пећким патријарсима. Од Макарија до Арсенија III (1557–1690), Задар 
1888, с. 44-47; Р. Новаковић, Подаци о години спаљивања моштију св. Саве у „ Бранковићевом 
летопису” и у Пајсијевом „ Житију цара Уроша” , Прилози за књижевност, језик, историју и 
фолклор, XXII, 34, Београд 1956, с. 255-262; Ст. М. Димитријевић, Спаљивање моштију 
Светога Саве, Братство XXVIII, 1934, с. 140-163; Ђ. Сп. Радојичић, Два примера Руварчеве 
тачности, у: Споменица Илариона Руварца, Нови Сад 1955, с. 123-147. 
16 �[T¡s *Åˆ�jÅy�v�Iws v|~g, gm~Ú, ��y&P!ü (#(D¡����w �w`~� ��yi\�w  ¶y&��� ����y)�, �ˆh\ �¥y !ü 
(\#a�aý�]�y��¥�� |#�y'ü *!\��y�x  \y#� "q��, у: Римнички Србљак из 1761. године (даље као – ЖС, 
без страница) и ��!q2 � h�%'�r. � (�aý !r ar "#�!`ý �'����r !�a��� � (#ýa� �"��� � 
(#� ��(�&���2&��� � )#��#��� ��#� *!ý���� �  ��� 2��, �#�i� &'�^��� `�#�, � w h�!q� � w 
 "������ 2��, � "�"� � "�2þ  r&#ròqþ (#ý�^\  2��  aý!�  ą2!����, � "�'�"� (�h�!r � ar "�2 a#ýì2 
� �^2  "����;  (� ��� &��þ �\^� !���Ą& � &�����#ýi��&r, �h2 �ýńrìr ^� !���r ��#ýù�  2 
s#)q2ďq "�(r ��v 2��, у: Гласник Српског Ученог Друштва, књ. IV, св. XXI (старога реда), 
Београд 1867, с. 231 (даље као – ЖУ).  
17 ЖС и ЖУ, с. 231. 
18 ЖС. 
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(#2(�^���ü � 2ù2 aü h�a�!ý h\'�i2 &f�2���ü "¥ aý�`ü aü (#¶2!�, � �ý'�i� 2�� 
�� (�^ü � aý�`2&ü &f�2���ü "¥�& faý%2  2�19. За тадашњу српску Цркву, култ 
светога Саве био је чврсти темељ и, уједно, оруђе интеграције српског народа који се 
сакупљаше око чудотворних моштију светитеља са непоколебљивом надом у 
исцељење, охрабрење и ослобођење од агарјанског ропства. Зато се можда Пајсије 
трудио да објасни и покаже трагичан догађај као мучеништво које постаде симбол 
заједничке националне судбине, за време турског ропства, знак губитка, али и 
посебне предестинације српског народа који ће убрзо функционисати у архетипу 
народа–жртве, народа–Богоносца20. Спаљивањем моштију, не само да се није угасио 
култ светога Саве него се још више укоренио, јер је тада ово „тело без тела” било 
знак изгубљене српске државе, традиције независности, али, истовремено, и 
сачуваног идентитета, захваљујући Пећкој патријаршији, која је стално подржавала 
сећање на велику прошлост коју су тада представљали култови српских светитеља. 
Одатле је и требало изнићи заједничка снага, обновљена верска и национална свест. 

Осим поменутих извора о Савиним моштима, постоји неколико летописних и 
епистоларних списа, као и записа који садрже сасвим друкчију информацију. У 
Раваничком летопису, двапут се појављује белешка о спаљивању – и то 1692. године, 
да Турци донесоше Саву из Студенице (!) и спалише га на Врачару: „Егда се Т�рци 
повратише с разбоища, и придоше у Белиград, тогда принесоше мощи святагw Саве 
архіепископа сербскагw изь манастира Ст�денице, и тогда саждегоше мощи святагw 
на Врачар�...”. Спомиње се и 1697. година, где се подвуче од Бога досудена 
Агаренима несрећа за тај свиреп чин: „И вь скор_ примише Агаряни §мащеніе § 
Бога за мощи святаго Савве сербскагw просветителя, егда Т�рци проклети саждегоша 
на Врачар�”21. Слично наводи Троношки летопис: да за време турског похода на цара 
Леополда, по Синан-пашином наређењу, мошти су преузете из Милешеве и спаљене 
на Врачару: „2�^� a�#a�#��ú  ����ú (�i� � a�h^���]�'��"ú �#P^é�� �� '\w(�'^� `\ �#� 
�y !#é�� "��w, (�a\'ý &���  a\!��� *�aaĄ (#��\ !� § &�'�i\a\ �� (�'ý �\'��#�^ "� 
v#�]�#ú, � !�&�  �h\�� (�a\'ý � (#�)ú 2�w #�´aýP �� aý!�#ú“ 22. Дакле, то би значило 
да су Савине мошти паљене не крајем XVI, већ XVII века, на шта је већ обратио 
пажњу Ил. Руварац кад је упућивао на белешке у летописним и другим изворима23. 
То су, осим летописа, сачуване грамате – прва од молдавског војводе Василија из 
1643. године, у којој стоји да се помиловао манастир Милешева: „�^\h\ (�]�a�\!ü � 
&���  aP!�!\'þ )#� !�aw  �a� �#)�2(� "�(�  ©#� "����; друга – од влашког Јована 
Радула из 1665. године, која понавља исту фразу, да је тај господар помиловао 
„&��� !�#ü &�'\i�a� �^\h\ (�]�a�\!ü !ý'�  aý!�!\'ü  �a�“ 24. На то мишљење, позвао 

                                                 
19 ЖУ, с. 231. 
20 Види: D. Gil, Serbska hymnografia narodowa, Kraków 1995, с. 25. 
21 Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи..., с. 313. и 314. 
22 ��^� '�aé\  \#� "w2, у: Гласник Друштва Србске Словесности, св. V, 1853, с. 47-48. 
23 Ил. Руварац, нав. дело, с. 30-36. 
24 Цит. према раду: Ил. Руварац, нав. дело, с. 31. Види и друге примере даривања милешевског 
манастира, мотивисаних присуством светачких моштију: С. Ануики, Свети Сава у повељама 
румунских војвода, у: Свети Сава. Споменица поводом осамстогодишњице рођења (1175–
1975), Београд 1977, с. 361-366; Љ. Котарчић, Две повеље влашких владара манастиру 
Милешеви из XVII века, у: Милешева у историји српског народа, ур. В. Ј. Ђурић, Београд 1987, 
с. 267-277. 
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се Ст. Димитријевић, који је, уз то, проучио и објавио читав низ докумената који 
потврђују да су се, још у седамнаестом столећу, Савине мошти могле налазити целе у 
милешевском манастиру. То су, пре свега, монашка писма која су током XVII века 
била ношена у Москву ради добијања новчане помоћи (жаловања – жалованих 
грамат) и милостиње. У документацији милешевских одлазака у Москву у том веку, 
почев од првог – 1627, па до последњег у 1688. години, константно се појављује 
белешка да светитељске мошти и даље почивају целе – нетљене у манастиру. У 
посланици преданој 1627. године руском цару Михајлу, има информација о 
манастиру у којем се налази Савино тело, а поред њега, мошти краљева Владислава и 
Давида: „�h\ aú  #ú�± `\� ´\&'� `#T}"�� �  ~�\���� ��¥!\'ü aú´�\T}�é� ��~ ��~� �  (~ � ��i\C P iv˜ 
)�, &��� !R} ´�a�&ü &�'\i\a�, �^\h\ (�]�a�þU  ~!Ą\ � &v¨#� �'~�f)��±�Ą\ ]!T}ĄO}\ &��� � F aú 
 !Ą�a �~`� ��i\�� � y]�!\'P (#úa��� �#)é\(i ~(�  #A}ú "�C}�P}  !~'P  �a� a\'�"��C P ]þD!a�#±`�, ^� � 
&���  !Ą�a "#�'\aú a'�D ��a� � ^a~^��25. Исто је у Посланицама из 1638. и 1647. године, 
где се сваки пут посебно подвлачи присуство светитељских моштију26. У неким 
писмима, чак се и наглашава њихово стање, тако да или се отворено каже да су оне 
целе и неповређене – на пример у тексту из 1657. године: „... Монастыря Милешева 
церкви Вознесенія Господня, ид_же почиваютъ святыя нетл_нныя мощи Савы 
сербского чудотворца...”; или се убедљиво подвлачи, као у другом, каснијем спису из 
1659. године: „... Мы богомолцы твои дню и нощю беспрестанно Бога молили і Савы 
чюдотворца слезами раку омакали...”27. Штавише, у текстовима се спомињу многа 
чуда и знамења која још стално чине Савине мошти, тако бар гласи Посланица из 
1627. године, кад се појачава молба цару: „j�"� (�"�h�  a�þ a\'�"yþ &'T} !ü � !\('yþ 
'þ��aü "x  »!&Ɂ  �a� a\'�"�&Ɂ ]þD!a�#`þ �  !»'þ �F &����� ]þD � � ´��&\�i� � ��»P !a�#�U � 
� `ý'\�i� (�^�a�\U a ýN !#\�yþ��N aý#�ĄN � �\aý#�Ą�N�28. Јако су занимљива ова калуђерска 
сведочанства о постојању, стању и деловању моштију као да се раније ништа није 
збило, као да се није десило њихово спаљивање, како истичу многи други списи. 
Отуда произилази питање: зашто се ови епистоларни извори толико разликују од 
других? какво је образложење? да ли је циљ у томе да се прикаже, докаже присуство 
и стање светитељског тела, а тиме и лакше добије царска грамата? Узевши у обзир да 
је већ тада Савин култ у Русији био јако снажан, може се закључити да су монаси 
просто користили ово светитељско поштовање и свесно се трудили да сакрију 
неповољан губитак моштију крајем XVI века. Ст. Димитријевић одлучно је изјавио 
да таква обмана не би била могућа бар због живих, међусобних веза милешевских 
монаха са Русијом, а, пре свега, пошто су у Милешеву, поред Руса, долазили и други 
из Влашке, Молдавије, као и осталих српских манастира; дакле, пре или касније, ова 
тајна би се открила29. Веродостојност милешевских писама, у том оквиру, могу 
потврђивати не само летописни извори већ и записи из друге половине и с краја XVII 
века. У њима, посебно се подвлачи, или сугерише присуство чудотворних моштију, 
обично поводом даровања неке књиге на Савин кивот. Тако у запису из 1657. године, 
стоји да „z\#� �& ^�#�a�  �þ "���ą a  \#� "�\ a� ���\h�!\'� &��� !�#ü ��'\i\a� " 

                                                 
25 Ст. М. Димитријевић, Грађа за српску историју из руских архива и библиотека, Споменик 
Српске краљевске академије, LIII, Сарајево 1922, с. 153; уп. посланицу из 1688. године, с. 163. 
26 Исто, с. 156 и 157. 
27 Исто, с. 161 и 162. 
28 Исто, с. 154. 
29 Исто, с. 170. 
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`\'\���� ��& &���&  a\!��� �!`� *�a�  \#� "�� ]þ^�!a�#`��. У запису из 1666. године, 
записано је да „ é� "����, �'���'\&� ��#��#�!ú, &��� !�#� ��'�i\a�,  a\!��� *�a� 
a\'�"��� ]þ^�!a�#`�, ^��ý \�� �� (!ü)“. Најзад, у запису из 1686. године, стоји да „ éþ 
"���ą, �'���'¬&ą §!�]��", (#�'�h�  a\!�(�]�ai� a'�^�"� ��)�#ü "v "v# v� �#�w� ´�  a�� 
a\]ü�� (�&ý�ú &w�� !�#ą ��'\i\a�, )#�&ą aú´�\ \�éþ �� (�^�þ �  a\!�&ą *�a�“ 30. И 
поред тога, постоји могућност да је то само уобичајена и понављана фраза која је у 
тешким временима просто један од начина да се преживи и подигне углед самог 
манастира као средишта култа Светога Саве, који је тада све више и више постајао 
симбол изгубљене и стално очекиване слободе и изражавао тежњу ка независној 
држави. Одавде настају различита мишљења и таква која, иако лишена научних 
основа, изазивају недоумице и нова питања. Од већине расправа и прилога, појављују 
се гласови који износе могућност да је предање о спаљивању настало тенденциозно 
од самих милешевских калуђера – да што више Турке пред народом омразе31. Осим 
тога, није било препрека да се то споља, због политичких и материјалних разлога, 
другачије, то јест истински прикаже, јер дуго су у Москву милешевски монаси 
носили информацију да се мошти светога Саве стално чувају у манастиру, па су тиме 
одмах добијали следеће јако повољне дарежљиве грамате. Ст. Димитријевић, 
позивајући се на високу моралност ондашњег монаштва, није дозвољавао да би то 
могла бити манипулација, иако диктирана тешким временима32. Чини се да такво 
тврђење није потпуно тачно, јер има доста доказа и оцена да тада монаштво није 
било идеал живота и отелотворење моралности, у том смислу да су то најчешће били 
људи без вишег образовања и шире свести, а, пре свега, окупљени да на све могуће 
начине преживе ова тмурна времена. Ипак је могуће да су се стварно мошти налазиле 
у манастиру бар до неког преломног тренутка, о чему, уосталом, сведочи неколико 
посланица. У једној из 1659. године, монаси се жале руском цару да је њима учињена 
велика беда због тога, како кажу, „что мы крестимъ Турки у Савы чудотворца“ 33, што 
би могло бити доказ Савиног присуства и његовог великог култа не само код 
православних него и код муслимана, а тиме и узрок турског гнева. Слично се нашло у 
првом – из 1761. године – то јест римничком издању Србљака, у Пајсијевим 
текстовима светом Симону и цару Урошу. О томе да су и Турци долазили 
светитељским моштима, забележио је ђакон Атанасије Даскал, кад у казивању, 
спомиње о њиховом паљењу 1667. године услед исцељења од беса једног Турчина34. 
Он је, такође, записао да тада није изгорело цело Савино тело и да су неки његови 
делови остали. Највероватније, реч је о спасеној или откупљеној десној руци, о којој 
су монаси из манастира Пакра изјавили у Русији, на протоколу саслушања 1712. 
године, да је Милешева спаљена пре више од двадесет година и да се светитељска 
рука сад чува у њиховом манастиру: „И того чюдотворца Савы мощи сожгли, отъ 
которого по упрошенію нýкоторыхъ христіянъ великою куплею у Турковъ осталась 
десная рука, которая и до нынý въ томъ ихъ монастырý обрýтаетца” 35. Дакле, није 
искључено да су у праву истраживачи који тврде да су Савине мошти више пута биле 
паљене или сечене. Последњи пут би то могло бити крајем XVII века, када је дошло 

                                                 
30 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи..., бр. 1545, 1622. и 1861. 
31 Види: М. Драговић, Свети Сава није спаљен. Историјска расправа, Пожаревац 1930. 
32 Ст. М. Димитријевић, Грађа за српску историју..., с. 170. 
33 Исто, с. 162. 
34 Види: Исто, с. 171. 
35 Исто, с. 165. 
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до пустошења Милешеве, о чему су причали монаси из Пакре, а што потврђује и низ 
записа у којима има о томе података, као, на пример, у једном из 1688. године: „!��^� 
w(� !\i\ &���� &��� !�#� � w��¬&ü  ���#_i\ "^Ť" '�a#� : &��� !�#ü ¡w(�a�, � ��'\i\a� 
��]� � ��a���`��; или oном из 1689. године: w� &���� s\'� ¡#� !é��ú (�����i\ �  a\!�)ü 
&��� #�´�#�i\“ 36. Л. Павловић истиче да су Милешевци писали у Русијi о 
вишекратном спаљивању, а, такође, да се не зна „да ли су Милешевци сасекли 
Савине мошти ради одласка у прошњу или да би их лакше сачували од Турака или је 
то на неки начин учињено на Врачару приликом спаљивања, кад су делови можда 
вађени из ватре” 37. О томе да је, од Савиних моштију, једино сачувана десна рука, 
сведоче већ ранији путописи из XVI века, на пример, 1574. године, Пјер Лескалопје 
забележио је да их је лично видео, јер је, од милешевских монаха, био принуђен 
целивати једну кост Савине руке38. Штавише, према његовом запису, монаси су га 
убеђивали у то да се чува и цело тело. То би, опет, могло доказивати да су, од краја 
шеснаестог века, Милешевци водили својеврсну игру: да се макар и делимичан 
губитак светитељских моштију не открије. Врло интересантно јесте то – како запажа 
Л. Павловић – да се, по предању, у Тројици пљеваљској, чува и лева Савина рука, 
која је жућкасте боје, цела од лакта и са свих пет прстију39. Међутим, Д. Поповић 
обраћа пажњу на недостатак малог прста и веже тај са направљеним неким 
Нектаријевим кивотом за Савин прст који се дуго чувао у Пећи40, а што непосредно 
потврђује и запис из 1680. године, који гласи: „*Ą "va�!ü  a\!��� *�a\  #ü� "��� 
]f^�!a�#ü`� (#ü !ü. *�"�a� ^f)�aü��"ü m\"!�#é\ ¬#�&���) ��'\i\a�`ü, aü '\!� #´»"#»"(»"�»�41.     

Према оваквим информацијама, може се закључити да, ако су још у 
седамнаестом столећу Савине мошти постојале, онда нису очуване целе. Све то 
указује на њихово вишекратно уништавање – паљење и сечење које је могло управо 
започети крајем претходног века. Зато ранији извори не морају бити противуречни 
познијим сведочанствама и сви они просто могу сачињавати својеврсни наративни 
циклус о историји и судбини моштију најпоштованијег српског светитеља. Можда би 
требало подврћи цели овај изворни корпус оштрој научној критици, без „епског 
певања”, без саосећања и емоционалне идентификације са проблематиком. Можда би 
требало да се тај проблем реши на широки интердисциплинаран начин и помоћу 
најновије савремене методологије, а не, као што је то досад било, да су истраживања, 
у великој мери, била скроз одвојена: или историјска, или књижевноисторијска, или 
богословска итд. Jако je мали број радова који су битно унапредили научна сазнања, 
обично су они, пре свега, понављање исте шеме мишљења, а проблем Савиних 
моштију још увек остаје нерешен. Ипак, треба признати да су се многи истраживачи 
трудили дати тачан одговор, истичући и низ нових захтева, између осталог, да се 
пронађе први погрешни извор из кога је у остале споменике ушло предање о 
спаљивању крајем XVI века, а можда и утврди откупљивање или прикривање 
појединих делова моштију; да се проблем паљења и сечења повеже са народном 

                                                 
36 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи..., бр. 1895. и 1918. 
37 Л. Павловић, нав.дело, с. 65. 
38 Р. Самарџић, Београд и Србија у списима француских савременика XVI-XVII век, Београд 
1961, с. 378; види такође: P. Matković, Putovanja po Balkanskom poluotoku u XVI vjeku, Rad 
JAZU, knj. LVI (1881) i knj. LXXXIV (1887). 
39 Л. Павловић, нав. дело, с. 66. 
40 Исто, с. 95. 
41 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи... IV, Београд 1923, бр. 7040. 
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традицијом и усменим предањима; да се тај проблем сагледа на ширем плану, али и 
проуче и покажу многи турски документи који би могли разјаснити више факата 
итд.42. Наравно, то су само основни, од обиља научних постулата. Ипак, вреди о томе 
говорити, и то не само у време јубиларних прослава. Зато су изложена разматрања 
само један захтев да се изазове поновна дискусија о овом проблему. Иако би се, на 
први поглед, чинило да је питање Савиних моштију већ обрађено, и поред тога што 
није до краја решено, онда треба рећи да, ако се у науци још увек може расправљати 
о Иви Андрићу и Вуку Караџићу, онда се може и питати за такву суштинску ствар 
као што је познија историја и судбина моштију тог великог светитеља.             
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Izabela Lis-Wielgosz 
 

RAZ JESZCZE O RELIKWIACH SWIETEGO SAWY 
-  WEDLUG NIEKTORYCH POZNOSREDNIOWIECZNYCH ZRODEL - 

 
Tekst podnosi oczywisty i wielokrotnie opracowywany problem dotyczący historii 

i tragicznych losów relikwii świętego Sawy na podstawie późnośredniowiecznych źródeł 
pisanych – hagiograficznych, historiograficznych, epistolarnych oraz tzw. krótkich form, to 
jest zapisów. Jednak celem jest przypomnienie nie tyle samego faktu zniszczenia, to jest 
kilkukrotnego palenia czy parcelowania czcigodnego ciała świętego, co wciąż 
nierozwiązanej kwestii osadzenia, potwierdzenia czasowego i szerszego ustalenia ciągu 
przyczynowo-skutkowego oraz uwypuklenia sensu dziejowego tego wydarzenia. 
Podstawowym postulatem jest interdyscyplinarne podejście naukowe i zarazem odejście od 
tradycyjnego opisu problemu czy to stricte literaturoznawczego, historycznego, czy to 
teologicznego. Ponadto tekst ma zwrócić uwagę na potrzebę krytyczno-naukowego 
zestawienia źródeł i potraktowania licznych relacji o losach relikwii świętego Sawy w 
kategoriach całościowej i niesprzecznej narracji.   

Kluczowe słowa: Sawa, święte relikwie, przeniesienie, spalenie, źródła, żywot, 
latopis, posłanie, Mileszewa, Vraczar. 
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TAKING CARE OF PARENTS 

IN MEDIEVAL SERBIAN COUNTRIES 
 
Abstract: In this paper the author tries to shed a light on some important aspects 

of everyday life in medieval Serbia, such as secular and ecclesiastical laws regarding 
taking care of one’s parents. Great attention was paid to the narrative sources, because 
they convincingly proved that the mentioned statutory provisions were actually enforced. 
Serbian epic songs were considerated in a simular way. 
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“Parents require from their children to return the debt of love with an interest, both 

in material and spiritual senses.”  
 
These are the words of a Serbian cleric who wrote a number of letters to his close 

friends and associates in the second half of the 14th century. On that occasion, along with 
the opinions of his milieu and the epoch, he probably revealed many personal beliefs. In 
addition, it could be said that he was well-acquainted with human nature. These pages of 
Serbian epistolary literature are as valuable as they are rare. It is significant that they were 
not intended only for a small circle of readers but for all those who were willing to acquaint 
themselves with the thoughts of experienced monks. Thus, the readers themselves were 
instructed into the ways of solving personal doubts.1  

Probably one of the greatest dilemmas of all future monks was the relation towards 
the closest family members. In medieval Serbia, solving these dilemmas was not always in 
accordance with high Christian ideals. Article 17 of Dušan’s Code stated that monks and nuns 
should be banished from their homes and that they should live in monasteries. The next article 
said that monks should not live on the property of the monastery they came from.2 It is obvious 
from this source dating from the middle of the 14th century that the cessation of contact with 
the former family members was demanded in order to preserve the virtues of monks and to 
avoid damages to church institutions. Here, for practical reasons, priority was given to the 
cultivation of Christian values in relation to preserving family relations.  

However, other legal texts provided different guidelines for the same dilemma. 
They were actually complementary to the previous legal document, or to some extent 

                                                 
1 Д. Богдановић, „ Епистолије кир-Силуанове“ , Зборник радова Филозофског факултета у 
Београду 14-1 (1979) (Споменица Фрање Баришића),183-209 quote on page 205. 
2 Н. Радојчић, Законик цара Стефана Душана 1349 и 1354, Београд 1960, 93-94. Compare: А. 
Соловјев, Законик цара Стефана Душана 1349. и 1354. године, Београд 1980, 185-186. 
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depending indirectly on it. St Sava's Nomocanon was one of them. It was implemented 
soon after the youngest son of the Serbian ruler Stefan Nemanja had become the archbishop 
of the newly established Serbian archbishopric in 1219. This compilation of civil and 
church regulations was based on ancient and rich early Christian law. Hence, this 
Nomocanon was partly adjusted to the local conditions. St. Sava and his legal work were to 
a great extent responsible for the intensifying evangelization of the Serbs.3 It should also be 
noted that the intensive Christianization of this nation began at the end of the 9th century. 
According to other views, St. Sava’s role as its editor was overstated, since a similar Greek 
version of the nomocanon had already existed.4   

Nevertheless, in this compilation special attention was paid to family relations. Thus, 
the following norms were preserved. If children abused their parents who were chronically ill 
or aging, they would be deprived of inheritance. It was enough not to respond to the call of 
their infirm parents. The same measure was applied if the close members of the family did not 
take care of their elders who suffered from temporary insanity or “rabies”.5 A part of the 
Nomocanon was Prochiron, which taught the Christian congregation how to act in similar 
situations in kind words: “because parents should remember that they themselves used to be 
children, and that their parents had acted in the same way; similarly, those who are sons now, 
are obliged to correct the opinions of the parents because they themselves want to become 
parents and hope that their children will respect them”.6 The significance of the family as a 
social institution was particularly emphasized in the eighth chapter of the Nomocanon. The 
decision of the Christian Synod, held in Gangra in 340, was made public there. “If, under any 
pretence of piety, any children shall forsake their parents, particularly if the parents are 
believers, and shall showing due respect from their parents, on the plea that they honour piety 
more than them, let the anathema be on them.” The same measure applied in the opposite 
direction if the children had not previously grown up. This measure was repeated in the 45th 
chapter of the Nomocanon by transferring the 41st chapter of the 123rd of Justinian's Novel: 
”We do not allow parents to disinherit their children, or children to disinherit their parents, 
and exclude them from their estates as being ungrateful, when either of them abandons a 
secular life for a monastic one.”7 

St. Sava’s Nomocanon was a considerable compilation of laws created in different 
social circumstances, time and space in relation to Serbia at the beginning of the 13th 

century. It was logical to question its full implementation in that environment.8 Statements 
were not rare that love between close relatives (ni òtýcý sinù ni s'ný òtýcù ni mati 
~edomý ni sýrod¥nihý ni lõbov¥ni drùzi, ni bratý bratù) could not bring salvation on 
the Judgement Day.9 As for the cited places from the Nomocanon, there was reliable 

                                                 
3 М. Петровић, Крмчија Светог Саве о заштити обесправљених и социјално угрожених, 
Београд 1983. Sava's decision to leave his parents and become a monk initially was not approved by 
them. In simular situation was even the “old man“ Isaiah in the 14th century. Neither of them broke 
off relations with home. See Н. Дучић, Старине Хиландарске, Гласник Српског ученог друштва 
56 (1884), 70-71. 
4 L. Burgmann, Der Codex Vaticanus Graecus 1167 und der serbische Nomokanon, Зборник радова 
Византолошког института 34 (1995), 91-106. 
5 М. Петровић, Крмчија, 26. 
6 М. Петровић, Крмчија, 27. 
7 М. Петровић, Крмчија, 28. 
8 М. Петровић, Крмчија, 4.  
9 Д. Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, Београд 1978, 57, number 10. 
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evidence that they were indeed used. A concise and touching description of the personal life 
story was left by the monk Simeon in a note in Vukan’s Gospel. His desire to become a 
servant of Christ was strong. ”I had no mercy for me, I didn’t spare the helpless old age of 
my mother.” Also: “I abandoned the beloved brothers, sisters and other relatives […] And 
having thought it out, I looked like a stranger to my parent and brothers, receiving anger 
and reprehension, and slander from evil people, and attacks and fights from the devil.”10  

Simeon's personal testimony can serve as the basis for further analysis. It looks 
like his contemporaries were aware of an infringement of certain moral norms and laws.11 
Their slander and reproach would have been impossible if there had not been a reason for 
them. It seems that it was some of the above-mentioned laws which was important but 
which form was insufficiently known. This indicates that the church organizations from the 
Serbian ethnic area in the first years of the 13th century got through to its believers with 
great success. Also, it turns out that the spiritual life of the congregation before the 
founding of the Serbian Church was at a higher level than it is usually believed.  

Simeon suffered more because of his personal remorse than because of the 
judgmental attitude of his environment. This was the starting point for a powerful internal 
struggle. In the spirit of the epoch, it was presented with an image of the devil attacking and 
tempting this monk. Contrary to the laconic view, there is an elaborate and moving 
narrative in "The Life of St. Peter of Koriša". This piece was written in the first decade of 
the 14th century by the Chilandary monk Theodosius. Nowadays, he is much appreciated 
for successfully depicting the psychological traits of his characters. Many generations of 
scholars have been amazed by the deeply moving life of Peter. This Serbian monk, from the 
second half of the 13th century, found an encouragement for his intention to leave his 
parents in the words of the Lord: He that loveth father or mother more than me is not 
worthy of me. After his father died, his mother sensed this and opposed his wishes. 
Theodosius emphasized the emotional side of his mother’s pleas: ”[…] and like every 
mother she hung on his neck and wept: ”Do not leave your mother, my son, have mercy on 
my widowhood, have compassion for your orphaned sister, still a young girl (underlined 
by V. A). You know that beside God I have only you and her as a consolation to my soul. 
Do not leave me, please, to cry myself to death because of you, thus being responsible 
before God for killing me.”12  

Peter reluctantly complied with these pleas and only after his mother’s death he took 
his first official steps towards monasticism. A large obstacle was his sister. Stubbornly she 
refused to marry and wanted to live the monastic life beside her beloved brother. Peter was 
aware that in such circumstances he would never reach the true faith. After much 
consideration, wordless, he left his sleeping sister never to see her again. He retreated into 
Koriša Mountain, lived in an inaccessible cave and completely dedicated himself to God, 
almost secluded from people. He was disturbed only by evil demons emerging before him in 
the form of an army of horrific apparition. Armed with nothing but a stick, Peter dispelled 
them all eventually. It was much harder for him once his enemies had taken the form and the 
voice of his dearest people, scolding him for abandoning his unprotected sister.  

 

                                                 
10 М. Кашанин, Српска књижевност у средњем веку, Београд 19902, 72-73 quote on page 73. 
New editions in: С. Марјановић-Душанић, Запис старца Симеона на Вукановом јеванђељу, 
Старинар 43-44 (1992-1993), 201-210; Ђ. Трифуновић, Запис старца Симеона на Вукановом 
јеванђељу, Прилози за књижевност језик, историју и фолклор 1-4 (2001), 63-85. 
11 For similar case see. Z. Kajmaković, Drina u doba Kosača, Naše starine 14-15 (1981), 160. 
12 Д. Богдановић, Теодосије, Житија, Београд 1988, 267. 
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An attempt was made to explain this moving point in the light of indepth 
psychoanalysis.13 It was recently indicated that this motif had its parallels in hagiographic 
Orthodox literature. St. John of Rila also encountered a similar lack of understanding in his 
environment. А similar story of St. John and his nephew John was included in the later 
record of the Bulgarian Patriarch Jeftimija. This opened up a great possibility that 
Teodosije was not the author of this text but rather that that he applied it successfully.14 It 
seems that he left sufficiently clear allusions to the well-known canonical provisions to his 
contemporaries.  

A widow as the guardian of an under-age son and an even younger sister belonged to 
the category of socially disadvantaged people in medieval Serbia.15 That she was the head of 
the household was implied in the words: “Immediately after his father’s death, he assumed 
taking care of the house. He listened to his mother and worked obeying her in fear […]”16 

This example does not complete a series of similar motifs in ancient Serbian 
literature. The writer Constantine the Philosopher rather vividly described the patriarchal 
character of the medieval society: “It is honorable that a son, although in his own home, 
when he is with his parents, stands as a servant before them.”17 This was not just a mere 
exaggeration. In Serbia, the term “otrok” was used for a category of dependant people with 
the minimum of personal freedom, though unequal to slaves. Its basic meaning is a child at 
the age of 15 to 22. Because of their full submission to their parents the same word was 
successfully used to express a high level of feudal dependence on seniors.18  

In the southeast of Europe in the late Middle Ages, all rulers were declaratively 
inspired by Christianity. Their public actions and measures presented them as the protectors 
of poor and defenseless subjects. For that reason exactly the alleged opposite case attracted 
attention. It is well-known that Stefan Dušan killed his father and predecessor King Stefan 
Dečanski. The condemnation of this act was further emphasized by repeating the Biblical 
commandment.19 For some reason, the national epic poetry portrayed Constantine Dragaš  
(† 1395) as an unworthy person. At big celebrations, he did not place his parents next to him 
but among the lower-ranking guests who were served less worthy food. Other poems mention 
that he even beat them.20 The confirmation of such relations is missing. However, rare sources 
reveal that feudal lord had a harmonious relationship with his mother.21 Nowadays historical 

                                                 
13 В. Јеротић, Житије Петра Коришког у светлу дубинске психологије, у: Теодосије, Житија,  
Београд 1988, 56-59. 
14 Н. Гагова – И. Шпадијер, Две варијанте анахоретског типа у јужнословенској 
хагиографији (Теодосијево Житије светог Петра Коришког и Јевтимијево Житије светог 
Јована Рилског), Словенско средњовековно наслеђе, Београд 2001, 161, 164, 168-169. 
15 М. Nystazopoulou-Pélékidou, La filandiere Serbe a la production artisanale (milieu du  
XIVe s.), Зборник радова Византолошког института 38 (1999-2000), 351-357. 
16 Теодосије, Житија, 268. 
17 Д. Бојовић, О љубави. Мисли старих српских писаца и духовника, Ниш 2006, 97. 
18 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. 
19 Д. Богдановић, Григорије Цамблак, Књижевни рад у Србији, Београд 1989, 72.  
20 И. Руварац, О кнезу Лазару у: Бој на Косову – старија и новија сазнања, Београд 1992,  
116 (Р. Михаљчић). Compare: S. Petrovich, Cherity, Good Deeds and the Poor in Serbian Epic 
Poetry, Balcanica 36 (2006), 51-69, especially 63. 
21 Х. Матанов, Княжеството на Драгаши. Кмъ историята на Североизточна Македония в 
предосманската епоха, София 1997, 122; М. Живојиновић– Т. Суботин-Голубовић, Акт 
господина Константина Драгаша и царице Евдокије манастиру Ивирону (13. јануар, око 



 287

truth is less important than the simple fact that common people were sensitive to such 
behavior. Because of that the ideal ruler had to respect the elderly in these times.22 

We should go back to legal texts containing similar acts. In medieval Serbia so-
called Justinian’s Code was applied. It was a compilation of Byzantine law translated into 
Serbian. The so-called Manuscript of Paštrovići (Paštrovski) was made in the middle of 18th 
century. It was named after the coastal area of present-day Montenegro. It was applied there 
as a part of everyday life long after the collapse of the unified Serbian state. General 
population obviously willingly accepted the norms imposed by the will of the church and 
the state leadership. The reasons for depriving children of inheritance attracted special 
attention, and those were if they lay a hand on their parents in order to hit them or cause a 
great shame; if they revealed and reported to judges some of their violations; if they 
converted to other religion; if they hurt their parents with poisons and spells; if the child 
started the improper relationship with his stepmother; if they did not want to guarrantee and 
to acknowledge their father's debt; if they prevented their parents from making the 
distribution of the property; if they married against their parents will. The two provisions, 
however, are much closer to the main topic: if they did not look after their old and sick 
parents "as appropriate" (kako se pristoi), that is if they abandoned them and ran away 
from them. In that case, the parents could bequeath their property to those people who had 
taken care of them till their death without any restrictions.23 

In this paper, attention was intentionally focused on one specific issue. This is not 
an opportunity to speak more on this subject but in modern Serbian historiography, long 
before the Second World War, considerable attention was paid to hospitals and general 
sanitary culture. They offered shelter to the poor and the chronically ill.24 Measures 
designed to protect the poor or otherwise disadvantaged sections of society did not end 
there. However, the healthy and functional family provided support in difficult periods of 
life for the majority of individuals. Some of the measures specifically discussed above were 
designed and enforced to maintain such relationships. As a result, they probably had more 
influence on the formation of Serbian society than it may seem at first sight. 
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Владимир Алексић 
 
БРИГА О РОДИТЕЉИМА У СРЕДЊОВЕКОВНИМ СРПСКИМ ЗЕМЉАМА 

 
Проучавањe правних система старих друштaва често се заснива на тражењу 

доказа о примени одређених законских норми. Овога пута, у средишту пажње, 
првенствено се налазе одредбе Номоканона Св. Саве и Душановог законика, али и 
других древнијих и општијих законских пројеката који нормирају односе између 
монаха и његове породице. Наиме, тежња ка духовном подвизавању није смела 
нарушити основну социјалну улогу породице, као што је брига о немоћним и 
остарелим укућанима. Са друге стране, емотивна и финансијска повезаност са старим 
домом могла је бити препрека остварењу истинских духовних вредности. Запис 
старца Симеона из Вукановог јеванђеља (почетак XIII в.), Житија св. Петра 
Коришког (почетак XIV в.), као и Животопис старца Исаије, показују да је раздвајање 
од дома у патријархалној средини било јако тешко и често праћено драматичним 
догађајима. Бројна места из српског народног стваралаштва лако откривају да је 
брига о родитељима била општераширена норма. Такође, поштовање старијих била је 
одлика и идеалног владара. 

Кључне речи: родитељи, брига, средњи век, српске земље. 
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            УДК 726.7(497.11 Стопања) 
 

 
 

Јелена Шпирић 
Београд – Србија   

 
ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ СТОПАЊСКЕ ЦРКВЕ 

 
Апстракт: У чланку је анализирано четрнаест сачуваних докумената 

стопањске цркве из 19. века. Сваком документу  урађен је транскрипт и дата 
језичка анализа, уз истицање неких специфичности које одликује црквенословенски 
језик. Уз детаљна појашњења сваког документа понаособ, дат је и осврт на 
унутрашње политичко стање у Краљевини Србији у том периоду (1872–1903) како 
би се што боље приказао живот једне мале парохије у крушевачком крају.  

Кључне речи: Стопања, црква, документа, јереј, касахранитељи. 
 
Село Стопања налази се на средокраћи пута између Трстеника и Крушевца, 

са десне стране реке Западне Мораве. Први помен села Стопања налазимо 1476. 
године у једном турском попису1. Име села се, по легенди, везује за кнеза Лазара 
Хребељановића, који је, у неком ратном походу, застао са војском да се одмори на 
пањевима. Наставивши пут, Лазар је увидео да је заборавио сабљу код оних „сто 
пања“ где су застали да се одморе, те је послао једног од својих слугу да сабљу и 
донесе.  

Стопања је наставила да живи и у турско доба, што се види из турских пописа – 
дефтера у којима се спомиње село. У истим пописима, спомиње се и стопањска црква, 
свештеник, свештеников син и два унука2, али ближих података о самој цркви, њеним 
паросима или поседима, нажалост, нема. Да ли је та прва стопањска црква страдала на 
неки начин, можда у сукобима српске и турске војске у ратовима за ослобођење Србије 
од турске власти, или је, из неког разлога, престала са радом, не зна се. 

У почетку, стопањска парохија обухватала је села Стопању и Бресно Поље, а 
нешто касније, црквеној парохији придодато је и село Стари Трстеник. 

Када је, шездесетих година 19. века, трстенички крај ослобођен турског 
јарма, у Стопањи, која је тада бројала 110 кућа, јавила се потреба за богомољом. У 
почетку је ову потребу побожних Стопањаца и Бреснопољаца задовољавала црква 
дашчара која је, до изградње нове цркве од чврстог материјала, служила само за 
сечење славских колача. Зато је у народу била позната као „Колачара“. 

Камен темељац нове, друге по реду стопањске цркве постављен је 1871. 
године. Њено зидање завршено је 1872, а прва служба одржана је маја месеца исте 
године. Ова црква била је (као и садашња) посвећена Светим апостолима Петру и 
Павлу. Саграђена од мешовитог мaтеријала, била је покривена ћерамидом, са осам 
прозора и двоја врата. Нажалост, нису остали сачувани подаци о томе ко је био 
стопањски неимар, којих је димензија ова црква била, нити да ли је њена 

                                                 
1 С. Симоновић, Енциклопедија Крушевца и околине, Крушевац 2011, 434.  
2 Ж. Живановић, Стопања – од ветрометине до благостања, Стопања 2006, 254-256 (у даљем 
тексту Ж. Живановић, Стопања). 
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унутрашњост била фрескописана. На црквеном звону, стајало је угравирано: 
„Приложи цркви стопањској, храму Светог Петра и Павла, Вујица Јосијевић из 
Бресног Поља 1872. године“3.  

Први стопањски свештеник био је Мина Дуњић. Мина Дуњић пореклом је из 
жупског села Горњег Рокца. Детаљнијим истраживањем, дошло се до сазнања да у 
Жупи и данас постоји село Рокци, са засеоком Дуњићи. Породица првог стопањског 
свештеника Мине Дуњића дала је трстеничком крају велики број духовника и учених 
људи. Минина ћерка била је удата у Глободер, у породицу Миљковић, а њен син 
Аврам био је почетком 20. века свештеник у Стопањи. Аврам је остао у народу 
запамћен као обновитељ стопањског храма који је подигао његов деда, свештеник 
Мина Дуњић. 

Сачувана је фотографија неког свештеника са орденом на грудима и до сада 
се у литератури писало (и преписивало) да је у питању стопањски свештеник Мина 
Дуњић са орденом Светог Саве4. Нажалост, то није истина. Прегледајући спискове 
одликованих лица у Краљевини Србији, за потребе овог рада, утврдили смо да се 
стопањски свештеник Мина Дуњић не налази међу њима5. 

Свештеник Мина Дуњић је, за време свог службовања, доживео да његову 
цркву посете три српска краља – два Обреновића и један Карађорђевић. Године 1882, 
краљ Милан Обреновић је 21. априла, на путу ка Крушевцу, свратио до Стопање, 
посетио стопањску цркву, оставивши јој прилог. Овај вредан податак за српску 
националну и стопањску локалну историју, марљиво је записао, на маргинама једне од 
својих богослужбених књига, управо јереј М. Дуњић. Син краља Милана, српски краљ 
Александар Обреновић, 17. 6. 1889. године, на свом путу ка манастиру Жичи, куда је 
ишао на миропомазање, свратио је и у стопањски храм, о чему је поново запис оставио 
први стопањски парох на маргини једне богослужбене књиге. И на крају, неколико 
година касније, један Карађорђевић посетио је стопањски храм Светих апостола. Први 
српски краљ из ове династије, краљ Петар, посетио је Стопању и њену цркву 17. 6. 1904. 
године, тачно 15 година након посете његовог претходника на престолу, краља 
Александра Обреновића. Краљ Петар Карађорђевић је у Стопању свратио на путу из 
Крушевца у Врњачку Бању. Том приликом, у Крушевцу се обележавала Стогодишњица 
од Карађорђевог устанка и откривање споменика косовским јунацима6. 

Краља Петра су у цркви стопањској, поред многобројног народа, дочекали и 
стопањски свешетеници – Мина Дуњић и Аврам Миљковић. Аврам је, наиме, од 
1902. године радио као капелан у стопањској цркви, помажући остарелом Мини 
Дуњићу, свом деди по мајци, који је тада имао 69 година (рођен је 1833. године). На 
месту капелана, Аврам Миљковић остао је све до 1907. године. Те године, Мина 
Дуњић се повукао из службе, завршен је нови стопњаски храм, који је и данас у 
функцији, и, симболично, нови и млади свештеник је ступио на дужност.  

На месту цркве из 1872. године, саграђена је 1907. године нова црква, 
посвећена Светим апостолима Петру и Павлу. Ову, трећу по реду стопањску цркву 
освештао је Сава Бараћ Дечанац, тадашњи епископ жички (1889–1913). Црква је била 

                                                 
3 С. Симоновић, н. д., 476. Више о Вујици Јосијевићу, в. М. Стојић, Бресно Поље, Београд 
2009, 189. 
4 Ж. Живановић, Стопања, 254-256. 
5 Шематизам одликованих лица у Краљевини Србији од 1865. до краја 1894. године, Београд 
1895; Шематизам одликованих лица нашим и страним орденима у Краљевини Србији од 1895. 
до краја 1899. године, Београд 1900. 
6 Ж. Живановић, Стопања, 260-261. 
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димензија 10 х 6 м, са кровом на две воде и без кубета, а звонара је била на четири 
стуба. Унутрашњост је била осликана7. 

После Аврама Миљковића, који је у стопањској цркви чинодејствовао од 
1907. до 1937. године (са прекидом у току Првог светског рата, када је био одведен у 
заробљеништво), у стопањској цркви, чинодејствовали су и Обрен Лазовић (1937–
1941), Стеван Гвоздић (1941–1946), Петар Жиравац (1946–1956), Војислав Рњаковић 
(1956–1988), Здравко Вукчевић (1988–2003). Садашњи свештеник, од 2003. године, 
јесте Вељко Гашић.  

Као и све српске цркве, и стопањска је много страдала у Првом и Другом 
светском рату. Окупатор је црквени простор користио као коњушницу, магацин или 
затвор. Све то је учинило да, крајем 20. века, стопањска црква у потпуности изгуби 
свој сјај. 

Један од најзначајнијих светских фрескописаца, Грк Андонис Стергиу, 
обавио је деведесетих година прошлог века опсежну рестаурацију унутрашњости 
стопањске цркве8. 

 
* 

 
Мада је архива цркве стопањске, у периоду после Другог светског рата, била 

у потпуности запуштена, на срећу, сачувано је доста црквених докумената из 19. 
века, која нам откривају детаље из свакодневног живота ове цркве. Крајем 20. века, 
Радослав Божа Недић, Стопањац, прикупио је сва стара црквена документа, која су 
одолела ратовима и небризи, и објединио их, формирајући тако несређену архиву 
цркве стопањске. Документа су обележена бројевима којима их је обележио господин 
Недић, и та нумерација је задржана и у њиховој анализи. 

Сва документа из 19. века су писана црквенословенским и има их укупно 
четрнаест. Настала су у периоду од 23. 4. 1872. године до 3. 3. 1903. године. 
Документа су језички и описно анализирана уз осврте на родослове Стопање и 
Бресног Поља, са потребним дигресијама на унутрашњу политичку ситуацију у самој 
земљи и стопањској црквеној општини, како би читаоцу било јасније време у коме су 
поједина документа настајала и зашто се јавила потреба за њима. Сва ова документа 
из 19. века настала су за време службовања првог стопањског свештеника Мине 
Дуњића (1872–1907).  

Документ број 13 потиче из најстаријег периода стопањске цркве (саграђена 
1872) и на њему је остао сачуван рукопис и потпис првог стопањског свештеника, 
јереја Дуњића. Овај документ потиче из 1873. године и датиран је на 23. април9.  

У питању је признаница коју је примио клисар Вучета Стаменић. Овај 
документ је од изузетне важности за историју не само стопањске цркве већ и самог 
села Стопање. Колико је нама познато, ово је најстарији сачувани писани извор из 
Србије Обреновића, директно везан за прошлост овог трстеничког села. 

Посебну ноту овом документу даје правопис којим је писан. Уочљиво је 
одмах да аутор признанице на неким местима, уместо данашњег слова „и“, користи 
црквенословенски облик овога слова – „і“. Наиме, у 19. веку, оба ова знака за исти 
глас („и“) равноправно су се употребљавала.  

                                                 
7 Ж. Живановић, Стопања, 254-256. 
8 У трстеничком часопису Трибина, у два наврата, 1992. и 1993. године, излазио је чланак о 
фрескописању и рестаурацији стопањске цркве (Ново лице богомоља, Жика Николић, 1993, 
Трибина број 649, стр. 6 и Привлачи ме народна доброта – интервју са А. Стергију, Живан 
Влајковић, 1992, Трибина број 643, стр. 8) 
9 Несређена архива стопањске цркве, документ број 13. 
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Даље, пажљиви читалац приметиће да се нигде у тексту не појављује слово 
„ ј“10. Овај глас или уопште није писан у речима где се данас користи (којом, признајем и 
слично), или је записиван другим симболима. Тако, у речи „којом“ (коіом) слово „ј“ је 
потпуно изостављено, док је у речи „признајем“ (признаям) записано другим симболом 
– у питању је симбол „я“ који се данас употребљава у неким, нама сродним словенским 
језицима (бугарски, руски) и чита се као „ја“ или „је“. У тексту се појављује још једна 
реч која у изговору има слово „ј“ записано црквенословенским писмом. У питању је 
турски рудимент који се у српском језику још користи једино међу старијим 
становништвом – ајлук – што значи надокнада, плата за учињени рад11. Реч ајлук је у 
тексту записана као „айлук“, где симбол „й“ замењује слово „ј“, које ће се у српском 
језику одмаћити тек после Вукове реформе правописа12. 

Пажљиво прегледајући оригинални текст признанице, може се приметити и 
да се нигде не појављује слово „њ“ у речи Стопања. Састављач овог документа је име 
овога села записао „Стопаньи“ (у дну документа), односно „стопаньске“ (у трећем 
реду текста). Дакле, уместо слова „њ“, користило се умекшано „н“ које се бележило 
са ова два симбола: „нь“. 

И на крају, још једна мала правописна занимљивост: у дну документа, у речи 
„Издавач“ (Издавачь), на самом крају, јавља се полуглас „ь“, који се не чита, али се у 
црквенословенском и старословенском писму писао, или на крају речи, или је служио 
за умекшавање неких гласова (као у речи „стопаньске“, на пример). 

Посебно је интересантан сам крај документа, где се наводи у којој је монети 
клисару исплаћено – у питању је 6 рубаља (рубальа). У први мах, може се учинити 
чудним да, усред Србије, српска црква српском клисару исплаћује зараду у рубљама. 
Ипак, сетимо се само да је у питању крај 19. века и да је то период када се тек била 
окончала борба Србије са вековном турском окупацијом и да се српска борба против 
Турака Османлија великим делом финансирала из руске касе. Није онда чудно што су 
у Србији у оптицају биле руске рубље13. 

Познато нам је да је прва служба у новосаграђеној стопањској цркви одржана 
маја месеца 1872. године14, а на основу овога документа, видимо да је стопањски 
свештеник уредно бележио све важне догађаје и податке. Такође, овај документ нам 
говори да је почетком новембра месеца 1872. године (пола године после прве службе у 
цркви), за црквене потребе унајмљен клисар – Вучета Стаменић15. 

Породицу Стаменић налазимо у Стопањи још на почетку 19. века у турским 
дефтерским пописима. Из ових извора, сазнајемо да је Вучета Стаменић рођен 1854. 
године, да се оженио 1871. године, запослио 1872. као клисар, те да је имао седморо 
деце. Нажалост, нисмо успели да сазнамо када је преминуо, али је сигурно био жив 
1890. године јер му се тада родило најмлађе дете16. 

Вучета је за 6 месеци своје службе као клисар добио 120 гроша, односно по 
20 гроша за сваки месец службе. Сама реч клисар је у српски дошла из грчког језика 
и означава црквењака, односно црквеног звонара.17 

                                                 
10 О употреби слова „ј“, в. С. Николић, Старословенски језик I, Београд 1987, 85-86. 
11 В. С. Караџић, Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем рјечима, Беч 1852, 3. 
12 С. Николић, н. д., 20. и 32-33.  
13 Године 1867. и 1876, Кнежевина Србија примила је два државна зајма од Русије за 
наоружање. Група аутора, Историја српског народа VI-1, Београд 1994, 17.  
14 С. Симоновић, н. д., 476.  
15 Несређена архива стопањске цркве, документ број 13. 
16 Ж. Живановић, Стопања II – родослови, Трстеник 2009, 259-261 (у даљем тексту: Ж. 
Живановић, Родослови). 
17 И. Клајн, М. Шипка, Велики речник страних речи и израза, Нови Сад 2006, 617.  
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Документ је састављен 23. априла, две недеље пре Ђурђева дана. Није јасно 
из самог документа да ли је Вучети Стаменићу продужено „запослење“ као клисару, 
или је морао, из неког разлога, да оде из службе, па је стога имао да потпише 
признаницу. 

Полеђина документа открива нам још неколико врло драгоцених података. 
Поред редног броја (нумере) документа („И Д Н 7“), сазнајемо имена и првих 
благајника цркве стопањске. У питању су Милун Миленковић (касније председник 
Суда општине Стопањске) и Алекса Ристић. Њих двојица своју службу 
касахранитеља18 (благајника) вршиће све до 1875, када су за црквене туторе изабрани 
Јаков Цветковић из Стопање и Живан Пиперац из Бресног Поља19. 

Својим потписом на полеђини овог документа, на коме нема никаквог печата, 
јереј Мина Дуњић потврдио је исправност документа и обављене новчане трансакције. 

Скоро пола године млађи документ од признанице клисару јесте документ 
број 7. У питању је Квита коју је 17. 10. 1873. године у Крушевцу потписао Мијаило 
Живковић, трговац крушевачки20. 

Овај документ представља неку врсту признанице за продату робу. Како су 
одређени делови документа нечитки, не можемо тачно утврдити коју робу поименице 
је продао крушевачки трговац Мијаило Живковић туторима (старатељима, 
благајницима)21 цркве стопањске, али се, у читљивом делу документа, види да је у 
питању „ један чаршав за свету трпезу“22. 

Полугласник „ь“, који се данас, у савременом српском језику, после Вукове 
реформе, више не користи, у овом документу налазимо чак шест пута на првој страни 
документа и једном на полеђини документа. Ова полуглас није се читао, али се писао: 

• у речима где је требало умекшати одређено слово (пример: у петом реду 
основног текста, на првој страни документа у речи „стопаньске“, где је требало 
умекшати слово „н“, односно показати читаоцу да се чита као „њ“);  

• после зубних сугласника као што је т (у речима документа као што су: 
„стопедесеть“,  „петь“) и после меких предњонепчаних – ц, ч (у речи „трговаць“), где 
полугласник није имао функцију умекшавања јер су ова слова фонетским законима 
већ „мека“; 

• после уснених сугласника (м, н, в), где такође полуглас нема функцију 
умекшавања јер су ови сугласници већ меки по фонетским законима јер подлежу 
палатализацији (на пример, у речима: „чаршавь“, „ овимь“, „ сведочимь“, „Милунь“)23. 

Такође, документ нам показује још једну специфичност која рефлектује 
правопис тога времена – удвајање сугласника, и то је оно што ће читаоцу прво упасти у 
очи. Па тако, у речи „ квитта“ , на првој страни, јављају се два слова т, а у речи „кассе“, 
на полеђини документа, два слова с једно до другог. Овакво удвајање сугласника 
представља прави реликт и данас се уопште више не користи24. 

 
                                                 

18 Занимљиво је то да се реч касахранитељ не налази ни у Караџићевом „Српском рјечнику 
истумаченом њемачкијем и латинскијем речима“ (Беч 1852), нити у модернијем речнику који 
су састављали И. Клајн и М. Шипка „Велики речник страних речи и израза“ (Нови Сад 2006), 
али је јасно да ова реч означава благајнике црквене касе.  
19 Несређена архива стопањске цркве, документ број 13. 
20 Несређена архива стопањске цркве, документ број 7. 
21 И. Клајн, М. Шипка, н. д., 1279. 
22 Несређена архива стопањске цркве, документ број 7. 
23 С. Николић, н. д., 44-50. 
24 С. Николић, н.д., 44-50 
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Признаница показује и „ колебање“  у писању слова и. Овакав начин писања 
слова и, Срби су преузели од Грка који имају чак неколико начина да забележе овај 
глас25. Ово колебање најбоље се огледа на примерима из самог текста, па тако се као і 
налази у речима: „ чаршіския“, „ приміо“ , у потпису свештеника „ Мі Дуњић“ , док се 
као и бележи у осталим речима документа26. 

Такође, постоји једна занимљивост, а везана је за симбол који се бележио као 
мало латинично слово и са тачком изнад слова – і. Током 19. века, овим симболом 
бележен је број један (1), а признаница коју анализирамо најбољи је пример за то. На 
првој страни Квите, четири пута је написан број 1 и сва четри пута број је написан 
овим симболом (два пута у датуму и два пута у суми; и то у заглављу документа) и 
једном на полеђини документа27. 

Фонетски глас ј у 19. веку није постојао у црквенословенском језику, па је 
овај глас записиван различитим симболима. Ништа чудно, ако се зна да комплетна 
српска азбука почива на грчким коренима који слово ј не познаје28. Како српски језик 
има слово ј у свом фонетском изговору, српски списатељи су га (до Вукове реформе 
азбуке) бележили на разне начине. Један од начина види се у потпису Мине Дуњића, 
првог стопањског свештеника, на полеђини документа – „ Јерей“ , где симбол й 
означава данашње слово ј. 

Још један од начина на који је ово слово бележено види се у речима: 
„ чаршіския“ , „ признаям“ , „ Мияаило“. Симбол я мењао је у речима слово ј и 
самогласник који је до слова ј стајао и читао се различито, у зависности од речи до 
речи: је у речима „ чаршіския“  и „ признаям“ , или као ја у имену  „ Мияаило“. 

Овај документ није само признаница. Он нам илуструје начин на који су некада 
решавана правно-економска питања између цркве, као правног лица, и трговца, као 
привредног субјекта. На документу нема печата, већ само датума (17. 10. 1873), а 
истинитост документа, својим потписима на полеђини, потврдили су стопањски 
касахранитељи Милун Миленковић и Алекса Ристић и стопањски јереј Мина Дуњић29. 

Вредност ове квите износила је 155 „ чаршијскије гроша“ , односно 12 и ¾ 
сребрних (дуката), колика је била вредност робе коју је црква стопањска купила од овог 
крушевачког трговца. Такође, видимо да је квита састављена и потписана у Крушевцу. 

Овај документ јесте нама од великог значаја, јер се на његовој полеђини 
налазе и имена првих стопањских касахранитеља, па су тако остала до данас сачувана 
имена ове двојице побожних стопањаца који су били на услузи своме пароху и своме 
народу. У питању су Милун Миленковић и Алекса Ристић, обојица из Стопање.  

Док најстарија два документа цркве стопањске, која су остала сачувана до 
данас (број 13 и број 7), на себи немају никакв печат, документ број 40 (уверење) на 
себи, у заглављу, између потписа и датума (1. 11. 1875. године) садржи утиснути жиг. 
Жиг је округлог облика, а на документ је утиснут на следећи начин: на папир је 
сипана мала количина (у овом случају црвеног) растопљеног воска, потом је, преко 
воска, положено мало парче папира квадратастог облика, те је онда утиснут печат30. 

Жиг садржи два концентрична прстена. У спољном прстену, налазе се слова 
неједнаке величине, од којих су видљиве две горње трећине прстена, и то (редом с 
лева на десно): 

                                                 
25 Исто, 18. 
26 Исто, 33-34. 
27 Несређена архива стопањске цркве, документ број 7. 
28 С. Николић, н. д., 85-86. 
29 Несређена архива стопањске цркве, документ број 7, полеђина документа. 
30 Несређена архива стопањске цркве, документ број 40. 
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• о б ш с т о п а • п е ч •  п р I и с у д • 
Сам текст жига на овом документу готово је нечитак, али на основу 

сачуваног дневника касе цркве стопањске31, из прве године пословања цркве 
стопањске, на којој се налази утиснути исти жиг (у црвеном воску), видимо да на 
жигу пише: „обш(тина)стопа(њска) • печ(ат) • при суд•“ . У унутрашњем прстену 
овог жига, налази се крст који дели прстен на четири кришке и, у свакој од њих, 
налази се по један знак. Два знака који се налазе с леве стране крста једнаки су и 
представљају број један (1). С десне стране крста, у унутрашњем прстену, горњи број 
је нечитак, али је доњи цифра нула (0). Дакле: 

1 ? 1 0 
Поново захваљујући сачуваном дневнику касе цркве стопањске, на којој се 

налази утиснути исти жиг, можемо да прочитамо да је у питању година 1810. 
И без жига, документ је важан, због своје старости и јер нам говори неколико 

ствари. Одлуку о постављењу тутора (благајника) цркве стопањске имао је, својим 
печатом, потврдити и Суд општине Стопања, што осликава повезаност духовне и 
цивилне власти у Србији с краја 19. века. Тадашњи председник Суда био је Милун 
Миленковић (дотадашњи касахранитељ), а чланови суда били су Јанићије Марковић 
и Милан Алексић, док је писар био С. Пиперац32. 

Председник Суда Милун Миленковић рођен је 1829. године, а преминуо је 
1878. године, дакле, само три године након потписивања овог акта. На Милуново име 
наилазимо и у попису становништа из 1863. године, где се наводи да Милун има 40 
година. Дакле, по овом попису, Милун је рођен 1823. године (а не 1829, како је наведено 
у књизи „Стопања II“, коју је написао Животије Живановић)33. Овакво неслагање у 
подацима не би требало да изненађује. Наиме, подаци о рођењу су пописивачима давани 
отприлике, или су пописивачи сами произвољно уносили податке – дешавало се, на 
пример, да ако је, од двојице браће, старији ситнији растом, а млађи крупнији или виши, 
пописивач забележи старијег као млађег и обрнуто. Такође, понекада, ни мајке нису 
знале када им је тачно дете рођено, већ су рођење детета везивале за неке празнике, 
значајније догађаје и слично; а за време рата и великог покрета војски, дешавало се да 
деца уопште не буду уписана или да се упишу годину-две касније. 

Са члановима Суда, ствари стоје мало другачије. Породица Марковић потиче 
из Бресног Поља. Јанићије Марковић, члан Суда, рођен је око 1828. године и живео је 
све до 1885. године34.  

Други члан Суда, Милан Алексић (из Стопање), рођен је 1835. године (мада, 
према попису становништва из 1863. године, он има 30 година), а преминуо је 1913. 
године35. 

Писар С. Пиперац јесте из Бресног Поља (мада је породица Пиперац 
прилично бројна и у Стопањи), јер у генеалошком стаблу породице Пиперац у 
стопањским родословима, не постоји ниједна особа именом на слово С која је била у 
животу у овом периоду. Потпуно је другачија ствар с бреснопољским Пиперцима. У 
њиховим родословима, налазимо чак двојицу људи чија имена почињу словом С, а 
чије године живота одговарају периоду када је документ настао. У питању су рођена 
браћа Симеон (1841–1894)36 и Светислав Пиперац (година рођења 1855, док се 

                                                 
31 Несређена архива стопањске цркве, Дневник касе цркве стопањске (новембар 1872 – 
октобар 1873). 
32 Несређена архива стопањске цркве, документ број 40. 
33 Ж. Живановић, Родослови, 164. и 167. 
34 М. Стојић, н. д., 314. 
35 Ж. Живановић, Родослови, 43. 
36 Ж. Живановић, Родослови, 291. 
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година смрти не зна)37. Склони смо да као писара предложимо Симеона Пиперца, 
који је, у време састављања документа (1875. година), имао 34 године, док је млађи 
брат Светислав тада имао само двадесет година. 

С друге стране, за тутора стопањске цркве Живана Пиперца, поуздано знамо 
да је Бреснопољац. Данас нам, нажалост, није познато када је Живко Пиперац рођен, 
али о њему знамо да је преминуо 1915. године, у току Првог светског рата38. 

О Јакову Цветковићу, другом тутору и чувару касе цркве стопањске, знамо 
да је рођен 1841. године, да је био родом из Стопање, ожењен Стаником, ћерком попа 
Петра Лапчевића из трстеничког села Рибник, с којом је имао три сина, и да је 
преминуо 1901. године39.  

Из текста овог уверења, читамо још један важан податак: „Да су ... остали 
тутори за идућу 1876. годину Јаков Цветковић из Стопање и Живан Пиперац из 
Бресног Поља“40. Ово значи да су Цветковић и Пиперац и у 1875. години били тутори 
цркве стопањске.  

Документа број 5 и 6 представљају извод из пословања цркве стопањске у 
периоду од годину дана – од 1. 11. 1877. до 1. 11. 1878. године. Документ број 5 је рађен 
исто у виду табеле која садржи четири колоне. 

Прва колона, с леве стране, садржи низ бројева од 1 до 49. Ови бројеви 
означавају признанице о уплатама верника. Примећује се да је највише уплата било 
од продаје свећа, чак двадесет две, а ипак је зарада од ове продаје била јако скромна – 
у каси се нашло 36 гроша и 20 пара. Нешто већу суму новца донела је продаја 
интереса – 60 гроша41. Интерес је у Вуковом речнику дефинисан као камата, добит42. 

Суму од 78 гроша донела је наплата „звоњења“. Верници су, наиме, долазили 
до стопањског храма и давали клисару новац, а клисар би звонио звоном неколико 
пута. Овај обичај одржао се и данас у сеоским црквама, где се даје новац како би се 
звоном огласила нечија смрт или парастос. Видимо да је 12 пута током године 
плаћано за оглашавање звона и да је црква зарадила 78 гроша. Из овога видимо да 
верници нису плаћали једнаке суме за оглашавање звона (свакако је давао колико је 
ко имао), али видимо да је у просеку плаћано једно оглашавање месечно и да је у 
просеку давано 5 гроша, што износи скоро цео дукат (6 гроша = 1 дукат). 

Од „црквеног плаца“, како бележи овај извод из пословања цркве стопањске, 
храм је зарадио 120 гроша. Црквени плац изнајмљиван је механџијама који су о 
вашарима ту држали тезге и механџијама који су црквени плац закупљивали на 
одређени рок. На срећу, брижљивошћу и педантношћу првог стопањског свештеника 
Мине Дуњића, сачувано је неколико докумената (број 21, 22 и 11) који илуструју 
начин на који је црквени плац био закупљиван и ко су му закупци били. 

Највише добити је цркви стопањској доносио дискос, чак 160 гроша и 11 
пара43. Иначе, дискос је део богослужбених ствари облика тацне или тањирића не 
коме се врши припрема хлеба за причешће. Укупно је 13 уплата за дискос било током 
једне године, дакле, једна месечно у просеку, и једна уплата стајала је нешто преко 
10 гроша, тј. готово два дуката по уплати. И овде видимо да није било неке 

                                                 
37 Исто, 292. 
38 Исто, 293. 
39 Исто, 297. 
40 Несређена архива стопањске цркве, документ број 40. 
41 Несређена архива стопањске цркве, документ број 5. 
42 В. С. Караџић, н. д., 232. 
43 Несређена архива стопањске цркве, документ број 5. 
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униформне цене која се плаћала за дискос, али, као и у случају звона, верници су 
плаћали отприлике исте новчане износе за одређене црквене радње, какав је случај, 
уосталом, и данас. 

У првом реду ове табеле, део текста је нечитак и обележен је тачкицама, али 
се, на основу целине, јасно види да је у питању сума која је у црквеној каси остала од 
претходне календарске 1876. године. У питању је износ од 1732 гроша и 11 пара. 

Када саберемо приход од свећа, дискоса, оглашавања звона, црквеног плаца 
и интереса, са износом који се затекао у каси од претходне године, добијамо коначну 
цифру од 2186 гроша и 38 пара. Расход за ту годину био је минималан и износио је 54 
гроша, па је коначна цифра 2132 гроша и 11 пара44. 

Иначе, цели документ број 5 представља леву страну некада целовитог 
документа, који је до нас дошао из два дела, па тако документ број 5 чини леву 
страну извода пословања, а документ број 6 десну страну извода. 

Документ је састављен 30. 10. 1878. године, а потписао га је јереј Мина 
Дуњић, заједно са својим касахранитељима – Јаковом Цветковићем и Живком 
Пиперцом. Занимљиво је да је документ оверен у Суду стопањском тек 3. 6. 1882. 
године, а судија који је документ оверио био је Јовица Кезић. На примеру порекла 
касахранитеља (један из Стопање, други из Бресног Поља), видимо смишљено 
постављене људе из оба села која су потпадала под црквену општину Стопања  
крајем 19. века. Оваква пракса се у Стопањи задржала до данас. 

Судија који је документ оверио, као што је речено, био је Јовица Кезић, 
пореклом из Стопање. Према попису из 1863. године (где се јављају пет кућа Кезића), 
Јовица Кезић је земљорадник стар 45 година, ожењен, са троје своје деце и једним 
пасторком. То значи да је Јовица рођен 1818. године, а на основу црквених књига, знамо 
да је преминуо 1887. године. Занимљив је успон овог човека – од обичног земљорадника 
1863. године, па до председника Суда 1878. године, 15 година касније45. 

И овај документ, као и низ осталих докумената с краја 19. века, карактеришу 
неке правописне занимљивости. На првом месту, свакако јесте писање броја један (1) 
са тачком изнад броја, те је број подсећао на данашње латинично слово і. Ово је 
нарочито видљиво у табели прихода, али се види и у датуму у доњем левом углу 
документа (і878. година). 

Још једна у низу правописних занимљивости којима документ обилује, а о 
чему је већ било речи у анализи претходних докумената, налази се у коришћењу 
слова и. Ово се најбоље види у претпоследњем реду табеле, у речи „одбијенију 
(одбіенію)“, где је слово и два пута написано тако да подсећа на данашње латинично 
слово і. 

Такође, у речи „одбіенію“, занимљиво је то да нема слова ј, већ је 
употребљено старословенско слово ю (ју), које је и данас у употреби у многим 
словенским језицима – бугарски, руски и сл. Како црквенословенски (до Вукове 
реформе) не познаје слово ј, српски писари и списатељи с краја 19. века су ово слово 
бележили на разне начине. У овом документу, слово ј записано је на још један начин 
– у потпису стопањског свештенка Мине Дуњића – у речи „јерей“  симболом й. И ово 
слово данас је у употреби у неким словенским језицима. 

Поред до сада поменутих слова й и ю, која и данас живе код наших језичких 
сродника, постоји још једно слово које се некада користило у црквенословенском, а више 
се не користи у савременом српском језику, док се у бугарском и руском и даље 

                                                 
44 Исто. 
45 Ж. Живановић, Родослови, 128. 
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употребљава. У питању је полуглас ь, који нема фонетску вредност – не изговара се, али 
се писао поред неких зубних и предњонепчаних гласова како би читаоца упутио како се 
ти гласови изговарају. Па тако, у заглављу овог документа, у речи „Стопаньи“,  која се у 
документу јавља три пута, сва три пута полуглас ь стоји поред слова н, означавајући да се 
н чита умекшано, као њ. Полуглас ь се јавља и у презимену стопањског јереја Мине 
Дуњића, па се ово презиме бележи као „Дуньић“, и у речи „Кассахранительи“.   

У овом документу, у двема речима, јавља се и удвајање сугласника, 
неуобичајено за данашње правописне услове. У речи „сумма“, удвојен је глас м, мада 
не доследно, јер се, на једном месту, ова реч пише као „суми“; 46 у речи 
„Кассахранительи“, полуглас ь је удвојен (доследно у свим документима).  

Занимљив је начин како је у датуму написана реч „Октомбра“.  Ово је 
старински начин писања овог месеца у години, а уобичајено је и данас у старијег 
народа да се овај месец управо изговара овако – „октомбра“. 

Документ број 6 чини десну страну извода пословања цркве стопањске за 
период од 1. 11. 1877. године до 1. 11. 1878. године. На овој страни документа, приказан 
је расход цркве за претходну рачунску годину у износу од 54 гроша округло47. 

Нажалост, документ је до нас дошао преклопљен и залепљен, па је немогуће 
ишчитати средњи део документа, а да се документ физички одлепи и уништи. Ипак, 
цели документ показује нам који су то недостајући делови. И документ број 6 
представља табеларно приказане податке, па видимо да се у табели налазе подаци за 
колону 3, 4 и 5, односно да недостају подаци за прве две колоне. 

У колони број три, налази се приказан расход „у славу цркве“, који је износио 
25 гроша и 20 пара, док је, у колони број четири, расход за просфору, који износи десет 
гроша округло. Иначе, просфора је хлеб посебно умешен са печатом одозго, на коме су 
слова IS HS NI KA. Из просфоре се вади агенц – комадићи хлеба којим се причешћују 
верни. И на крају, у колони 5, расход за фуруну износио је 6 гроша.  

Дакле, у три колоне које се виде, сума износи 41 грош и 20 пара. То значи да 
се, у прве две колоне документа број 6, налазе ставке за које је црква у току једне 
рачунске године морала издвојити 12 гроша и 80 пара, јер је укупни расход 54 гроша. 

У завршним колонама документа број 6, видимо да се рачун с леве стране 
извода (документ број 5) поклапа с рачуном на десној страни извода (документ број 6) – 
2132 гроша и 38 пара. Даље, видимо да црква нема комплетну суму у готовом новцу – 
већ само 132 гроша и 38 пара, а 2000 гроша црква има у дугу у облигацијама48. 

Оно што је занимљиво, јесте шаренило монета које су употребљаване у том 
периоду49. Јереј Дуњић и његови касахранитељи били су стога принуђени да 
прецизирају шта тачно и од које монете имају у црквеној каси – колико нових динара, 
а колико гроша. 

Поред председника Суда Јовице Кезића, истинитост документа је, својим 
потписом, потврдио за намесника среза Трстеничког писар М. Трифуновић. 

Као и документ број 5, с којим чини органску целину, и документ број 6 
обилује правописним реликтима који су се употребљавали крајем 19. века. Већ је 

                                                 
46 Несређена архива стопањске цркве, документ број 5, последњи ред табеле. 
47 Несређена архива стопањске цркве, документ број 6. 
48 Исто. Иначе, облигације су вредносни папири, обвезнице. В. И. Клајн, М. Шипка, н. д., 838. 
49 О монетама у Кнежевини Србији за време Обреновића, в. И. Вучићевић, С. Новаковић, 
Ковања и кованице нашег новца 1868–1938, Нумизматичар 8, Београд 1985, 91. Ibid. и јако 
добар чланак на блогу Ранка Мандића http://numizmatika.mojblog.rs/p-dinar-deo-
drugi/173578.html. 
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било подробно речи о већини правописних карактеристика овог периода, па се овом 
приликом нећемо задржавати на њима, али ћемо обратити пажњу на неке 
занимљивости. 

Интересантно је писање броја један (1), тако да подсећа на данашње латинично 
слово і. Такође, у речи „облигаціяма“, видимо употребу слова и у облику і и слова ј у 
облику я. На примеру овог документа, видимо и удвајање сугласника у речи „сумма“. 

Следећи документ годину и по дана је млађи од извода пословања цркве 
стопањске. У питању је документ број 21, од 26. априла 1880. године50. Овај 
документ представља квиту или признаницу о уплати.  

Давалац квите јесте Глигорије Станковић, један од првих стопањских 
механџија. Ова квита утолико је значајна јер, поред тога што показује модусе на које 
је црква стопањска уређивала своје имовинско-правне односе са другим (било 
физичким, било правним) лицима, она, такође, показује и начине на које је црква 
долазила до средстава прекопотребних за њено издржавање. 

Видимо да је црква издавала делове црквеног плаца механџијама 
стопањским, па је тако Глигорије Станковић приложио црквеној каси суму од 305 
гроша чаршијских51. Ако се присетимо да је комплетна зарада цркве стопањске на 
изводу за 1877/1878. годину (документа број 5 и 6) износила 454 гроша и 27 пара52, 
онда видимо колико је велике приходе, од издавања црквеног плаца, имала 
стопањска црква у 1880. години. Такође, видимо да се у периоду од две рачунске 
године, цифра за закуп црквеног плаца повећала готово 2,5 пута – са 120 гроша у 
1877/1878, на 305 гроша у 1880. години. Не улазећи дубље у разлоге за повећање ове 
суме, који могу бити разни (годишња стопа инфлације, локација и величина 
закупљеног плаца и слично), указаћемо и на чињеницу да су Стопањци од давнина 
имали смисла за угоститељство и трговину, што се може видети и данас – после више 
од 130 година од дана издавања ове квите, у Стопањи данас цветају мале 
угоститељске радње и кафане. 

Из основног текста овог документа, видимо и то да се аренда (закуп)53 црквеног 
плаца плаћала за период од годину дана и да је то био уобичајени временски период. 
Ако је неки уговор био на годину дана, он се склапао (као и уговор који је склопио 
механџија Глигорије) од Ђурђева дана (6. маја) текуће године, до Ђурђева дана наредне 
године. Било је случаја да су уговори склапани и на полугодишњи период (сетимо се 
документа број 13 – уговора који је склопио клисар Вучетић), такви су уговори о закупу 
трајали од Ђурђева дана (6. маја) до Митрова дана (8. новембра). 

Такође, на самом крају документа, сума од 305 гроша изражена је и у 
динарима – 61 динар54. На основу овога, видимо да се некадашњи и застарели турски 
монетарни систем лагано замењује новим српским монетарним системом и да се, у 
платне трансакције, полако уводи садашња српска валута – динар. Даље, видимо и да 
је један динар вредео округло 5 гроша. 

Анализирајући документа с краја 19. века, може се приметити да, што је 
документ млађи, правопис је сличнији данашњем, смањује се употреба полугласника 
ь, двогласа я и ю, уводи се слово ј и слично.  

За разлику од претходних докумената, где се слово ј писало на различите 
начине (као й, или у виду двогласа ю (ју) и я (ја)), у овом документу, слово ј се доследно 

                                                 
50 Несређена архива стопањске цркве, документ број 21. 
51 Исто. 
52 Несређена архива стопањске цркве, документ број 6. 
53 В. С. Караџић, н. д., 7. 
54 Несређена архива стопањске цркве, документ број 21. 
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бележи, за стандарде данашње граматике – и превише доследно. Дакле, сада имамо 
један тренд: да од претходних докумената где слова ј уопште није било, имамо један 
кратак документ где се ово слово јавља чак шест пута. Пажљиви читалац одмах ће 
приметити две речи – „држајо“ и „платијо“, које се косе са законима данашњег 
правописа, односно где се слово ј, по данашњим мерилима, не употребљава. 

Када већ посматрамо овај лагани прелаз ка данашњим граматичким и 
правописним нормама, ваља указати на готово потпуно одсуство полугласа ь. Док се 
овај полуглас обично налази на крају речи, обично иза зубних или предњонепчаних 
сугласника, па би се, у овом документу, могао очекивати у речи „пет“, или 
„издајем“, или „стопанске“. Ипак, он се јавља само два пута у целом документу – 
иза речи: „кодь“ и „даваоць“. 

И на крају, на примеру овог документа, лепо се види лагано нестајање 
правописног правила да се број један (1) пише као латинично слово і, са тачком 
изнад. У овом документу, свуда, осим на једном месту, број један се пише као и данас 
– без тачке изнад. 

На последњој страни овог документа, налазе се потписи стопањског јереја 
Мине Дуњића и једног од касахранитеља. У питању је Јаков Цветковић.  

Документа број 23 и број 24 имају много тога заједничког. Настала су 
истога дана – 18. 6. 1880. године у Трстенику. Оба документа потписао је парох 
трстенички Сав. Н. Поповић, а својим потписом их оба „одостоверио“ и први 
стопањски парох Мина Дуњић55. 

Сава Н. Поповић један је од првих трстеничких пароха, али се о њему, 
нажалост, не зна готово ништа. Ипак, сигурно знамо да је био на месту пароха друге 
трстеничке парохије (која је обухватала део Трстеника са селима Руђинци, Штулац, 
Попина, Брезовица и Стублица) у периоду од 1867. до 1881. године56.  

Чини се да су се ова два пароха – стопањски и трстенички – сусрели тога дана, 
18. јуна 1880. године у Трстенику, најпре како би намирили одређена новчана дуговања 
стопањске цркве Сави Поповићу, али су ту прилику искористили и да уреде остала 
питања која су била уско везана за свакодневни живот и пословање стопањске цркве. 

Свештеник Поповић примио је из стопањске црквене касе новчани износ од 
девет динара (документ број 24) за своје услуге „склапања рачуна и писање Извода, за 
годину 1878/“. Занимљиво је то да је Поповић за своје услуге плаћен тек пола године 
касније (јуна месеца 1880), па не можемо а да се не запитамо: да ли је узрок томе можда 
недостатак новца у црквеној каси? Наиме, он је водио црквене књиге (склапао рачуне) и 
писао изводе (из књига венчаних, рођених и умрлих) за годину 1878/9. Новац за своје 
услуге примио је тек 18. 6. 1880. године. Ову финансијску трансакцију, својим 
потписима, потврдили су и парох трстенички и парох стопањски57. 

Документ број 23 такође представља новчану трансакцију и у питању је 
износ од 12 динара. Ову суму новца Мина Дуњић предао је Сави Поповићу за 
„Хришћански весник“. Весник је гласило Српске православне цркве и излазио је 12 
пута годишње – један број месечно. У себи је садржао, поред значајних вести за 
живот цркве, мале текстове о житијама светаца, празницима, побожне и моралне 
поуке за хришћански живот, са пригодним песмицама или деловима псалма. 
„Хришћански весник“ уређивао је познати београдски прота Алекса Илић. Прота 
Илић некада је био председник Конзисторије београдске и веома богат човек. 

                                                 
55 Несређена архива стопањске цркве, документ број 23 и 24. 
56 Група аутора, Сто година храма Свете Тројице у Трстенику 1900–2000, Трстеник 2001, 244. 
57 Несређена архива стопањске цркве, документ број 24. 
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Незадовољан пензионисањем и црквеном јерархијом, он покреће „Хришћански 
весник“ са циљем критиковања епископа и високе црквене јерархије. Свети владика 
Николај Велимировић је, док је још био на Богословији, помагао проти Илићу на 
издавању овог гласила и у њему је објављивао своје прве дописе и радове58.  

Ако погледамо да је годишњи износ за „Хришћански весник“ био дванаест 
динара, онда плата свешетенику Поповићу за „склапање рачуна и писање Извода“ од 
девет динара заиста делује скромно. У првом тренутку, делује необично да црквене 
књиге стопањске парохије води трстенички парох, али документ број 14 из 1887. 
године даје нам додатна обавештења о овоме59. 

Оба документа писана су истом руком, па оба документа одликује исти стил 
писања и истоветни правопис. Рукопис је лако читљив, укошен у десну страну и 
правописом веома близак данашњем. Ни у једном од два анализирана документа, не 
наилазимо на полуглас ь, тако чест у претходним документима, осим у потпису 
свештеника Мине Дуњића (М. Дуньић). Од старословенског правописа, провлачи се 
специфичан начин писања броја један (1), и то као латиничиног слова і, па и овај начин 
писања није правило – негде се јединица пише арапским знаком 1, а негде грчком јотом і. 

Оно што је ипак најзанимљивије у оба документа јесте слово т. У неким 
речима, слово т је написано у својој ћириличној верзији, а у неким речима, у истом 
документу, исто слово је написано у својој латиничној верзији – t. Ово смењивање т 
и t у документима одвија се без неког реда и неког правила. На срећу, оба документа 
имају исту форму, па се тако, у оба документа, понављају исте речи, што нам 
олакшава посао упоређивања правописа у оба документа. Тако, у документу број 23, 
у речи „Трсtенички“, слово t је написано у својој латиничној верзији60, а у документу 
број 24, у тој истој речи „Трстенички“, написано је ћирилицом61. Даље, у заглављу 
документа број 23, у речи „Одостоверава“, слово т написано је ћирилицом62, а у 
документу број 24, ова иста реч „Одосtоверава“ написана је латиничним словом t63. 
Из овог поређења, видимо да састављач ових докумената не поштује неко одређено 
правило у употреби било латиничног, било ћириличног облика овог слова, што је 
заиста велики куриозитет и необичност, с обзиром на то да је тада, у Кнежевини 
Србији (Србија ће постати Краљевина 1882. године крунисањем кнеза Милана 
Обреновића за краља), ћирилица била једино званично писмо. 

Да се још увек у званичној коренспонденцији нису поштовала нека одређена 
правописна и граматичка правила, видимо и на основу речи „каса“ која се понавља у 
оба документа. Наиме, у документу број 23, ова реч се налази у облику „кассе“, где 
се јавља удвајање сугласника64, а у документу број 24, у облику „касе“65.  

Документ број 22 бави се регулацијом имовинско-правних односа у које је 
улазила стопањска црква са правним и физичким лицима, а тиче се издавања у закуп 
црквеног плаца. Ако упоредимо документ број 21, који такође говори о закупу 
црквеног плаца, са документом број 22, видећемо неколико крупних разлика.   

                                                 
58 http://sh.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_Velimirovi%C4%87#Mladost_i_obrazovanje (25. 2. 2102) и 
http://forum.krstarica.com/entry.php/2531-VLADIKA-NIKOLAJ-VELIMIROVIC (25. 2. 2012) 
59 Несређена архива стопањске цркве, документ број 14. В. доле, стр. 16. 
60 Несређена архива стопањске цркве, документ број 23, испод потписа свештеника Поповића. 
61 Несређена архива стопањске цркве, документ број 24, испод потписа свештеника Поповића. 
62 Несређена архива стопањске цркве, документ број 23, заглавље документа. 
63 Несређена архива стопањске цркве, документ број 24, заглавље документа. 
64 Несређена архива стопањске цркве, документ број 23, ред други. 
65 Несређена архива стопањске цркве, документ број 24, ред трећи. 
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Једна од најочигледнијих ствари јесте сума која је исплаћена за закуп, 
заједно са монетом која је била у оптицају. Док је 26. априла 1880. стопањски 
механџија Глигорије Станковић платио цркви 305 гроша66, већ 20. јула исте године 
Сава Милоевић издаје признаницу цркви стопањској на име аренде у износу од 15 
динара и 45 пара динарских67. Занимљиво је то да је црква примала и плаћала са 
више врста новаца, постоји чак пример да је 1872. клисару плаћено у рубљама68. 

Наиме, пре него што ће династија Обреновића крајем 19. века почети са 
ковањем српског новца, у Србији су биле у оптицају 43 стране монете, и то 10 
златних, 28 сребрних и 5 бакарних. Нова српска платежна јединица, динар, први пут 
је искована у сребру тек 1875. године са ликом кнеза Милана, а први српски златни 
динар искован је 1879. године69. Тек од тада, српски динар полако почиње да 
потискује стране монете које су све до почетка 20. века коришћене на српском 
тржишту. Један пример за шаренило новца који је у Србији био у промету 
представљју упарво ова два документа цркве стопањске. Један механџија (Глигорије 
Станковић) је плац закупио и платио у турским грошевима70, а други, Сава 
Милоевић, у српским динарима71. Ово је лепа илустрација параленог корићшења две 
различите монете у једном малом месту као што је Стопања. 

Признаница коју овде анализирамо не говори нам у коју сврху је издат 
црквени плац у аренду (за механу, тезгу, радионицу) и на који период (годишњи, 
полугодишњи), али нам једна реч из текста признанице срећно открива један нови 
податак. Када говори о суми коју плаћа туторима цркве стопањске, давалац 
признанице, Сава Милошевић, наглашава да је дао новац у висини „просечне 
аренде“72. То значи да је сума коју је он платио за закуп сума коју су мање-више 
плаћали сви заинтересовани за закуп црквеног плаца, односно да је механџија из 
претходног документа, Глигорије Станковић, платио четири пута скупље аренду 
плаца од саве Милоевића (61 динар наспрам 15 динара и 45 пара). 

Ова признаница јесте, правописом, веома блиска данашњем правопису, те је 
стога лако читљива и разумљива. Правописно изражавање у овим црквеним 
документима, која су центар нашег истраживања, наравно, зависи и од тога да ли је 
човек који је писао документ старији (па користи старија правописна правила) или 
млађи (па се служи новијим правописом). 

Анализирајући овај документ, одмах се уочавају два правописна реликта из 
старословенског језика – у  датуму се користи двоглас ю (ју), а у потпису се користи 
удвајање сугласника у имену Сава: „Савва“. 

Оно што такође карактерише правопис у овој признаници, представља веома 
често коришћење полугласа ь, што је веома занимљиво с обзиром на то да оволико 
касно, у 19. веку, полуглас ь лагано нестаје из употребе.  У овом документу, полуглас 
се користи оба пута у речи „стопаньске“ и „Стопаньи“, и у потпису, у речи 
„Издатель“. Сва три пута полуглас је имао функцију умекшавања сугласника, 
односно означавања да се слово н у речи „стопаньске“ и „Стопаньи“ чита као њ, а 
слово л у речи „Издатель“ као љ. 

                                                 
66 Несређена архива стопањске цркве, документ број 21. 
67 Несређена архива стопањске цркве, документ број 22. 
68 Несређена архива стопањске цркве, документ број 13. 
69 И. Вучићевић, С. Новаковић, н. д., 93-94. 
70 Несређена архива стопањске цркве, документ број 21. 
71 Несређена архива стопањске цркве, документ број 22. 
72 Несређена архива стопањске цркве, документ број 22. 
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На највише проблема приликом читања, наилази се када се анализира 
документ број 20. У питању је један званичан акт, веома важне садржине који је 
упућен Конзисторијуму епархије Ужичке73. Епархија носи назив Ужичка све до 26. 6. 
1884. године, када добије данашњи назив – епархија Жичка74. Данас црква стопањска 
припада новоформираној епархији Крушевачкој. 

Занимљиво је да је документ слабо читак, с обзиром на то да га је састављао 
и писао Живко Пиперац, један од тутора стопањске цркве, што се види када се 
упореди његов потпис са остатком рукописа у документу. Живко Пиперац у осталим 
документима има читак и складан рукопис, ипак, могуће је да су тутори цркве 
стопањске овај допис епархији у Ужицу састављали у журби. 

Одмах из наслова овог документа, могу се закључити неке ствари. Прво, 
стопањска црква крајем 19. века рачуне је полагала епархији у Ужицу, и друго, 
рачуне цркве прегледао је Конзисторијум. Конзисторијум је врховна духовна власт у 
православној цркви; духовни суд који решава питања из грађанског, а посебно 
брачног права75. Колико високо свештеничко тело представља конзисторијум, јасно 
се види када се погледа са каквим поштовањем му се обраћају стопањски тутори: 
„Козисторіу у покорности на ... расматранъ пошалъмо“76, односно: „У покорности 
шаљемо (наведена документа) конзисторијуму на разматрање“.  

У три навода, обележена римским бројевима од један до три, побројани су 
документи који су достављени конзистору епархије Ужичке. На овом месту, само 
ћемо напоменути једну занимљивост у писању римских бројева – испред и иза сваког 
римског броја додате су по две тачке - :I:, :II:, :III: 77. 

Као први документ који се Конзисторију доставља, под редним бројем један, 
наводи се дневник касе цркве стопањске, под редним бројем три, наводи се да су два 
рачунска извода за фискалну 1879/1880. годину, и под другим наводом, који је 
нажалост слабије читак, каже се да се конзисторима шаљу документа примљена и два 
издаванија (два извода). 

Из списка документације која се шаље у Ужице конзисторима, јасно је да се 
ради о финансијском прегледу пословања цркве стопањске. Последњи ред 
документа, пре заглавља са датумом и потписима, нечитак је. Тако, у првој речи „П_ 
_овеъник“ недостају два слова која су у транскрипту обележена са две мале црте, а у 
другој речи, читају се само прва три слова „утв...“, док су остала слова сливена једна 
у друго и веома нечитка, те су у транскрипту обележена низом тачкица. Како су прве 
две речи последње реченице текста нечитке, није у потпуности јасно шта је то што 
стопањска црква „за ову годину нема“, али се да претпоставити да је у питању неки 
документ везан за пословање цркве, а који се односи на текућу 1881. годину. 

Документ је састављен 20. 3. 1881. у Стопањи, потписали су га тутори цркве 
стопањске Јаков Цветковић и Живко Пиперац, а документ на себи нема никакав 
печат нити жиг78.  

Поред занимљивог бележења римских бројева, у документу проналазимо још 
неколико правописних занимљивости. По први пут се, у низу докумената које смо 
анализирали, срећемо са словом јат ъ. У питању је двоглас који се чита као ја и био је 

                                                 
73 Несређена архива стопањске цркве, документ број 20. 
74http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D
0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0 
75 И. Клајн, М. Шипка, н. д., 643. 
76 Несређена архива стопањске цркве, документ број 20. 
77 Несређена архива стопањске цркве, документ број 20. 
78 Несређена архива стопањске цркве, документ број 20. 
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често употребљавано слово у старословенском и црквенословенском језику. На јат 
наилазимо четири пута у речима „издаваниъ (издаванија)“, „расматранъ 

(разматрања)“, „ пошалъмо (пошаљамо)“, „ П_ _овеъник (П_ _овејаник)“.   
Три пута у документу наилазимо на полуглас ь (увек у речима „стопаньске“ 

и „Стопаньи“) и једном на двоглас я у речи „примяна“ ( примљена). На само једном 
месту у целом документу, наилазимо на стари начун писања слова и – у наслову 
документа, у речи „Епархіе“. 

У заглављу документа, у години 1881, оба пута је, уместо јединице, без тачке 
на врху, написана јединица са тачком на врху, која подсећа на латинично слово і. 

Документ број 14 из 28. 7. 1887. многоструко је значајан за откривање 
начина функционисања свакодневног живота и рада стопањске цркве, њеног односа 
са надређеним институцијама и начинима инвестирања црквеног новца. Овај 
документ јесте део званичне кореспонденције цркве стопањске коју су представљали 
њени тутори (благајници) Јаков Цветковић и Живан Пиперац, са надређеном 
инстанцом – у овом случају, Главном контролом. Главна контрола, која је сваке 
године вршила ревизију пословања свих цркви на територији целе Краљевине 
Србије, уочила је одређене трансакције које је извршила стопањска црква из црквене 
благајне за које је било потребно да се дају додатна објашњења. 

Није, нажалост, сачувано писмо које је Главна контрола послала туторима 5. 
марта 1887. године, али се, из њиховог одговора, може прецизно видети која су то 
питања по тачкама била. Прво питање на које су тутори одговорили Главној 
контроли била је исплата од девет динара трстеничком пароху Сави. 

Ако смо се у документу број 24 (страна 302) питали зашто парох стопањски 
Мина Дуњић није водио књиге црквене и писао изводе, већ је то, уместо њега, чинио 
трстенички парох, документ број 14 одговара нам на то питање. Тутори цркве стопањске 
наводе да је месни свештеник Мина Дуњић био слаб, да није могао водити црквене 
књиге, те да је, уместо њега, „рачуне склапао г. Сава свештеник трстенички“79. 

Било би занимљиво истражити да ли је од 1878/9. године, када је Сава 
Поповић први пут „склапао рачуне и писао изводе“ цркве стопањске, па до 1887. 
године, када је документ број 14  написан, трстенички парох сваке године обављао овај 
административни део посла за стопањског пароха Мину Дуњића, или су то била два 
одвојена случаја. Даље, тутори наводе да су спремни, у случају да Главна контрола има 
примедбе на њихову исплату, да целу суму од девет динара рефундирају у црквену 
касу. И на крају, ваља приметити да трстенички парох од 1878. до 1887. године није 
променио износ који је наплаћивао за своје услуге – девет динара80. 

И на крају, ваља поменути да су у питању два потпуно различита свештеника 
трстеничка који су стопањском пароху водили књиге, али истог имена. Први 
свештеник који се спомиње у документима 23 и 24 јесте Сава Н. Поповић, а други 
свештеник истог имена јесте Сава Николетић. Сава Николетић је 1881. наследио 
Саву Поповића на месту пароха Друге трстеничке парохије и ту је остао све до своје 
смрти – 9. 8.1922. године. Сахрањен је на старом трстеничком гробљу. Занимљиво је 
да су оба свештеника која су водила  књиге стопањском пароху онда када он то није 
могао због болести били из Друге трстеничке парохије81. 

Дуго је требало стопањским туторима да одговоре Главној контроли која им 
је послала званичан допис 5. марта – од тада, па до 28. јула, протекло је четири и по 

                                                 
79 Несређена архива стопањске цркве, документ број 14. 
80 Исто. 
81 Група аутора, н. д., 244. 
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месеца. Свакако су желели да прикупе све неопходне информације, па да тек онда 
дају потпуни одговор, а примећујемо и да је документ потписао Јаков Цветковић „і за  
Живана пиперца“82, што нам говори да је други тутор цркве стопањске, из неког 
разлога, био одсутан у тренутку састављања овако важног одговора.  

Друга тачка по којој тутори одговарају Главној контроли такође се односи на 
финансије. Тутори овде обавештавају главну контролу да је прикупљен „скоро сав 
капитал са интересом“ и да је издат за „темпло“. Ово, заправо, значи да је црква 
прикупила сав новац који је имала од издавања црквених плацева у аренду стопањским 
механџијама и дућанџијама, али да је новац морала уложити у црквени иконостас83. 

Документ број 11 јесте обратна признаница и на овом документу по први пут 
наилазимо на таксене марке84. Поред велике историјско-правне вредности ове 
признанице која илуструје уређење имовинско-правних односа за арендарима црквеног 
плаца, овај документ је важан јер на себи садржи једне од првих таксених марки. 

У горњем левом углу документа, налазе се две таксене марке. Лево је марка 
сиве боје у вредности од двадесет пара динарских, са малим црвеним печатом. На 
средини ове таксене марке, у овалном квадрату, налази се грб Краљевине Србије – 
двоглави орао који на грудима има грб са четири осцила. Орао је крунисан 
раскошном круном на чијем се врху налази правилан крст. Црвени печат је округлог 
облика и у њему се налазе стилизована ћирилична слова К и С – Краљевина Србија. 

Десно од ове сиве таксене марке, налази се плава таксена марка у вредности 
од десет пара динарских. На њој се, у кругу, налази грб Краљевине (крунисани 
двоглави орао са штитом) у браон боји и на њу је утиснут плави печат са 
испреплетаним стилизованим словима К и С. 

Ова обратна признаница потврђује наша досадашња сазнања о начину на 
који је црква стопањска давала црквени плац у аренду. На црквеном плацу, шатру је о 
празницима држао Миљко Гашић, земљорадник из Стопање. Миљко се у Стопању 
доселио из Лопаша 1884. миразом на земљу Ђорђевића. Рођен је 1857. године, а 
страдао је током Првог светског рата 1917. Занимљиво је да су и Миљкови потомци у 
20. веку наставили да се баве кафеџијским послом85. 

Миљко Гашић је шатру држао на црквеном земљишту од Ђурђева (6. маја) до 
Митрова (8. новембра) дана, дакле, шест месеци. То што је у питању шатра, указује на 
импровизовани угоститељски објекат где су људи из тог краја, који су се сливали у 
Стопању о празницима, могли да пронађу нешто за освежење и, вероватно, нешто за јело.  

Даље, из документа, видимо да је Миљко Гашић туторима цркве стопањске 
платио тромесечну аренду у износу 16 динара и 55 пара динарских, дакле, скоро 5 
динара и 50 пара по месецу аренде. Занимљиво је да Гашић даје аренду за 
тромесечни период од 30. јула до 26. октобра („Октомбра“)86, па се претпоставља да 
је туторима цркве стопањске већ био исплатио новац за период од 6. маја до 30. јула. 
Ово нам говори да су закупци црквеног плаца за држање шатри о празницима 
исплаћивали цркви новац у тромесечним ратама.  

Ако упоредимо ову признаницу, која говори о закупу црквеног плаца, са 
признаницом број 21 из 26. априла 1880. године и са признаницом број 22 од 20. јула 

                                                 
82 Несређена архива стопањске цркве, документ број 14. 
83 В. С. Караџић у свом Рјечнику „темпло“ дефинише немачком и латинском фразом: „Der 
Ikonosstas in der Kirche, iconostas templi graeci“, в. В. С. Караџић, н. д., 736. 
84 Несређена архива стопањске цркве, документ број 11. 
85 Ж. Живановић, Родослови, 77. 
86 Несређена архива стопањске цркве, документ број 11. 
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1880. године, уочавају се неке сличности у пословању кроз целу девету деценију 19. 
века стопањске цркве са арендарима црквеног плаца. У признаници број 21, 
Глигорије Станковић, механџија, платио је ретроактивно и одједном целу суму у 
износу од 61 динар за држање кафане на црквеном плацу од Ђурђева до Митрова 
дана87. Признаница број 22 показује де је Сава Милоевић платио тромесечну аренду 
20. јула 1880. године у износу од 15 динара и 45 пара динарских88. 

Из ових примера, видимо да су црквене власти, у зависности од договора са 
својим закупцима, или примале целу суму ретроактивно за претходну годину, или су 
аренду примале исте године када је издаван плац, у ратама, на период од три месеца. 
Такође, ако упоредимо признаницу број 22 са признаницом број 11, видимо да се обе 
односе на исти тромесечни период – прва, старија признаница (број 22) потписана је 
20. јула, а друга, млађа (број 11), потписана је 30. јула, дакле, у сличном временском 
опсегу. И на крају, када упоредимо суму која је плаћана за тромесечни период – 15 
динара и 45 пара у 1880. години, са сумом од 16 динара и 55 пара у 1888. години – 
видимо да се износ аренде није превише променио за скоро једну деценију колико је 
протекло између ова два документа.  

На полеђини документа, налази се његова деловодна нумера, заједно са 
потписом јереја Мине Дуњића. Поред ове две ставке, уобичајене за полеђину 
докумената стопањске цркве у XIX веку (деловодна нумера и потпис јереја), на 
полеђини сваког документа, налази се и потпис благајника који је новац примио или 
исплатио. На овом документу, по први пут, среће се потпис новог стопањског 
касахранитеља. У питању је Милан Ђорђ... (последња слова недостају), али је, 
свакако, у питању презиме Ђорђевић, толико уобичајено у нашим крајевима. Милана 
Ђорђевића проналазимо у стопањским родословима, на основу којих, видимо да је 
рођен 1849. године, а преминуо 190689. 

Документ број 43 јесте квита коју је потписао Милисав Ристић из Бресног 
поља90. Милисав је, у периоду од Ђурђева до Митрова дана 1894. године, вршио 
дужност клисара стопањске цркве. За своје услуге, он је примио плату у висини од 30 
динара, а новац му је предао јереј Мина Дуњић лично91. 

Овај документ састављен је 8. децембра 1894. године и његова сврха била је 
да озваничи и озакони новчана средства исплаћена овом стопањском клисару. Стиче 
се утисак да је износ од тридесет динара за неколико месеци службе веома издашан, 
поготово ако се узме у обзир да је трстенички свешеник Сава Поповић за своје 
административне услуге на годишњем нивоу наплаћивао 9 динара (документ број 
24), а да су стопањски арендари црквеног плаца плаћали тромесечну аренду 16 
динара (документ број 11). 

На полеђини овог документа, налази се потпис са којим се, у сачуваним 
документима, сусрећемо први пут. У питању је благајник Живојин Радовановић, 
родом из Стопање. Живојин је рођен 1866. године, а преминуо 1908. године92. На 
претходном документу из 1888. (документ број 11), као благајника, налазимо Милана 
Ђорђевића (Милан је наследио Јакова Цветковића на месту благајника). Како немамо 
сачуваних докумената из међупериода (1888–1894), не можемо да утврдимо када је 
дошао Живојин Радовановић уместо Милана Ђорђевића, али можемо бити 

                                                 
87 Несређена архива стопањске цркве, документ број 21. 
88 Несређена архива стопањске цркве, документ број 22. 
89 Ж. Живановић, Родослови, 86. 
90 Више о Милисаву Ристићу, в. М. Стојић, н. д., 231. 
91 Несређена архива стопањске цркве, документ број 43. 
92 Ж. Живановић, Родослови, 218. 
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задовољни што знамо њихова имена и редослед којим су се смењивали стопањски 
касахранитељи у 19. веку, мада списак није потпун, јер нам тренутно нису позната 
имена свих касахранитеља, ни све године када су службовали: 

1. Милун Миленковић и Алекса Ристић (1872–1874); 
2. Живан Пиперац и Јаков Цветковић (1874–1887); 
3. Милан Ђорђевић, име другог се не зна ( од 1888, није познато до када); 
4. Живојин Радовановић, име другог се не зна ( од 1894, није познато до 

када). 
Документ број 16 део је званичне кореспонденције стопањске црквене 

општине са званичним, њој надређеним институцијама. Овога пута, у питању је 
официјелни допис упућен 3. 3. 1903. године жичком Духовном суду93.  

Документ број 20 јесте писмо које је састављено марта 1881. у Стопањи и 
упућено је Конзисторијуму (Духовном суду) епархије Ужичке. Дакле, у 19. веку, 
стопањска црквена општина директно је одговарала епархији Ужичкој, а од 20. века, 
директно епархији Жичкој. Данас, у 21. веку, стопањска црквена општина налази се 
под јурисдикцијом епархије Крушевачке. 

Прво што упада у очи када се овај документ анализира, јесте недостатак 
новца у црквеној каси. Док је на крају 19. века (документи број 5 и 6) стопањска 
црквена каса располагала одређеном сумом новца, иако је то време непосредно после 
ослобађања Србије од турске власти, Србије која је била исцрпљена вишевековним 
ропством, експолатацијом и ослободилачким ратовима, сада, на почетку 20. века, 
Србија која је већ краљевина са династијом Обреновића, на челу би требало да буде 
стабилнија и богатија земља. Ситуација је, ипак, другачија.  

Србијом од 1889. (од 1893. самостално) влада Александар Обреновић, син 
Милана Обреновића (1872–1882–1889). Александар се 1900. године оженио Драгом 
Машин, дворском дамом своје мајке и удовицом, која са својим првим супругом није 
имала деце. Овакву одлуку младог краља не само да нису подржали његови 
родитељи већ су против ње биле и стране силе. Наиме, оваквим једним браком 
директно је било доведено у питање рођење будућег престолонаследника династије 
Обреновића. Драга Машин свакако је била нероткиња, а њена чувена лажна трудноћа 
јој нимало није помогла. Изгубивши сваку подршку Русије, Александар се окренуо 
свом северном суседу Аустроугарској и понудио је да га на престолу наследи неко од 
потомака династије Обреновића по женској линији који су живели у Аустроугарској, 
уз благослов аустроугарског монарха, наравно. 

Овоме се снажно успротивила Русија, а ни српски народ није био задовољан 
краљевим пружањем руке једној католичкој земљи. Финансијско стање у земљи било 
је изузетно лоше, што је резулатирало масовним демонстрацијама широм Краљевине 
само двадесет дана након састављања овог документа (23. 3). Два дана након 
демонстрација (25. 3), Александар је извршио државни удар – укинуо је Устав из 
1901. године, распустио Сенат и Народну Скупштину. Овакве турбуленције у врху 
државе нису могле проћи некажњено – у ноћи 28/29. 5. 1903, група официра извела је 
преврат, убила краља Александра и краљицу Драгу, а на престо Србије, довела је 
Петра Карађорђевића. 

Када се сада, у контексту ових догађаја на социјално-економском плану у 
Србији и спољнополитичком плану у односима са европским силама, погледа овај 
документ, састављен само два месеца пре државног удара, онда и не чуди недостатак 
новца у каси стопањске црквене општине.   

                                                 
93 Несређена архива стопањске цркве, документ број 16. 
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Занимљиво је да су црквени рачуни општине стопањске прегледани у 
Медвеђи. Овај документ открива нам још низ корисних и драгоцених података. На 
основу овог извештаја жичком Духовном суду, видимо да се из буџета сваке црквене 
општине понаособ издвајао новац за низ потреба. На првом месту јесте епархијски 
буџет – заједничка каса свих црквених општина једне епархије94. Епархијски буџет 
коришћен је за низ ствари као што су штампање црквених календара, различитих 
гласила Српске православне цркве, помагање сирочићима и удовицима преминулих 
епархијских свештеника и слично. 

Поред новца за епархијски буџет, свака црквена општина из касе је издвајала 
новац и за стручне теолошке часописе. У питању су „Весник српске цркве“ и 
„Богословски гласник“. Први број „Гласника“ изашао је 1902. године. Био је то први 
озбиљни теолошки журнал који је пре Првог светског рата окупљао наше 
најзанчајније богослове који су образовање стицали на престижним европским (и 
руским универзитетима). Часопис је излазио све до 1914. године95. 

Док „Богословски гласник“ није обнављао свој рад после Првог светског 
рата, „Весник српске цркве“ наставиће да излази поново од 1921. Наиме, 1887. 
упућен је позив свим свешетницима Краљевине Србије да се претплате на нов 
часопис. У питању је био управо „Весник српске цркве“. Први број овог часописа 
објављен је 1890. године, а часопис ће излазити све до 1914. године. Од 1921, па све 
до 1933. године, овај лист излази поново. Издавач и власник овог листа било је 
Свештеничко удружење, са центром у Београду96.  

И часопис „Народно здравље“ био је купован средствима издвајаним из 
стопањске црквене касе. Овај часопис почео је да излази 1881. године, први уредник му 
је био др Владан Ђорђевић (оснивач српског Црвеног крста), издавач Санитетског 
одељења Министарства унутрашњих дела, а штампан је у Београду у Краљевској 
српској државној штампарији. Године 1885, часопис престаје да излази, али већ 1896. 
Милан Јовановић Батут (који му је дуго година био уредник) обнавља рад овог 
часописа, овога пута под називом „Народно здравље: лекарске поуке народу“. Под овим 
именом, часопис ће излазити све до 1914. године, када му је уредник био Јован Данић97.  

Поред свих ових издатака, стопањска црквена општина, као и остале црквене 
општине у тадашњој Краљевини, издвајале су и десети део новца за порез (десетину). 
Тадашњи срески архијерејски намесник, Радослав С. Лазаревић је, прегледајући 
црквене књиге стопањске црквене општине, израчунао да у готовом новцу црква има 
само 1.90 динара, те да се, од те суме, нема шта одузети ни за какав издатак. 
Занимљиве су речи којима свешетник Лазаревић описује стање у црквеној каси: 
„исувише страшно и чудно“98. Речи „исувише страшно“ потпуно одговарају 
стварности, али нас занима реч „чудно“. Очигледно је да није било овако лоше стање 
баш у свим црквама Трстеничког среза, јер иначе би архијерејски намесник рекао: 
„Исувише страшно али не и чудно“.  

Ваља на овом месту напоменути да је још 1902. године остарели стопањски 
свештеник Мина Дуњић узео себи за капелана будућег стопањског пароха Аврама 

                                                 
94 Несређена архива стопањске цркве, документ број 16. 
95 http://spc.rs/sr/nenad_idrizovitsh_bibliografija_chasopisa_bogoslovski_glasnik_19021914 (26. 1. 2012). 
96http://www.scribd.com/doc/59998405/Istorija-Srpske-Pravoslavne-Crkve-III-Dr-Djoko-Slijepcevic 
(26. 1. 2012). 
97 http://www.lks.org.rs/content/cid106/istorija (26. 1. 2012). 
98 Несређена архива стопањске цркве, документ број 16. 
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Миљковића99. Један остарели свештеник и један млади капелан тешко да су се могли 
носити са изазовима тог времена кризе, преврата и смењивања династија. 

Ово је последњи сачувани документ из периода чинодејствовања Мине 
Дуњића. Службу пароха у потпуности је преузео његов унук Аврам Миљковић 1907. 
године. Нажалост, најмлађи документ из периода службовања пароха Миљковића је 
из 1915. године, те немамо податке о првим годинама рада овог новог стопањског 
свештеника. Оволики јаз (1903–1915) у црквеним документима можемо само да 
правдамо балканским ратовима (1912. и 1913) и Првим светским ратом (1914–1918), 
када је заиста део црквене архиве уништен, о чему је сачуван запис100. У прилог овој 
тези, говори податак да је и сам стопањски свештеник Аврам Миљковић био у 
заробљеништву, те да је стопањска црквена општина била без пастира неколико 
година, током којих се расејала црквена архива, црквена паства и црквена имовина. 
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Jelena Špirić 
 

CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF THE CHURCH OF STOPANJA 
 
In the present article the author analyzes 14 preserved manuscripts from the 

church in Stopanja in the 19th century. Transcription was done to the each of the 
manuscripts as well as the linguistic analyze of the texts that underlines some of the 
specificities of the Church Slavonic. The commentaries of the manuscripts incorporate a 
short view to the political situation in the Kingdom of Serbia in the period 1872-1903, in 
order to enlighten the regular life of a small parish in the vicinity of Krushevac. 
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ЈОВИЦА Л. ПЕРОВИЋ (1873–1942) –  
НАЗНАЧАЈНИЈИ  ИСТРАЖИВАЧ 

АРХИВА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У ДУБРОВНИКУ 
 

Апстракт: Друга половина XIX и период прве половине XX века у 
Дубровнику обележиле су личности богатог друштвеног, културног, публицистичког 
и литерарног дела, које, и поред тога, нису имале свој адекватан третман у нашим 
историјама културе. 

Јовица Л. Перовић (1873–1942) није најзначајнија личност овог периода, али 
је, својим разноликим публицистичким радом, значајним архивским постигнућима, 
али и личном судбином, карактеристична појава ангажованог интелектуалца у 
Дубровнику тога доба. 

Овај рад, уз преглед живота и дела Ј. Перовића, истакнуће његову изузетну 
активност на састављању историје српске православне црквене заједнице у Дубровнику.  

Кључне речи: Јовица Перовић, Дубровник, српска православна Црква. 
 

„Ово је предавање скраћени извадак из ‘Историје српско-православне 
црквене општине дубровачке’ коју је предавач саставио на основу туторског архива 
од године 1790. на даље, као и других разних докуменат, рукописних и штампаних. 
Та опширна радња захвата и све вјерско-националне установе Срба православних у 
Дубровнику, и то као школе, мушку и женску, српско пјевачко друштво ‘Слога’, 
Добротворну Задругу Српкиња Дубровкиња итд. У овој историји, која више година 
ишчекива дан свога објелодањења, налази се и ‘Кратки преглед историје српског 
православља на територији републике дубровачке до год. 1790’. У том дијелу писац 
се је послужио најчувенијим дубровачким старим писцима, те католичким црквеним 
служитељима и осталим непристрасним историчарима, те дубровачким архивом“1. 
 Спремајући се за једно своје предавање, 5. априла 1937. године, Јовица Перовић 
је написао, како је то и онда био обичај, и ову уводну белешку, коју је изговорио домаћин 
у једној од бројних дубровачких сала, у којима је он више пута говорио на разнолике 
теме. Тема предавања које је следило, сасвим сигурно, била је везана за живот и рад 
православних Срба, пошто је Перовић, из разноликих својих интересовања, изабрао да 
своју публику, те пролећне вечери, подсети на свој рад из ове области. 
 Ко је био  Јовица  Перовић? 
 Јован2 Перовић рођен је 24. маја/ 5. јуна 1873, у Дубровнику, у породици 
трговца Луке и његове жене Марије (девојачко Вукота), за које се каже, уобичајено за 

                                                 
1 Белешка Ј. Перовића, Архив СПО у Дубровнику. 
2 Своје крштено име Јован сам аутор је, пред својим штампаним радовима, наводио као 
Јовица, па ће се тај начин и поштовати и у овом тексту. 
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матичне књиге, да су били „одомаћени у Дубровнику“ 3. Гимназију је завршио у 
Дубровнику, а почео је да пише, како сам наводи, већ као гимназијалац шестог 
разреда, од године 18894. Тада је и започео, по сопственом тврђењу, свој рад „за 
националну идеју“5, па се бавио ониме што се односи на рад и борбу и страдање за 
идеју слободе и уједињења у Дубровнику. 

Јовица Перовић апсолвирао је правне науке на бечком Универзитету 1906. 
године, а затим и  положио први државни испит6. Међутим, веома дуго, Ј. Перовић је, 
као врло оригинална личност, а такав статус му је обезбеђивала вишедеценијска 
материјална независност, водио прилично неконвенционалан начин живота. Наиме, 
потврђено је да он до средине треће деценије двадесетог века није био ни у каквој 
служби7, као и то да је трошио своје велико породично богаство на врло посебан 
начин:  „... Он је сам један водио рат у Дубровнику против Аустрије некада. Поданик 
султана, он је сваки час вадио пасош и ишао у Србију, да кумује официрима и да 
после прича о Србији као бајке. Сваки такав излазак прославио би весељем, псујући 
уз то и султана и аустријанског начелника који би склањао главу у новине у кафани, 
да га беда мине. Велики родољуб г. Перовић бунио је сав Дубровник за Србију, 
потрошио уз то своје богаство. И остао без ичега“8.  
 Перовић је био врло друштвено активан и члан бројних друштава у 
Дубровнику, каква  су била Радничко друштво, Соколско друштво „Душан Силни“, 
„Слога“. Поред тога,  због својих истакнутих национално-политичких ставова,  био је 
под сталним надзором аустријских власти, а у неколико наврата и кажњаван, о чему 
су остали  подаци у полицијским архивима тога доба9.  
 Једна од таквих ситуација била је по анексији Босне и Херцеговине, када је 
Перовић, у већем  друштву, у којем су се истицали Мато Грацић, Ђилдо Јоб и Крсто 
Доминковић, у октобру 1908, изазвао својим антиаустријским понашањем, уз 
нескривено србовање, реакцију власти. Перовић је лично, наиме, истицао да „он 
одговара за све и да он неће да позна закона који њему у овој слободној србској 
земљи може забранити да он србски осјећа и србске пјесме пјева“10. Међутим, ни 
казна затвором није обесхрабрила Перовића да, у децембру исте године, у готово 
истом друштву, али сада проширеном војницима који су управо стигли са својим 
пешадијским пуком из Билеће у Груж, наздравља Србији и краљу, а да се сви заједно 
заклињу да неће оружје употребити против своје браће11. 

Под надзором власти била је 1912. године и посета Милана Ж. 
Миловановића, генералштабног потпуковника – тада начелника Обавештајног одсека 
српског Главног генералштаба, који је, две године раније, чак био и протеран из 
Дубровника. Као разлог за такву одлуку власти према Миловановићу, који је, ради 
лечења и здравља боравио са супругом у Дубровнику 1910, наведено је његово 
дружење са Јовицом Перовићем, Ђилдом Јобом, Кристом Доминковићем, Николом 

                                                 
3 Матице рођених, Државни архив у Дубровнику. 
4 Белешка Ј. Перовића, Архив СПО у Дубровнику. 
5 Исто. 
6 Архив Архива, ДАД, 1927, 63. 
7 Архив Архива, ДАД, 1924, 68. 
8 М. Црњански, Архив Дубровника, Време, 3. 9. 1932. 
9 Милан Живановић, Дубровник у борби за уједињење 1908–1918, Историјски институт у 
Београду, посебна издања, серија I, Југословенске земље у XX веку, Београд 1962, 40, 41, 43, 
49, 248. 
10 Исто, 41. 
11 Исто, 43-44. 
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Бркићем, „познатим великосрпским радикланим елементима“, као и то да је посетио 
дворану Душана Силног и обилазио околину Дубровника12. 

Међутим, познаваоци прилика у Дубровнику тога доба истичу да овакво 
Перовићево понашање, као и његових блиских истомишљеника, није имало никакве 
везе са политичким програмом Срба у Далмацији13, него је било изазвано њиховим 
личним, а посебно дубровачким отпором против монархије и дубоком наклоношћу 
према Србији. 

То је, међутим, и  био разлог да је Јовица Перовић интерниран у Бари, са 
претњом прогонства из Дубровника, пре почетка рата, 1913. године, у којем је остао 
наредних шест година.  

По завршетку рата, Перовић је у Дубровнику наставио своју друштвену и 
политичку делатност и као члан Радикалне странке. Наиме, на јужном Приморју, у 
Дубровнику, Радикална странка основана је 10. јуна 1919, на иницијативу уредника 
сарајевске „Српске ријечи“ Стијепа Кобасице. Том приликом, за председника одбора 
изабран је војни свештеник Анте Анић, док су чланови одбора били Јовица Перовић, 
војни свештеник Ристо Шуковић, Ђорђо Вулетић и Јово Билишков. На седници 
Радикалне странке од 14. јуна, одбор је одлучио да покрене гласило „Народ“, који би  
представљао централни радикалски орган за читаву Далмацију. Лист је заснован  на 
становишту народног јединства Срба, Хрвата и Словенаца, са опредељењем за 
централизам и монархију под династијом Карађорђевића. Редакција „Народа“ имала 
је за циљ да обелодани сва недела која су извршили присталице Аустроугарске и да 
захтева кажњавање криваца. 

Први број листа „Народ“ појавио се 12. јула 1919. Власник и издавач листа за 
политику, привреду и књижевност био је Одбор који су сачињавали Анте Анић, Мато 
Грачић, Иван Билишков, Ристо Шуковић, Јовица Перовић, Матица Симинијати и 
Ђорђе Вулетић. „Народ“ је штампан у Српској дубровачкој штампарији, Дубровачкој 
хрватској тискари, затим поново у Српској дубровачкој, па у Тискари De Giulli. До 
броја 7/1919, „Народ“ је излазио два пута недељно: средом и суботом, а од броја 
8/1919, једанпут (најпре суботом, па петком, па средом), док је формат мењан. 
Наслов листа  штампан је и латиничним и ћириличним писмом. Одговорни уредници 
„Народа“, који су заступали ставове Народне радикалне странке, били су, како је 
било наведено у заглављу листа, Ђорђе Вулетић, па Иван Билишков, Франо Шулић, 
Ристо Џоџо. Међутим, сам Јовица Перовић у свом компетентном тексту о 
дубровачкој периодици после Првог светског рата, тврди о листу „Народу“: 
„Уређивао га је за цијело вријеме, с неким прекидима, Јовица Перовић“14. 

„Народ“ је излазио следеће три године, до  последњег броја, од  11. фебруара 
1922. Престанак излажења листа везује се за изостанак материјалних средстава, а по 
неким тврђењима, разлог томе јесте изостанак подршке појединих припадника 
Народне радикалне странке. Наиме, у „Народу“ је писано о тзв. „милијунарској 
афери“, којом су били захваћени и поједини радикали, а који нису били задовољни 
третирањем ове теме у листу15. 
 Јовица Перовић је, такође, мада кратко време, био уредник листa руских 
емиграната „Српско-х-с-руско уједињење“, који је штампан у Српској штампарији у 

                                                 
12 Исто, 49. 
13 Исто, 248. 
14 Ј. Перовић, Листови у Дубровнику иза рата, Народна свијест 5, Дубровник 1928. 
15 Уочи престанка издавања, уредништво је обавестило читаоце о тешкоћама са којима се бори 
лист, наглашавајући да је он пао „код неке господе у вјечну немилост“. 
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Дубровнику на руском и српском језику. Током августа 1921. године, и поред 
амбициозних намера, изашла су свега три броја овог листа, чији је директор био 
Михаил Аркадијевич из Будве. 
 Перовић је затим, 1924. године, постављен за помоћника архивару 
Краљевског дубровачког архива, којим је тада управљао историчар Антун Вучетић. 
То је, у његовим педестим годинама, било Перовићево прво запослење, како и тврди 
Вучетић, мада су му надлежне влсти  признале раније ангажовање. Наиме, на захтев 
великог жупана Дубровачке области, од кога је то тражило Министарство просвете, 
А. Вучетић, као управник Архива, пише „да господин Јован Перовић није имао 
никакве службе у држави прије именовања за помоћника архивара, а за доказ 
признања његова национална рада прилажем овдје увјерење Министарства спољних 
послова“16.  
 Јовица Перовић се врло активно укључио у рад архива, као верни и способни 
помоћник остарелог историчара, од кога је, свакако, могао много и да научи о 
техници архивских истраживања. Рад Перовића у Државном архиву текао је, према 
томе, у више праваца. Његов дневни рад чинили су послови везани за 
функционисање ове значајне, али у то време институције која је патила од недостатка 
кадрова и средстава. У то је уложио значајни труд, тако да је следећи управник 
архива Бранимир Трухелка сумирајући 1930. дотадашњи рад, написао да је „г-н. 
проф. Антоније Вучетић, дописник Српске краљевске академије, на служби као 
учитељ-дневничар, по својој великој старости и све већој оронулости, разуме се да 
није био у могућству да своје велико знање активише у правцу организације. Г. 
Перовић, помоћник архивара, морао је да врши сам све послове. Пун најбоље воље, 
одан држави, жртва гоњења ради свог националног рада, публициста и човек пера, 
али не научник и организатор, он без прецизних упутства није ни могао. Треба 
истакнути да је раније још већи хаос у слагалиштима марљивим радом смањен у 
знатној мери, многе серије снабдео картонима и написима, за неке сачинио 
спискове“17.   
 Међутим, своја дугогодишња знања о Дубровачком архиву, при чему се има 
у виду и његов историјат, који није био често тема истраживача, Перовић је 
представио у и данас релевантном тексту Arhiv stare Republike u Dubrovniku pod 
Francuzima i Austrijom, објављеном у  листу „Zetski glasnik“ током 1938–39. године18.  
 Као предани архивски радник, Перовић је, у Државном архиву Дубровника, 
имао прилике да се сусреће и сарађује са најугледнијим српским научницима и 
хрватским који су у то време радили у архиву. Међу њима, били су: Драгољуб 
Павловић, Петар Скок, Михајло Динић, Јосип Бадулић, Александар Видаковић, 
новинар из Београда, као и Дубровчани Вид Вулетић Вукасовић, Јозо Решетар, Нико 
Ђивановић, Анте Лиепопили, Јорјо Тадић. Јовица Перовић добијао је и озбиљне 
задатке, као што је било ангажовање од стране Српске краљевске академије 1927. 
године. Наиме, према извештају и тражењу српског историчара Владимира 

                                                 
16 Перовићу је, „као националном раднику, признато од Министарства спољних послова – 
Политичко одељење Н. Р. бр. 1172, 8. окт. 1923, по писменом пристанку Скупштинског одбора, 
вријеме од 1. јан. 1906. до 1. дец. 1918 (дакле, 12 година и 11 мјесеци), а именован је 
подархиваром отписом Мистарс. просвјете 13. нов. 1924“ (Архив Архива, ДАД, 1927/117). 
17 Извештај о стању Архива – 1930/308 – Трухелка Министарству просвете у Београду, 5. 12. 
1930, ДАД. 
18 Arhiv stare Republike u Dubrovniku pod Francuzima i Austrijom, Zetski glasnik, 751-753, 758, 
759 (1938), 760-763, 768 (1939). 
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Ћоровића, ангажован је помоћник архивара Ј. Перовић да за Академију препише сва 
документа која је овај означио.19  
 О раду Перовића у Дубровачком архиву, у интересантном и квалитетном 
друштву, писано је и у тадашњој београдској штампи. Тако у листу „Време“, 1932. 
године, Милош Црњански, сликовито описује радну атмосферу у Дубровачком 
архиву, у којој је баш Јовица Перовић један од најзанимљивијих личности20.  
Перовић, у изабраном друштву научника Грегора Чремошника, Јорја Тадића, 
Михајла Динића, Ердељановића, Јована Радоњића, као и Дубровчана, међу којима 
Антуна Вучетића и Вида Вулетића Вукасовића, даје свој одређени печат радној 
атмосфери у Дубровачком архиву. „Господин Јовица Перовић је зацело човек који 
данас најлепше говори наш језик и тако прича да га је милина слушати...“, пише 
Црњански, да би живописније додао да су „г. Перовићу забранили да говори, те га 
сместили у једну удаљену собу, где сад од муке пева...“ У врућим данима архивских 
истраживања, што је још један оригинални детаљ у успостављању Перовићеве 
личности, писац наводи да  „г. Перовић преписује спокојно нагињући крчаг што му 
стоји крај стола...“, као и то да је  „г. Перовић, иако и сам далеко у годинама, али јак 
као харамбаша“, што користи да своје остареле пријатеље, међу којима је и В. В. 
Вукасовић, „мора да подупире по мало“. То не спречава Вукасовића да пише шаљиве 
сонете, које Перовић назива звоњалице, па и о самом свом пријатељу – Перовићу. 
 Перовић је узимао учешћа и у политичком животу нове државе21, као што је 
и напредовао у својој јединој служби архивског радника22.  
 Поред тога, Јовица Перовић учествовао је, као један од оснивача, у 
устројавању Дубровачког ученог друштва „Свети Влахо“, које је, под управом 
Антуна Вучетића, настојало да тридесетих година 20. века окупи све најистакнутије 
српске и хрватске научнике у својеврну академију наука. Остарелом историчару био 
је од велике помоћи и у оперативним и техничким пословима, водећи коресподенцију 
поводом оснивања, али, затим, и приликом организовања предавања бројних 
угледника, а, коначно, и у настојању да се објави први и једини број гласила овога 
друштва. Наиме, у „Гласнику“ Дубровачког ученог друштва „Свети Влахо“, Перовић 
је, у уводном тексту, и поднео извештај о раду, који га и квалификује као способног, 
али и врло оптимистичног члана управе друштва, који је, како је остало забележено, 
ову последњу дубровачку академију, и након низа година њеног активног постојања, 
одржавао у животу лично, наступајући у њено име. 
 Врло агилни и вредни архивски истраживач, Јовица Перовић, своје радове 
често је представљао у виду предавања на бројним редовним трибинама у 
Дубровнику, као и на светосавским свечаностима, разноликим значајним  
годишњицама, јубилејима, прославама.  
 Тако је говорио поводом Видовдана 1909. године, што је и самостално 
штампано23, као и његов текст о Светом Сави, изречен на прослави коју су у 
Дубровнику традиционално организовали чланови Српског певачког друштва 

                                                 
19 Архив Архива, ДАД, 1927, 110. 
20 М. Црњански, н. д. 
21 Поводом избора за Народну скупштину, 1925. године, Ј. Перовић је одређен да буду у 
бирачким одборима. 
22 Пошто је 13. 12. 1929. навршио 18 година службе, Перовић је 7. 3. 1930. унапређен у 
служби. 
23 Govor Jovana L. Perovića o Vidovdanu u Dubrovniku 1909, Dubrovnik. Nakladom i troškom 
pisca. Srpska Dubrovačka Štamparija, 1909, str. 16. 
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„Слога“24. У дубровачком Радничком друштву, говорио је о двојици знаменитих 
Дубровчана 19. века, дум Ивану Стојановићу и Меду Пуцићу, поводом годишњица 
смрти25, као што је писао текстове и о другим српским великанима, међу којима и о 
Доситеју Обрадовићу26. 
 Низ текстова Јовица Перовић написао је о бојевима и јунацима српских 
устанака почетком 19. века, посебно поводом знаменитих годишњица27, а говорио је 
и објављивао своје радове и о биткама српских чета током балканских ратова 
почетком 20. века28. Јовица Перовић је текстовима  пропратио и годишњице устанака 
у Херцеговини и Боки, пишући и о њиховим јунацима29. 

Своје успомене из изгнанства Перовић је штампао у више наставака под 
насловом Успомене из Барија у листу „Дубровник“ током 1938–39. године, док се 
бавио и темама из старије и новије историје Дубровника30. 

Посебно су информативни били Перовићеви текстови о дубровачкој 
периодици и о школству31, као и соколству у Дубровнику32. 

                                                 
24 О Св. Сави. Говор Јована Л. Перовића у дубровачком српском пјевачком друштву „Слози“ 
на Савиндан 1911. године. У Котору. Издање пишчево. Штампано у Бокешкој штампарији, 
1911, стр. 23. 
25 O životu i radu kanonika dekana dum Ivana Stojanovića. U spomen desete obljetnice njegove 
smrti govorio u „Dubrovačkom radničkom društvu“ 25. septem. 1910. Jovan L. Perović. Dubrovnik. 
Troškom i nakladom pisca. Srpska dubrovačka štamparija, 1910, str. 24. 
O Medu Puciću, besjedio na zabavi Srpskog radničkog društva „Brastvo“ u Gružu, u spomen 40. 
obljetnice smrti velikog pokojnika 2. jula o. g., „Dubrovnik“, 1922. 
26 О životu i radu Dositeja Obradovića, Dubrovnik, XX (1911), 19, 2; 20, 2; 21, 2. 
27 Junačka smrt resavskog vojvode Stevana Singjelića u Kamenici na Čegru kod Niša 19. maja po st. 
1809. U spomen stogodišnjice, sastavio Jovan L. Perović. Dubrovnik. Troškom i nakladom pisca. 
Srpska dubrovačka štamparija. 1909. str. 24. 
Stota obljetnica borbe i pobjede srpske na polju Tičaru ispod Loznice. Dubrovnik. Izdanje piščevo. 
Srpska dubrovačka štamparija, 1910, str. 32. 
Junačka smrt resavskog vojvode Stevana Singjelića u Kamenici na Čegru kod Niša 19. maja (1. 
junija) 1809, Dubrovnik, XVIII (1909), 37, 2; 38, 1-2; 39, 1-2; 40, 1-2. 
Srpska artiljerija od Karađorđa unaprijed, Dubrovnik, XXVI (1939), 37, 2-3. 
Bokelji učesnici u Karađorđevom ustanku, Dubrovnik, XXVI (1939), 34, 2-4. 
Značajna priznanja srpskog junaštva. Karađorđeva srpska vojska osvaja 2 topa u Marmontovoj 
artiljeriji , Dubrovnik, XXVI (1939), 38, 3-4. 
28 O značaju Kumanovske pobjede. Besjedio na proslavi desete njezine obljetnice, 24. oktobra 1922, 
u Bondinu pozorištu u Dubrovniku, Jovan L. Perović. U Gružu. Nakladom Srpskog radničkog društva 
„Bratimstva“. Srpska Štamparija, Dubrovnik 1922, str. 22. 
Uspomeni pukovnika Vojislava Čolakovića poginulog na Bitolju 1916, Dubrovnik, 33, 1938. 
29 70. godina od prvog ustanka u Boki Kotorskoj, Dubrovnik, XXVI (1939), 41, 2-3; 42, 2-3. 
„Sveta osveta“ – istinita epizoda iz hercegovačkog ustanka g. 1875–78, Dubrovnik 44, 1939. 
30 Prolazak kroz Dubrovnik VI austrijskog puka u decembru 1908. Uspomena od prije 29 godina, 
Dubrovnik 47, 1937. 
Lijevači topova u Dubrovniku i najznamenitiji među njima Gianbattista D’Arbe, Dubrovnik, XXVI 
(1939), 26, 2-3; 28, 2-3; 29, 2-3; 30, 2-3. 
Boravak u Dubrovniku prestolonaslednika austrijskog Franca Ferdinanda, 12-15. septembra 1906, 
Dubrovnik, 39 i 40, 1939. 
Serdar ekrem Omer paša u Dubrovniku od 17. do 19. jula 1861, Dubrovnik, XXVII (1940), 25, 3-4. 
Bivši dragoman za turski jezik Dubrovačke Republike, Nikola Radelja, kao sastavljač lažnih fermana, 
Dubrovnik, XXVII (1940), 13, 2-3. 
31 Listovi u Dubrovniku iza rata, Narodna svijest, 5, Dubrovnik 1928. 
Prigodom 70. obljetnice uvođenja našeg jezika kao nastavnog u dubrovačku gimnaziju, Dubrovnik, 
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Међутим, Перовићева интересовања била су и шира од наведених штампаних радова.  
Како је  сам потврдио у белешци из 1937, „још као гимназијалац 5. разреда, па увијек 
унапријед, кад је био са својим народом у Дубровнику, сакупљао је народне ријечи и 
фразе. Ту велику збирку сад сређива и поживи ли још неколико, послаће је 
београдској академији, као ‘Збирку народнијех ријечи и фраза с територија 
дубровачког и пограничне Херцеговине’. За ову збирку служио се је само живим 
говором народним, само је неке ријечи унио из старих списа дубровачког архива“33. 
Из те збирке, која је остала необјављена, штампао је једну приповетку34. 

Коначно, након сумарног прегледа рада Јовице Перовића, стиче се утисак да 
је његово главно дело остало нештампано. У питању је историја српске православне 
Цркве и општине у Дубровнику, односно, како аутор наводи, Историја српско-
православне црквене општине дубровачке35. Овај обиман рад резултат је 
истраживања Архива СПЦ у Дубровнику, посебно Туторских списа, и то од године 
1790, која је кључна за озваничење православља у Дубровнику, па све до прве 
деценије 20. века. Поред архивских истраживања, Перовић је консултовао и друге 
изворе, рукописне и штампане.  

Своје радове, који су настали на проучавању ове грађе, Перовић је 
објављивао од 1925. године, па надаље36, да би 1937. тврдио да је текст „велике 
радње“ спреман за штампу, па се може рећи да је Перовић у Архиву СПЦ радио 
сигурно две деценије.  

Ми смо данас у прилици да реконструишемо Перовићеву Историју српско-
православне црквене општине дубровачке, пошто је њен главни део сачуван, у виду 
обрађених поглавља или архивских списа, у Архиву СПЦ у Дубровнику. 

Овако комплексно дело, које би пратило живот православне заједнице у 
Дубровнику до почетака 20. века, имало би више поглавља, а Перовић је нека од њих 
и навео у својим списима. У уводно поглавље, које је назвао „Кратки преглед 
историје српског православља на територији републике дубровачке до год. 1790“,  
Перовић је, према грађи коју је оставио, поставио следеће текстове: „Српско 
православље под Млетачком Републиком, Француском, Аустроугарском 
монархијом“, односно потпоглавља: „Повјест православља у Дубровнику – опћи 
приказ“, „Срби православни у Дубровнику под Републиком Св. Влаха“ и „Срби 
православни у Дубровнику под Французима“. 

Затим би уследио део о покушају градње православног храма  у Дубровнику, 
крајем 18. века, обрађен у тексту под насловом „Први неуспели покушај зидања нове 
цркве“, који би се  допунио грађом из бележака „Руска заштита, 1775“. Хронолошки 

                                                                                                                            
XXVI (1939), 46, 2-3; 47, 2-3; 48, 2-3; 49, 2-3; 50, 3-4; 51, 3-5; 52, 2-3. 
Srpske škole u Dubrovniku za vreme rata 1914–1918, Dubrovnik, 1940, 21, 22, 25. 
32 O sokolstvu. Besjedio na zabavi „Dušana Silnog“ u lokalima Srp. pjev. društva „Sloge“ u 
Dubrovniku na 26. decembra 1911. Jovan L. Perović. Preštampano iz Dubrovnika. Dubrovnik. 
Piščevom nakladom. Srpska Dubrovačka Štamparija, 1912, str. 20. 
О sokolstvu, Dubrovnik, XXI (1912), 1, 2-3; 2, 2-3. 
33 Белешка Ј. Перовића, Архив СПО у Дубровнику 
34 Zla svekrva. Iz zbirke J. L. Perovića, Kalendar Dubrovnik za god. 1897, Dubrovnik, 1896, 141-142. 
35 Белешка Ј. Перовића, Архив СПО у Дубровнику. 
36 Gjorgje Nikolajević kao budilac narodnog duha i prvi radenik XIX vijeka u dubrovačkom arhivu, 
Dubrovnik, I (1925), 5, 1-4; 11, 1-2; 12, 2; 13, 1-2. 
Srpskopravoslavna groblja u Dubrovniku, č. Dubrovnik, I (1929), 9-10, 316-319. 
Srpska škola u Dubrovniku i njeziji nastavnici, Učitelji u školi i u narodu, I (1930), 7-8, 271-278; 11, 
419-423; 12, 459-462. 
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би следила поглавља о градњи трију цркава, која је Перовић у својој рукописној 
оставштини именовао као: „Црква на Посату – обнова, из Туторских списа“, „Црква и 
гробље на Бонинову“ и „Црква у Граду“. 

Велику важност Перовић је посветио и личностима које су везане за 
настојање православаца да обезбеде своја права на живот у граду, а чије је 
биографије или саставио, или намеравао да састави. У питању су следеће личности: 
Божо Бошковић, Нико Бошковић, Теодора Бошковић, епископ Герасим Петрановић, 
Ђорђе Николајевић, Мармон, Вицко Дандоло, Венедикт Краљевић, епископ Стефан 
Кнежевић, епископ Јеротеј Мутибарић, Јосиф Рајачић, митрополит Стефан 
Стратимировић, Јеремија Гагић, Сима Игуманов, Јово Милаковић, Максим Баћовић, 
Ђорђе Алексић, Лукијан Богдановић, Сава Мркаљ, Јован Л. Перовић... 

Највише се, пак, Перовић бавио школом, па се у рукописној оставштини 
налазе текстови груписани по тематским целинама: Мушка школа (попис имена 
ученика по школским годинама, у периоду 1881–1919); Школство – вероучитељи 
(попис вероучитеља по школама; настојање да се уведе веронаука у школе; преписка 
и одлуке); учитељи пре Ђ. Николајевића (подробно), каснији учитељи и рад школе 
(подробно, са документима); Учитељи мушке школе, Женска школа Боже 
Бошковића, Локали школе, као и Укидање школе 1933. године. 

Перовић је значајно место посветио удружењима Срба православаца, најпре 
Певачком друштву „Слога“, затим Задрузи „Српкиња Дубровкиња“ (основана 1887, а 
обновљена 1929), као и Матици српској дубровачкој. Писао је и о добротворним 
фондовима и задужбинама: о Сиротињском дому на Посату (1892), Капеланском 
фонду (1894–1907), Заклади за занатлије епископа Герасима. 

Перовић је, такође, врло приљежно пратио Економски развој СПО 
Дубровник (расходи и приходи по годинама), у периоду 1790–1920, као и остале 
сличне теме, међу којима и „Попис донација у новцу Цркви 1839–1847“, као и 
„Прилози и завјештања (1822–1926.)“. 

Списи и рукописни текстови Јовице Перовића највише су коришћени у 
прилогу Рада Вукомановића Дубровник, објављеном у зборнику Срби и православље 
у Далмацији и Дубровнику, како је и наведено у тексту37, а што је послужило и 
новијим истраживачима у радовима који су се бавили историјом српске Цркве у 
Дубровнику38.  

Међутим, тиме се не исрпљује потреба да се једно овакво дело приреди и 
штампа у целини. На основу објављених Перовићевих радова, којима је, свакако, 
било намењено место у овој Перовићевој монографији, као и на основу одређеног 
увида у његове рукописне текстове, можемо донети и одређене судове о једној 
оваквој књизи. Перовићева Историја српско-православне црквене општине 
дубровачке била би заснована на строгим архивским докуметима, са прецизним 
датумима и најситнијим догађањима, а, уз то, написана лепим и живописним језиком 
доброг познаваоца историјских и културно-историјских прилика у старом, али и у 
Дубровнику његовог доба. 

Перовић је био потпуно предан овом свом раду, а о личностима и 
догађајима, од којих је неке и познавао, писао је са пуним поштовањем и дубоким 
разумевањем њиховог рада и живота. Стога су његове речи, написане неколико 

                                                 
37 „По забиљешкама пок. Јовице Перовића које је прикупљао по архиви ЦО и парохије“ (Раде 
Вукомановић,  Дубровник, Срби и православље у Далмацији и Дубровнику, Загреб 1971, 105).  
38 И. Арсић, Српска православна црква у Дубровнику до почетка 20. века, Дубровник, 
Требиње, Београд 2007. 
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година пре смрти, сасвим искрено сведочанство: „Иако му фале још само 2 мјесеца 
до 64 године, каже Перовић о себи, он ипак увијек ради загријан идејом своје 
младости, и ако су се прилике одонда до данас силно измијениле. Настојаће, ипак, 
колико му више силе допусте, да с осталим својим вјерницима, помогне млађем 
нараштају, да идући трагом славне прошлости, не сврне с праве стазе будућности 
народне, те да срцем и жаром дједова и отаца спасе и осигура прекрваву нашу 
течевину, милу и златну слободу народну“. 

Јовица Перовић умро је у Дубровнику, током Другог светског рата, 4/ 17. 
фебруара 1942, у 69. години. 
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ЈOVICA L. PEROVI Ć (1873–1942) –  
THE MOST SIGNIFICANT REASCHER OF THE ARCHIVE  
OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH IN DUBROVNIK  

 
The second half of the 19th century and the first half of the 20th century in 

Dubrovnik were marked by the personalities of rich social, cultural, publicist and literary 
works which nevertheless did not have their proper treatment in our cultural histories.  

Јоvica L. Perović (1873-1942) is not the most important figure of this period, but 
his varied journalistic work, significant achievements in the archive field, and personal fate 
make him the characteristic figure of the engaged intellectual in Dubrovnik at the time. 

This work, along with an overview of the life and work of Ј. Perović, put focus on 
his remarkable engagement in history compiling of the Serbian Orthodox Church 
community in Dubrovnik.  

Key words: Јоvica Perović, Dubrovnik, Serbian Orthodox Church.  
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ВЕРСКЕ СЛОБОДЕ И ДРЖАВНО-ПРАВНЕ МЕРЕ ПРОТИВ 

ПРОЗЕЛИТИЗМА У МОСКОВСКОМ ЦАРСТВУ 
(XVI И  XVII ВЕК ) 

 
Апстракт: Рад се бави питањем верских слобода неправославног 

становништва у руској држави у XVI и XVII веку. Аутор полази од тезе да је слобода 
религијске савести била непозната европским државама у овом периоду, те да је у 
конфесионалној држави какво је било руско царство, тзв. Московское государство, 
степен верских слобода које су уживале поједине вероисповести, пре свега, био 
условљен мерама заштите владајуће православне хришћанске вере од прозелитизма. 
Следствено, московске власти су у свакој прилици, с обзиром на процену опасности 
од верске пропаганде, појединим заједницама иновераца додељивале, или ускраћивале 
неку од верских слобода. 

Полазећи од овакве тезе, аутор у првом делу рада даје појединачни приказ 
обима верских слобода које су припадници појединих верских конфесија 
(римокатолици, протестанти и муслимани) уживали у московском царству и то, 
како странци који су привремено боравили у руској држави, тако и домаћи иноверци. 
У посебном поглављу, дат је и краћи осврт на општи грађанско-правни статус 
домаћих иновераца. У другом делу рада, аутор излаже поједине антипрозелитске 
мере које је московско царство прописивало у форми појединачних указа, као и у 
оквиру најзначајније кодификације овог периода – Саборног уложенија од 1649. 

Кључне речи: Московско царство, верске слободе, римокатолици, 
протестанти, муслимани, антипрозелитске мере, кривична дела против вере, укази, 
Саборно уложеније од 1649. г. 
 

1. Верска толеранција по мери Ивана Грозног 
 

Територијални и привредни успон руске државе током друге половине XVI 
века донео је Московском царству1, у односу на некадашњу територијално невелику 
и верску и етнички хомогену великомосковску кнежевину, и значајну промену 
вероисповедне слике друштва. Као последица успешне источне ратне политике цара 
Ивана Грозног, у састав Московског царства, био је укључен значајан број етнички 
шароликог муслиманског становништва некадашњег Казањског (1552), Астраханског 
(1557) и Сибирског царства (1582), као и многобожачка племена сибирских 

                                                 
1 У руској историографији, Московским царством (Московское государство) назива се период 
почев од владавине првог руског цара Ивана IV Грозног, па до реформи Петра Великог. Овај 
период у развоју руске државе трајао је око век и по и у њему се она трансформисала из 
периферне Московске велике кнежевине, око које су се окупиле северне руске земље у 
сверуску евроазијску Империју. 
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домородаца2. Истовремено, привредни развој Московског царства био је праћен 
приливом великог броја трговаца и специјалиста свих професија, првенствено са 
римокатоличког и протенстанског Запада Европе, који су дуже или краће боравили у 
трговачко-занатским центрима руске државе, од Архангелска до Москве и Великог 
Новгорода3. Верско и етничко шаренило тадашње Москве, која је крајем XVI века 
бројала око 100 000 житеља, упечатљиво је описао један од најбољих познавалаца 
средњовековне историје руске престонице, М. Н. Тихомиров: „У њој су се сусретали 
најразнороднији елементи: немачки и литвански трговци – са запада, татарски, 
средњоазијски и јерменски трговци – са истока, Италијани и Грци – са југа” 4. 

                                                 
2 Реч је о татарским царствима која су настала после распада велике Орде, чије је слабљење, 
према запажању М. Ф. Владимирског Буданова, непосредно било повезано са јачањем и 
централизацијом северноруске државе око Московске велике кнежевине као њеног државно-
правног језгра. Руско ширење на исток почиње после последњег неуспешног татарског похода на 
Москву 1480. године. Ослобођење Казања, било је, и у државно-територијалном и у символичком 
смислу, један од најзначајнијих догађаја у руској историји. Иван Грозни је, победом над 
Казањским царством, широм отворио евроазијска врата руској колонизацији. Зато ће убрзо у 
руске руке пасти и Астрахан, Башкирија (1557. и 1598), јужни Урал и југозападни Сибир до 
Иртиша и Оба. У историји источне Европе, по речима историчара С. М. Соловјева, узимање 
Казања и „побадање крста на обалама реке (Волге) има изузетно важно значење”. Зато је ратна 
победа над Татарима под Казањом оставила снажан утисак на савременике. Јер, како истиче 
историчар С. М. Соловјев, „после много векова страдања и понижавања, напокон се у Русији 
појавио цар који јој је вратио срећно време првих кнежева-освајача; из овога, схватљиво је зашто 
се Иван IV уздигао тако високо изнад својих претходника, зашто је за Русе XVII века он био 
највеличанственији лик руске историје”. С. М. Соловьев, История России с древнейших времен, 
Москва, 2009, 212-214, 237-240; М. Ф. Владимирский – Буданов, Обзор истории рускаго права, 
изд. 7, Спб. – Киев, 1915, 104-112. Класик руске историјске науке, В. О. Кључевски истиче да су 
нове границе Московског царства за које се изборио Иван Грозни ставиле државу „у непосредно 
суседство са спољашњим иноплеменим непријатељима Руса – Швеђанима, Литванцима, 
Пољацима, Татарима”. В. О. Ключевский, Русская история, Москва, 2010, 234. 
3 На странце у служби кнезова северноруских земаља, које ће доцније чинити територијално 
језгро Московског царства, наилазимо у изворима и пре XVI века. Тако је, у службу 
Александра Невског, прешао немачки избеглица Михаил Прушанин, док се, крајем XIII века, у 
служби тверског кнеза Михаила Јарославича, налазио извесни Данац Олгерд Прег. Код све 
моћнијих московских кнезова, од краја XIII века, прелазе читаве групе литванских бољара, 
предвођене својим кнезовима, а за узврат на управу добијају велике делове Московске 
кнежевине: и видаше ему гради мнози, мало не половину великаго княжениа Московскаго, вели 
незадовољни летописац о литванском кнезу Свидригајлу Олегердовичу, који је 1408. године 
прешао у службу великог кнеза Василија Димитријевича. Западноруски и литвански кнезови 
посебно масовно прелазе за владавине Василија Ивановича и Јелене Глинске. Немачки 
мајстори појављују се 1443. године као градитељи двора епископа новгородског Евтимија. У 
службу московског великог кнеза Василија Тамног, прешао је читав један одред казањских 
Татара, на челу са царевићем Касимом. И док се странци у служби северноруских кнезова пре 
XVI века, јављају спорадично, бројне западноевропске трговце, Немце из ханзеатских градова, 
Фламанце, Данце, Лангобарде, Венецијанце, Енглезе и Швеђане, развијени послови доводе у 
Москву, Велики Новгород, Смоленск, Псков и друге северноруске градове знатно пре XVI 
века. О интензитету трговачких контаката северноруских кнежевина са западноевропским 
државама у периоду од XII до XV века, посредно сведочи и постојање бројних међународних 
уговора које су Новгород, Смоленск и Псков закључивали са ханзеатским и литванским 
градовима, Шведском, Тевтонским орденом, Ригом и Готландом. Поред трговаца из 
римокатоличких земаља у XIV и XV веку, постоје, пре свега, у Москви, и бројне трговачке 
колоније православних Грка, Јермена, Татара и муслиманских народа из средње Азије. А. С. 
Мулюкин, Приезд иностранцев в Московское государство. Из истории русскаго права XVI и 
XVII веков, С-Петербург 1909, 5-6, 15; В. О. Ключевский, Русская история, 231. 
4 М. Н. Тихомиров, Москва – столица государства, Труды по истории Москвы, Москва, 
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Овакав велики прилив иновераца донео је конфесионалној православној 
московској држави, тек уздигнутој у ранг Царства, али и православном руском 
народу, нова и разнородна искушења.  

Уређење односа православног Царства према неправославним поданицима и 
странцима било је једно од државно-правних питања које је требало да реши први 
руски самодржац са титулом цара – Иван IV Грозни. Не случајно, јер се првенство 
Ивана Грозног међу руским монарсима, како примећује С. М. Соловјев, огледа у томе 
„што је он био први, не само по томе што је први примио царску титулу, већ по томе 
што је први у потпуности разумео сав смисао царске власти, први је сам саставио 
њену теорију...5 Руководно начело за уређење односа московске државе према 
иноверцима цар Иван IV није дао у нормативној форми, већ га је 1582. године усмено 
образложио језуити Антонију Посевину. На захтев овог папског легата, да се као 
уступак руске стране папској курији за мировно посредовање у преговорима са 
пољским краљем Стефаном Баторијем, из московске државе протерају лутерани, а да 
се римокатолицима дозволи изградња цркве, Иван IV је одговорио: „Римљани, 
Венецијанци и трговци из ћесареве области у Московско царство долазе и тргују 
слободно и попови њихове вере са њима путују слободно без икаквих забрана, само 
не могу да шире своје учење међу Русе и не могу у Московском царству да подижу 
своје храмове; свако да пребива у својој вери, и граматом утврдити исто ово, ни због 
чега другог, него због тога што је у Московском царству много различитих вера, и ми 
никоме не одузимамо слободу, живе како ко хоће” 6. Да овакав став руског цара није 
представљао дипломатско-тактички вербализам, потврђује сведочење странца Јакова 
Рејтенфелса, који је Ивана Грозног сматрао „покровитељем странаца, које је пуштао 
на двор, остављајући им слободу вероисповедања и богослужења” 7-  

Модел уређења односа московске државе према иноверцима који је 
представио Иван Грозни, с једне стране, био је условљен разлозима политичке 
целисходности, док је, с друге стране, представљао израз аутентичног става руске 
црквено-народне свести према иноверцима, као плода синтезе догматске и канонске 
хришћанске ортодоксије и специфичног руског историјског искуства и народног 

                                                                                                                            
 2003, 173, 323. М. Н. Тихомиров наводи да су, међу европским иноверцима који су боравили у 
Москви пре присаједињења Великог Новгорода, преовлађивали они из Италије, међу њима 
Венецијанци, а да су, после тога, својим присуством, убедљив примат преузели Немци. М. Н. 
Тихомиров, Иностранцы в Москве, Труды по истории Москвы, 255. 
5 Л. Тихомиров, Монархическая государственност, Част II, Русская государственност, Москва 
1905, 40. 
6 А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому 
праву, Казань 1904, 107; А. С. Павлов, Отношение Церкви к не принедлежщим ей 
христианским обществам, Богословский вестник, Т. 1, № 4, Москва 1902, 663. 
7 А. С. Мулюкин, Приезд иностранцев в Московское государство, 221. С друге стране, цар 
Иван Грозни је, у разговорима са странцима, врло често испољавао догматску 
„нетолерантност”, отворено и оштро устајући у одбрану хришћанског правоверја. Тако је, 
1570. године, чешком пастору Рокити који је боравио у Москви, између осталог, рекао: „Ви се 
хвалите вашом евангелистичком вером, а у таквом сте у непријатељству међу собом, да сте 
новим учењем спалили скоро целу Европу... Ви одбацујете пост и зато живите као свиње, које 
и једете у посту. Ви ратујете против светих на небу, рушећи храмове и олтаре посвећене 
њима”. Шест година после разговора са Рокитом, Грозни ће бити још оштрији у разговору са 
једним литванским пастором који је, пред царем, Лутера упоредио са апостолом Павлом. Цар 
се на то ражестио, па је пастора ударио бичем по глави, рекавши му да „иде до ђавола са 
својим Лутером”. А. С. Павлов, Отношение Церкви к не принедлежщим ей христианским 
обществам, 663-664. 
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карактера. Свакако су разлози економске користи определили власти Московског 
царства да неку годину раније, 1569. године, царском граматом гарантују слободу 
вероисповести енглеским трговцима: „Ми по нашој милости, горе именованом 
друштву енглеских трговаца, њиховим наследницима, трговцима и њиховим 
помоћницима, који живе или ће живети у Москви или у другом каквом месту наше 
земље, дозволили смо да чувају свој сопствени закон и нико од наших да их не 
приморава против њихове воље нашем закону и вери”8. Економски интереси, 
свакако, били су одлучујући и за власти Великог Новгорода, када су, у уговору са 
Ханзом од 1514. године, пристали да се за ханзеатске трговце у њиховом граду 
подигне католичка црква9. На дубљу укорењеност у руској црквено-народној свести 
социјално толерантног односа према припадницима других хришћанских 
вероисповести, указује, између осталог, и став кијевског митрополита Јован с краја 
XI века, који је забрањивао заједничка богослужења са римокатолицима 
(communication in sacris), али је одобравао Русима да са њима учествују у 
заједничким обедима. Овакво спољно општење са иноверцима правдано је 
спречавањем настанка већег зла, међусобне вражде и злопамятства. Знаменити 
оснивач Кијево-печерског манастира, св. Теодосије, поручивао је великом кнезу 
Изјаславу: „Буди милостив не само према својим хришћанима, него и према 
туђим”.10 Идеја спољашње, социјалне толерантности према иноверцима је у руској 
ортодоксној мисли и пракси најрадикалнији облик добила у монашким схватањима 
тзв. заволожаца, који су се чак супротстављали и примени државних кривично-
правних мера против хетеродоксије у редовима саме руске Цркве11. 

Руска црквено-народна свест је, на историјским преседанима, изградила и 
сопствену меру за одређивање граница овако схваћене верске слободе иновераца. 
Карактеристичан пример онога што се у руској црквено-народној свести сматрало 
прозелитском провокацијом и злоупотребом верске слободе представља догађај везан 
за долазак византијске принцезе Софије Палеолог у Москву. Папски легат, кардинал 

                                                 
8 А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому 
праву, 107. 
9 А. С. Мулюкин, Приезд иностранцев в Московское государство, 219-220. 
10 Каноничар А. С. Павлов је узроке руској спољној толерантности према инославнима, 
посебно у Кијевској Русији, тражио и у мирољубивом словенском карактеру, који је у давнини 
„изазивао подсмехе ратоборних Варјага”. Овај карактер одликовао се извесним, речју Павлова, 
религиозним индиферентизмом, због чега му је био стран сваки верски фанатизам. Тиме се, по 
запажању руског каноничара, може објаснити мирна и успешна христијанизација Словена, 
чији покретач није било унутрашње убеђење, већ живи пример крштења најузорнијих 
представника народа. Тако руски народ у примању хришћанства једнодушно следи пример 
кнеза Владимира, говорећи: „Мора да је добар нови закон ако га је прихватио кнез са својом 
дружином”. А. С. Павлов, Отношение Церкви к не принедлежщим ей христианским 
обществам, 661. 
11 Најугледнији од стараца из Заволожја, преп. Нил Сорски, иако се гнушао јереси, није 
оправдавао сурову казнену политику према јеретицима. Своје непоколебљиво противљење 
проливању крви у духовним делима преп. Нил платио је сумњичењима и оптужбама од стране 
друге монашке струје, тзв. јосифљана, за слободоумље. А. С. Павлов, Отношение Церкви к не 
принедлежщим ей христианским обществам, 655-656; М. Дьяконов, Очерки общественного и 
государственного строя Древней Руси, Москва–Ленинград 1926, 324-328, 333-337; А. Попов, 
Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому праву, 117-121; Г. 
Флоровски, Путеви руског богословља, Нови Сад 2008, 29-40, 42-44; Г. Федотов, Светитељи 
старе Русије, Београд 2005, 142-161; С. М. Соловьев, История России с древнейших времен, 
203; С. Левицки, Огледи о руској филосoфији, Београд 2004, 14-18. 
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Антоније, који се налазио у пратњи будуће руске невесте, посредством чијег је брака 
папа хтео да придобије руску Цркву за Флорентинску унију, тражио је од великог 
кнеза Иван III да му одобри да испред себе носи римокатолички крст. Кнежеву 
дилему у вези са оправданошћу овог „протоколарног” захтева одлучно је разрешио 
митрополит Филип својим одговором: „Не може представник (папски), не само да 
уђе у град са крстом, него ни да приђе близу, ако ли му ти дозволиш да то уради, 
желећи да га почаствујеш, тада ће он на једна врата у град, а ја, отац твој, из града на 
друга врата; не приличи нам ни да слушамо о томе, а камо ли да гледамо, због тога 
што онај који љуби и хвали туђу веру, тај своју скрнави”12. 
 

2. 1. Верске слободе иновераца у Московском царству 
 

Обим верских слобода иновераца у Московском царству био је одређен 
међународним уговорима које је руска држава закључивала са другим државама и 
правним актима московских власти. Клаузуле о верским слободама биле су 
предвиђене у појединим уговорима које је Московско царство, настављајући 
традицију међународно-правног општења других удеоних кнежевина, закључивало 
са протестанским и римокатоличким европским државама. У ред таквих уговора, 
спадају они који су били закључени са Данском (1562), Шведском (Столбовски 
уговор од 1617; Кардиски уговор 1661) и Холштајном (1634). Ови уговори садржали 
су не само позитивне одредбе којима су се реципрочно јемчиле поједине верске 
слободе, већ и негативне, односно оне одредбе којима се изричито забрањивало 
вршење појединих верских обреда13. Од домаћих руских правних извора у материји 
верских слобода иновераца, најчешће се срећу негативни поједанични акти у форми 
указа, којима су се одбијале молбе иновераца за признање неког од верских права, 
или се ускраћивало неко такво раније дато право, док су сасвим ретке, тзв. 
жалованныя грамоты, којима су се, иначе, московски цареви редовно служили када 
су православним манастирима даровали поједине јавноправне привилегије14. Ипак, у 
највећем делу, односи између московске државе и иноверних верских заједница 
остаће до краја XVII века правно нерегулисани, са променљивим фактичким 
решењима. Разлоге за такво стање А. Попов налазио је у томе што су се московски 
владари „чували да не препусте странцима пуну слободу богослужења – као право, и 
да тиме вежу своју сопствену слободу у односима према њима”15.  

Зато су, по својој правној природи, верске слободе које су уживали иноверци 
у Московском царству имале карактер средњовековне владарске милости, односно 
привилегије дате у форми јавног правног поклона, а не неотуђивог, законом 
ујемченог права. Истовремено, због конфесионалног православног карактера 
московске државе, заштита интереса православне вере од иноверне пропаганде 
налазила се у основи сваке појединачне одлуке московских царева о давању или 

                                                 
12 С. М. Соловьев, История России с древнейших времен, 171; В. О. Ключевский, Русская 
история, 183-184. 
13 М. Дьяконов, Очерки общественного и государственного строя Древней Руси, 162; А. С. 
Мулюкин, Приезд иностранцев в Московское государство, 220. 
14 А. С. Павлов, Отношение Церкви к не принедлежщим ей христианским обществам, 665; А. 
Н. Филиппов, Учебник истории русскаго права,Ч. I, Юрьев, 1907, 337-338; М. Дьяконов, 
Очерки общественного и государственного строя Древней Руси, 165. 
15 А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому 
праву, 109. 
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недавању поједине верске слободе некој од верских заједница16. Одсуство општих 
правних норми о верским слободама иновераца и страх од прозелитизма према 
православнима утицали су на то да је свака од иноверних верских заједница у 
стварности Московског царства имала другачији третман. Осим тога, до краја 
московског периода, руска држава је на различите начине гледала на верске слободе 
иностраних иновераца, макар се они налазили и у служби Царства, као тзв. служилые 
люди по прибору17, и својих иноверних поданика.  
 

2. 2. Верске слободе римокатолика 
 

Римокатолици који су боравили у московској држави уживали су слободу 
вероисповедања, али је она била сведена на оквире приватног, кућног богослужења. У 
циљу задовољења религиозних личних потреба римокатолика, руске власти одобравале 
су долазак у Московско царство римокатоличком свештенству. Овакву верску 
привилегију нису уживали сви странци римокатолици, већ само они који су, као 
припадници служилые люди по прибору, били ангажовани у различитим службама руске 
државе. То се изричито констатује у једном акту који је крајем XVII века донет поводом 
прозелитских злоупотреба језуита: „Једном мирском свештенику, осим језуитима и 
члановима других монашких редова, одредило је царско величанство да може 
привремено боравити у Москви и то због службених људи римске вероисповести, који 
су сада у служби Великог кнеза, и да им он (свештеник) врши службу у кући”18. За 
легалан боравак у Московском царству, римокатоличким свештеницима било је 

                                                 
16 А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому 
праву, 107; А. С. Павлов, Отношение Церкви к не принедлежщим ей христианским 
обществам, 663-664. 
17 У статусно-правном погледу, становништво Московског царства делило се на службене 
класе (разреде) различитих правних капацитета. Разлике између класа, како примећује проф. 
Владимирски Буданов, „нису проистицале из права, већ из обавеза које су имале према 
држави”. Уз то, овакве службене класе у периоду Московског царства нису биле правно 
затворене групе, па руско друштво карактерише, за средњовековне прилике, завидна социјална 
покретљивост. Најкрупнија је била подела на служећу класу (служилые люди), чији су чланови 
„дуговали личну службу држави”, и тежачку класу (тяглые люди), чији су чланови „дуговали 
уплату новца у корист државе” и, уз то, били су организовани у пореске општине као титуларе 
права и обавеза. А. Н. Филипов примећује да се обе класе јављају тяглым, али је разлика у 
специфичности њиховог тягла (терета, тј. службе), што је доводило и до разлике у правима 
која су припадала члановима појединих класа. Ове две основне службене класе делиле су се на 
читав низ разреда; тако се служећа класа (служилые люди) делила на чланове Бојарске Думе 
(думные чины), лица која су дуговала дворску службу (придворные чины), лица која су 
дуговала војну службу (военные люди) и лица која су дуговала грађанску службу; док се 
тежачка класа (тяглые люди) делила на градско становништво (посадские люди) и сељаштво 
(крестьяне). Уз то, у оквиру служилые люди, разликовале су се, према пореклу, службе две 
групе. Једну групу чинили су бојари, племићи (московски и провинцијски), околници 
(окольничие) и тзв. деца бојарска (дети боярские), који су службу држави дуговали по рођењу, 
или, како се говорило, „по отечеству”. У другу групу служилые люди, улазили су сви они који 
су службу преузели по својој вољи и чија се служба у ондашњим документима називала 
служба „по прибору”. М. Ф. Владимирский Буданов, Обзор истории рускаго права, 115-147; А. 
Н. Филиппов, Учебник истории русскаго права, 411-444; И. Д. Беляев, История русского 
законодательства, Санкт Петербург 1999, 420- 427; М. Дьяконов, Очерки общественного и 
государственного строя Древней Руси, 213-295. 
18 А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому 
праву, 109. 
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неопходно позивно писмо издвојених територијалних заједница (тзв. слободе) у којима 
су живели иноверни странци који су вршили службу у корист руске државе, као и путна 
исправа за прелазак руске границе, тзв. проезжя грамота, која се добијала уз позивно 
писмо, или су је у пограничним ујездима издавале војводе19. 

Насупрот томе, иностраним трговцима, по свој прилици, није било 
дозвољено да са собом доводе римокатоличке свештенике20. То потврђује клаузула у 
уговору који је Московско царство закључило са Холштајном 1634. године: „А 
попове и учитеље римске вере... у московску државу не довозити; а ко их довезе и 
тајно код себе држи, њих казнити срмћу” 21. Неповољнији статус трговаца у оквиру 
римокатоличке заједнице странаца од служилые люди по прибору, када је у питању 
право на довођење свештеника, проистицао је, највероватније, из специфичности 
путног режима иностраних трговаца у односу на друге групе странаца. Наиме, једино 
су трговци уживали општу привилегију да слободно путују у руску државу, док су 
све друге категорије странаца за улазак у Московско царство биле подвргнуте 
ригорозном режиму административних дозвола22. И поред изричитих уговорних 
одредби, са запрећеном смртном казном за њихово непоштовање, као у случају 
Холштајна, у пракси су се појављивале бројне злоупотребе права трговаца на 
слободан путовање у Московско царство. Како закључује А. С. Муљукина, „многи су 
странци долазећи код нас, тежећи циљевима који ништа заједничког нису имали са 
трговином и за чије испуњење их не би пропустили у Русију, потпуно слободно 
пропуштани под видом трговаца” 23. 

                                                 
19 А. Г. Маньков, Уложение 1649 года – кодекс феодального права России, Л. 1980, 156; А. С. 
Мулюкин, Приезд иностранцев в Московское государство, 41-42; Акти Земских соборов - 
Соборное Уложение 1649 года, Российсское законодательство X-XX веков, В девяти томах, т. 
3, Под общей редакцией О. И Чистякова, Москва 1985, 272-273; Соборное Уложение 1649 
года, Текст, Коментарии, Законодательные памятники русского централизованного 
государства XV-XVII веков, Л. И. Ивиной и др, Ленинград 1987, 161. 
20 Позивајући се на изјаву коју је Иван Грозни дао Посевину – Римлянам, Венецианам и 
Цесаревой области торговым людям в Московское государство приезжать и торговать 
повольно и попам с ними их вери ездить воля безо всякаго возбранения – а на основу које је 
донета и уручена Посевину опасная проезжая грамота на име свих Венецијанаца, са 
клаузулом којом су били обухваћени и с ними попы римскаго закону, Муљукин закључује да су 
право на довођење свештенства „католици (трговци) изгубили у XVII веку ”. А. С. Мулюкин, 
Приезд иностранцев в Московское государство, 179-180, 220. 
21 Занимљиво је да је наведена одредба била предвиђена у уговору са протестантским 
Холштајном, што може да говори о озбиљности намере Московског царства да затвори све 
могуће тајне канале за довођење римокатоличких мисионара у руске земље, али и даље на исток, 
јер су, управо, холштајнске компаније уживале право слободног транзита кроз Русију у трговини 
са Персијом. А. С. Мулюкин, Приезд иностранцев в Московское государство, 220-221. 
22 И инострани путници потврђују у својим сведочењима да су, међу странцима, искључиво 
трговци, и то из земаља са којима руско Царство није било у тренутном непријатељству, 
уживали привилегију слободног путовања у Московско царство. Тако је Флечер, који је у 
Русији боравио 1588–89. године, забележио да је странцима „из неке од образованих држава” 
забрањено да путују у Московско царство да не би Русе упознавали са туђим обичајима, „осим 
због трговинске сарадње, ради продаје својих роба и ради набавке туђих производа”. Невил у 
свом делу о Московији, писаном почетком XVII века, говори да је „приезд в Московию 
дозволен только посланнику или торговцу”. Међутим, привилегија слободног путовања коју су 
уживали страни трговци током највећег дела московског периода била је апсолутна само у 
погледу пограничних градова, као што су били Архангелск и Псков, док је трговина у 
унутрашњости била подвргнута целом низу ограничења. А. С. Мулюкин, Приезд иностранцев 
в Московское государство, стр. 32, 60. 
23 А. С. Мулюкин, Приезд иностранцев в Московское государство, 39. 
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Неке чињенице указују да су почетком XVI века страни трговци – 
римокатолици можда и имали своје храмове у Великом Новгороду и Москви. Тако 
се, у уговору Великог Новгорода са Ханзом од 1514. године, предвиђало постојање у 
овом руском граду цркве за стране трговце (купеческая церковь). Мада у изворима из 
XVI века, нема сигурног помена о постојању ниједног римокатоличког храма у 
Московском царству, М. Н. Тихомиров претпоставља да су већ у XV веку 
римокатолици имали у Москви, у оквиру тада најбројније италијанске трговачке 
колоније, своју цркву са капеланом24.  

Почев од половине XVI века, главни захтев римокатолика према московској 
држави састојао се у добијању дозволе за подизање цркве. Осим тога, као и случају 
Посевиновог посредовања, папски изасланици су свој захтев редовно испостављали у 
форми додатне накнаде за преговарачке „добре услуге” у разним мировним мисијама. 
Тако је Лав Сапега, током руских преговора са Пољском, испоставио захтев за 
подизање римокатоличког храма у Москви. Слично Ивану Грозном, Борис Годунов 
одговорио му је да се „не може дозволити Пољацима да сазидају латинску цркву, али 
да им се не брани да долазе у Русију и да живе по својој вери”. Овакав чврст и 
доследан негативан став према изградњи римокатоличког храма у руској држави 
имаће сви цареви московског периода, што се види и из упуства које је царица 
Софија Алексејевна, скоро деведесет година после Годунова, дала својим 
преговарачима послатим у Беч: „Изградњу цркве одбити, а у кући Римљанима није 
забрањено да се по својој вери моле”25.  

Забрана вршења јавних богослужења дубоко је тангирала интересе 
римокатолика и они, до краја московског периода, неће престати са протестима и 
захтевима за изградњу свог храма на територији руске државе26. Међутим, у оквиру 
концепта поштовања личног религиозног опредељења и права на приватно 
богослужење, који су руске власти, мање-више конзистентно заузеле према 
римокатолицима током московског периода, није било места за храм и јавно 
богослужење. Отуда ће дозволу за подизање првог римокатоличког храма у Москви 
издати цар Петар Велики 1705. године. Пре тога, Манифестом од 16. априла27 1702. 
године, била је правно прокламована потпуна слобода богослужења за све 
хришћанске вероисповести у руској држави28. 

                                                 
24 Једно ренегатство које је навело М. Н. Тихомирова на закључак о постојању римокатоличке 
цркве у Москви крајем XV века, интересантно је за историју православно-римокатоличких 
односа у Московској Русији. Наиме, летописац бележи да је 17. маја 1492. године римокатолички 
капелан Иван Фрјазин, иначе припадник реда августиноваца, примио православље и оженио се 
удовицом извесног Серинова. Ренегатство католичког свештеника, речју Тихомирова, схватало 
се у Москви као победа православља, таква да је сам велики кнез новокрштеном поклонио читав 
једно село. М. Н. Тихомиров, Иностранцы в Москве, Труды по истории Москвы, 249; А. С. 
Мулюкин, Приезд иностранцев в Московское государство, 219-220. 
25 А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому 
праву, 108.  
26 Тако су се 1695. године, римокатолички свештеници Франциско и Павел, у жалби упућеној 
царевима Ивану и Петру Алексејевичу, горко јадали због тога што у Москви немају свој храм. 
А. С. Павлов, Отношение Церкви к не принедлежщим ей христианским обществам, 667-668. 
27 Датуми у раду навођени су према јулијанском календару. 
28 У Манифесту Петра Великог, стоји: „Итакъ мы крепко того смотреть станемъ, чтобы, по 
прежнему обычаю, никто какъ въ своемъ публичномъ, такъ и въ частномъ отправленіи 
богослуженія стеснямы не были”. А. С. Павлов, Отношение Церкви к не принедлежщим ей 
христианским обществам, 668; А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и 
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Разлози за свођење верске слободе римокатолика на приватно богослужење 
налазили су се у дубоком неповерењу руске стране у добре намере римске курије. О 
таквом подозрењу према римокатолицима, говори и указ од 1631. године, уручен 
енглеском пуковнику Александру Леслију, кога је Московско царство ангажовало да 
у иностранству пронађе најамнике за руску војску, а у коме је стајало да 
„унајмљивати ратнике добре и верне, а Французе и друге паписте не унајмљивати” 29. 
У свом чланку о странцима за време царевања Михаила Тедоровича, А. С. Лапо 
Данилевски пише како се „московска власт, унајмљујући странце у своју службу, 
највећим делом, служила лутеранима и калвинистима; људе римске вере је позивала 
само у крајњем случају” 30. Међутим, А. С. Муљукин показао је да су, и поред 
неспорног сумњичења за прозелитизам, многи римокатолици били ангажовани у 
различитим руским државним службама, живећи од Москве до Астрахана31. 

Много је догађаја током XVII века који показују да руско сумњичење 
римокатолика за верску пропаганду није било без основа. Прозелитска активност 
Рима, који је у беспоретку Смутног времена отворено показао непријатељске намере 
према православној вери и руској државности, кроз другачије форме је настављена и 
за владавине првих Романова32. Специфичан вид прозелитске делатности 
представљало је деловање појединих православних калуђера са југа и запада Русије, 
који су, после теолошког школовања у Риму, Оломоуцу, Виљни, Кракову, 
Инглоштаду и другим римокатоличким мисионарским центрима, долазили у 
Московско царство, где су, као криптокатолици, ширили папско учење. Сама руска 
Црква је, у оквиру своје законодавне и судске надлежности, са променљивим 
успехом, током целог XVII века, предузимала мере против латинизма у редовима 
обичног народа и клира, почев од одлуке Сабора од 1620. године о поновном 
крштењу западних Руса који су долазили Московско царство (тзв. белоруса – 
недокрштених обливанаца), преко случајева спаљивања сумњивих јеретичких књига 

                                                                                                                            
нравствености по русскому праву, 207-208. 
29 А. С. Мулюкин, Приезд иностранцев в Московское государство, 138-139. 
30 А. С. Лаппо-Данилевский, Иноземцы в России в царствование Михаила Федоровича, 
Журнал Минист. Народн. Просвещ, 1885, сентябрь, 72. Наведено према: А. С. Мулюкин, 
Приезд иностранцев в Московское государство, 141-142. 
31 Између осталог, средином двадесетих година XVII века, у служби Московског царства био је 
ангажован француски барон Пјер де Ремон, а 1628. и 1631. године, допутовали су на  „службу 
государя” два Француза „лотринские земли”, мајстор за ковање новца и рударски стручњак Јаган 
Мартинов и лекар Филип Бриот. У војну службу Московског царства, 1654. године, били су 
унајмљени Французи: пуковник Клаудиус Францискус Деспевил и капетан Никола Бурхинген. У 
царским виноградима у Астрахану, био је ангажован извесни француски стручњак Петар 
Лјакурт. А. С. Мулюкин, Приезд иностранцев в Московское государство, стр. 140.  
32 У XVII веку, у свести руског народа, као кривци за катастрофу руске државности у догађајима 
Смутног времена, обележени су домаћи руски издајници, углавном из бојарских редова и 
иноверни странци, у првом реду, римокатолички Пољаци. У историјском извору, насталом 
почетком 1611. године, непознати аутор наглашава религиозни елемент, како код издајника – 
наши јединоверни издајници, тако и код спољних непријатеља – нови богоотступници... и 
разоритељи хришћанске вере: „Скажу вам истинну, а не ложь, что однолично сопостаты наши, 
которыя у нас, ныне с нашими изменники-единоверники, и с новыми богоотступники, и 
кровопролители, и разорители вери християнския, с первенцы сатанины, со июдиными предателя 
Христова братиею, с началники, и со иными их подручники, и угодники, и единомысленники, 
иже недостойны по своим злым делом прямым своим званием именоватися, хотят нас конечно 
погубити, и под меч подклонити”. В. А. Томсинов, Соборное Уложение 1649 года, 
Законодательство царя Алексея Михайловича, Москва 2011, 38. 
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које су долазиле из западне Русије, због чега су их називали литванским књигама, па 
све до победе, мада историјски привремене, на Сабору 1690. године над до тада 
црквено-политички моћном латинском страном33. Међутим, ове мере нису биле 
довољне да се сузбије римокатоличка пропаганда, јер су ван њиховог домета остајали 
утицајни странци, какви су, крајем XVII века, били дипломата Павле Мензије и 
генерал Патрик Гордон, који су били главни ослонци агресивне римокатоличке 
мисије основане у Москви. Зато се патријарх Јоаким 1689. године обраћа царевима 
Ивану и Петру Алексејевичу са молбом да прогнају језуите из Московског царства, 
јер „језуити раније у Московском царству нису нигде имали уточиште зато што они 
светој саборној Источној Апостолској цркви и њеним догматима чине противност и 
раскол, и људе примамљују и римској вери уче”. Цареви су прихватили патријархову 
молбу, па је 20. октобра исте године донет Высочайшій указ, који је прочитан 
језутима, како би се „спремили за свој пут и иселили се”34. Врло подробан опис свих 
злоупотреба верских слобода, које су римокатолици уживали у Московском царству, 
дат је у званичном обраћању руске стране посланику Светог римског царства 
немачке народности од 29. августа 1691. године: „Римокатоличка црква, језуити и 
њихова училишта, сада и у будуће, неће постојати у Москви. Када је језуитима било 
дозвољено, због љубави према Ћесару, да привремено, спокојно живе и врше службу 
у кућама, они су почели да живе противно томе, занимали су се туђим пословима, 
прихватали су нове, писали су, шаљући поштом у друге државе, о стварима за које 
нису били овлашћени; свјатејшему Патријарху и свему гркоруском свештенству и 
благочестију чинили су многе непријатности, ради прелести и раздора штампали су 
на руском језику многе летке и у своја училишта позивали су Русе... ”35 

Пишући о положају римокатолика у Московској Русији, један од најбољих 
познавалаца овог проблема, Д. Толстој, закључује да су „руски државници у 
потпуности разумели дух овог учења и да су врло доследно повукли линију између 
религије и пропаганде, између духовних потреба католика и сталешких претензија 
њиховог свештенства: римокатолици су могли да се моле по обредима своје вере и за 
то су могли да имају своје свештенике, али да они не припадају монашким редовима, 
уређеним у највећој мери за ширење католицизма; они су у Русији остајали католици, 
нико их није приморавао на промену вере, али је зато и католичким свештеницима 
одлучно било забрањено да преобраћују православне” 36. 

 
2. 3. Верске слободе протестаната 

 
Протестанти су у Московској Русији од почетка уживали шири круг верских 

слобода од римокатолика. Разлоге за повољнији статус протестаната, по каноничару А. 
Попову, треба тражити „у уситњености појединих протестантских секти и њиховом 

                                                 
33 Г. Флоровски, Путеви руског богословља, 41-94; А. С. Павлов, Отношение Церкви к не 
принедлежщим ей христианским обществам, 667. 
34 А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому 
праву, 108. Језуити су, крајем XVII века, успели да у Москви легално отворе и своју школу, 
коју су листом похађала деца припадника високих руских аристократских кругова. Г. 
Флоровски, Путеви руског богословља, 90-91. 
35 А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому 
праву, 109. 
36 Д. Толстой, Руский католицизм в России, т. I, СПБ, 1876, 125. Наведено према: А. Попов, 
Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому праву, 116. 
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узајамном супарништву које им није давало повољне услове за успешну пропаганду”37. 
Тако је, још 1575. године, цар Иван Грозни одобрио да се на обали Јаузе38 подигне 
протестанска црква, док је њеном пастору Бокгорну поклонио богату одежду и златни 
ланац. Међутим, овај први протестански храм у Московском царству није био дугог 
века, јер је, већ око 1580–1581. године, срушен39. У току владавине Михаила 
Теодоровича, када је, речју Кључевског, „снажна потражња привукла у Москву 
мноштво иностраних техничара, официра и војника, лекара, мајстора, трговаца и 
фабриканата”, у престоници се подижу две протестанске цркве, једна за Енглезе, а 
друга за Холанђане40. Ипак, оне нису биле дугог века, јер су, на основу царског указа 
од 2. марта 1643. године41, срушени лутерански храмови у московским рејонима – 
Китај град, Бели град и Земљани град42. Овакво неизвесно стање у погледу права 
протестаната на јавно богослужење донекле је отклоњено одлуком цара Алексеја 
Михаиловича, која је, према наводима А. С. Павлова, донета 1646. године. Према овој 
одлуци, протестантима је било дозвољено да подигну дрвени храм, али подаље од 

                                                 
37 А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому 
праву, 109. 
38 А. С. Павлов, Отношение Церкви к не принедлежщим ей христианским обществам, 663. 
Јауза је једна од две највеће притоке реке Москве, чије су обале у XVI веку налазиле ван 
градских зидина. У рејону тзв. Зајаузја (Заяузья), налазиле су се занатске слободе, одвојене 
међу собом луговима и баштама, као и велики број села. М. Н. Тихомиров, Средневековая 
Москва в XIV-XV веках, Труды по истории Москвы, 115-116, 121; М. Н. Тихомиров, 
Московский край, Труды по истории Москвы, 363. 
39 А. С. Павлов, Отношение Церкви к не принедлежщим ей христианским обществам, 663; А. 
Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому праву, 
110. За владавине Ивана Грозног, најпре је, у уговору са Данском од 1562, изричито била 
предвиђена реципрочна забрана подизања протестантских и православних храмова: „А церкве 
руской и ропате на обе стороны не быти”. А. С. Мулюкин, Приезд иностранцев в Московское 
государство, 220. 
40 В. О. Ключевский, Русская история, 490; А. С. Павлов, Отношение Церкви к не 
принедлежщим ей христианским обществам, 664. 
41 А. С. Павлов наводи да је наведени указ донет годину дана раније. Међутим, у новијим 
радовима, аутори се ослањају на истраживање К. А. Неволина, па као датум његовог 
доношења, наводе 2. март 1643. године. А. С. Павлов, Отношение Церкви к не принедлежщим 
ей христианским обществам, 664; Акти Земских соборов – Соборное Уложение 1649 года, 
Российсское законодательство X-XX веков, В девяти томах, т. 3, 384; Соборное Уложение 
1649 года, Текст, Коментарии, 308-309. Као годину рушења протестантских храмова, и А. 
Попов узима 1643, али њој додаје и 1632. годину. А. Попов, Суд и наказания за преступления 
против веры и нравствености по русскому праву, 110-111. 
42 Иначе, делови Москве у којима су се налазили срушени протестантски храмови, сукцесивно 
су грађени у другој половини XVI века, испод и око камених зидина Кремља, подигнутих 
1535. године. Странци су се, углавном, насељавали у рејон, који и данас носи назив Китай- 
город, који је први подигнут југоисточно од Кремља. Китай- город је врло брзо постао главно 
и многољудно трговачко средиште Москве, у коме су своје трговачке колоније имали, између 
осталог, Јермени, Енглези (Английски двор), Литванци и Малоруси (в Старых Панех) и Грци 
(око храма св. Николе Старог). Манастир Хиландар је 1556. године, за потребе свог подворја, 
како стоји у царској грамати, „получил двор со всеми потребными хоромы в Новом городе 
Китае”. Поред иностраних дворова, у рејону Китай-города, налазили су се и дворови руских 
градова, као Устюжский двор, као и сверуска удружења купаца и продаваца Купецкий двор и 
Гостиный двор. Белий-город, подигнут 1585. године, постао је у првој половини XVII века 
главно занатско средиште руске престонице. Москва – столица государства, Труды по 
истории Москвы, 330-340. 
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земљаног бедема проширеног московског града – за речку Кукуй, уз то, без спољњег 
звоника и крста. Место за подизање протестантског храма није случајно одабрано, јер 
је ту, у ондашњем Подмосковљу, на десној обали реке Јаузе и потока Кукуј, још у 
време Ивана Грозног, била основана тзв. Немецкая слобода43. Изгледа да је, при 
доношењу овакве одлуке, на цара Алексеја пресудно утицало и једно његово лично 
искуство. Наиме, пре доношења указа, цар је пролазио поред лутеранске, тзв. 
Михаиловске цркве44, подигнуте непосредно после рушења протестантског храма у 
1643. години, на тек неколико десетина метара иза земљаног насипа и рова, између 
двоја градских врата, па је, мислећи да је православна, скинуо капу и прекрстио се, а 
онда му је духовник скрену пажњу на учињену грешку45. Следствено, изглед и 
позиција протестантске цркве требало би да код обичних Московљана оставе и 
визуелно-естетски утисак разлике између „немецких еретиков лютеров и кальвинов 
керки” и православних цркава и тако ублаже бојазан међу православним ревнитељима 
од протестантске пропаганде46. Питање права протестаната на храм и јавно 
богослужење коначно је постављено на чврсте и трајне темеље после оснивања Ново-
иностране слободе, 1652. године, у коју су морали да се преселе сви странци који су се 
налазили у служби руске државе. Овакав закључак каноничар А. Попов посредно 
доказује позивањем на један својинско-правни спор. Наиме, у вези са земљиштем на 
коме је подигнута једна од три протестантске цркве, колико их је било у Ново-
иностраној слободи, тзв. Бауманове цркве, насто је 1669. године спор, јер је извесни 
Бауман, од кога су пастори добили земљиште за подизање цркве, половину ове парцеле 
самовољно узурпирао. У овом спору, московске власти су 1670. године одлучиле да ће 
и „та парцела бити црквена и да се на њу плаћа порез”47. 

И у погледу верских слобода протестаната, правила се разлика, као и код 
римокатолика, између трговаца и странаца који су били у служби Московског 
царства. Наиме, право на јавно богослужење и подизање храмова уживали су само 
странци протестанти који су били унајмљени у различитим службама руске државе 
(служилые люди по прибору). Носиоци овог верског права биле су територијалне 
заједнице странаца (нпр. Немецкая слобода, или, доцније, Ново-Иноземная слобода)  
у којима су они живели. Насупрот томе, протестантским трговцима широм 
Московског царства било је, као што се, између осталог, види из преговора који су 
1630. године вођени између Московског царства и Шведске, ујемчено право на 

                                                 
43 Стара Немецкая слобода била је, по писању Кључевског, растурена у бури Смутног 
времена. 490. В. О. Ключевский, Русская история, 490; А. С. Павлов, Отношение Церкви к не 
принедлежщим ей христианским обществам, 664-665. 
44 Постоји претпоставка да је ова лутеранска дрвена црква добила име Michaelskirche не само 
по св. Архангелу Михаилу коме је била посвећена, већ да је тако названа у захвалност цару 
Алексеју Михаиловичу, који је грамaтом ослободио протестантску заједницу плаћања пореза 
на земљу на којој је била изграђена црква. А. С. Павлов, Отношение Церкви к не 
принедлежщим ей христианским обществам, 665. 
45 А. С. Павлов, Отношение Церкви к не принедлежщим ей христианским обществам, 665. 
46 А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому 
праву, 111-116. 
47 А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому 
праву, 111. Ново-Иноземная слобода је био, како описује Кључевски, „правилно уређен град са 
правим и широким улицама и сокацима, са прелепим дрвеним кућицама”, који је „већ у првој 
години бројао до 1000 људи”. „То је био”, завршава Кључевски своје казивање о Ново-
иностраној слободи, „углић Западне Европе који се сместио на источној периферији Москве”. 
В. О. Ключевский, Русская история, 490. 
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приватно богослужење48. Један од истраживача историје протестантског присуства у 
Русији до владавине Петра Великог, Д. Цветаев, наведено ограничење верских права 
протестантских трговаца објашњава следећим речима: „Власт се очигледно плашила 
да би црква изграђена од стране лица која су расејана на разним тачкама државе, лако 
могла да послужи, не толико за задовољење стварних религиозних потреба 
протестаната, који тамо нису ни били многобројни, колико би се претворила у 
ослонац и оруђе пропаганде, а то би било ничим оправдано нарушавање 
неизмењивих права владајуће православне цркве. И какве све начине нису 
употребљавале западне владе, да би обезбедиле дозволу да се за трговце који су 
привремено допутовали у Русију изгради црква, али су увек добијали један те исти 
одговор: трговци су слободни да врше верску службу у својим кућама, али посебне 
цркве не могу да подижу. Такав одговор су чули представници свих протестантских 
држава, великих и малих, блиских и удаљених” 49. 

Страх московске државе када је у питању злоупотреба верске слободе у 
прозелитске сврхе, показао се, и у случају протестаната, великим делом оправданим. 
Шведска је, после закључења по Московско царство неповољног Столбовског мира 
(1617), којим је добила целокупно руско приобаље Балтичког мора, у верско-
пропагандне сврхе основала у Стокхолму Словенску штампарију. У њој је, на 
словенском језиику, одштампан Лутеров катехизис, са циљем да се, речју А. С. 
Павлова, „преобрате у лутеранство сви руски поданици у Шведској”. Због покушаја 
насилног верског преобраћивања, масе православног становништва беже у московску 
државу, посебно у Велики Новгород, где их дочекују бројне забране изазване 
сумњом у догматску чистоту њиховог православља50. Један од најчувенијих 
случајева протестантског мисионарења међу православним Русима, збио се у време 
малолетства Петра Великог и био је везан за двојицу странаца – Кулмана и 
Норденмана51. После пријаве од стране појединих Немаца, овој двојици мисионара 
суђено је и они су 1689. године осуђени на смрт спаљивањем. Радило се о једном од 
ретких случајева да су у Московском царству странци били осуђени на смртну казну 
због верске пропаганде, која је, овом приликом, квалификована као кривично дело 
богохуљења. Због својих крајње егзотичних обележја несвојствених односу руске 
државе према иноверцима, случај Кулман незаобилазан је у руској црквено-
историској и правно-историјској литератури52. Истовремено, велико одушевљење 
које је пратило Кулманове проповеди показује, како примећује Г. Флоровски, да 
„крајем века (XVII) Немачка слобода није била тако строго издвојена и учаурена” 53. 

                                                 
48 А. С. Мулюкин, Приезд иностранцев в Московское государство, 220; А. С. Павлов, 
Отношение Церкви к не принедлежщим ей христианским обществам, 110. 
49 Д. Цветаев, Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований, Москва, 
1890, 131. Наведено према: А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и 
нравствености по русскому праву, 106. 
50 А. С. Павлов, Отношение Церкви к не принедлежщим ей христианским обществам, 665-666. 
51 Извори показују да је Кулман ушао у Московско царство, јер је, приликом добијања путне 
исправе у Пскову, прикрио своје праве намере, наводећи као разлог његовог путовања у 
Русију, посету сродницима из Холандије („из Галанские земли”). А. С. Мулюкин, Приезд 
иностранцев в Московское государство, 258. 
52 Тако, примера ради, случај Кулман наводе А. С. Павлов, Отношение Церкви к не 
принедлежщим ей христианским обществам, 666; В. В. Есипов, Грех и преступление, 
святотатство и кража, С-Петербург 1894, 22; А. Попов, Суд и наказания за преступления 
против веры и нравствености по русскому праву, 144. 
53 Г. Флоровски, Путеви руског богословља, 92. 
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2. 4. Верске слободе иноверних поданика Московског царства 
 

Ради успешног ширења своје власти на ретко насељена евроазијска 
пространства, Московско царство користило се неслогом и сталним сукобима који су 
владали међу етнички шароликим муслиманским становништвом, као и бројним 
ситним сибирским домородачким паганским племенима. Читав један свет малих и 
завађених кнежевина у ширем каспијском басену видео је у Московском царству 
гаранта мира и заштитника од разбојничких упада кримских Татара, због чега су у 
Москву стизале молбе за руско покровитељство. С московске стране, форма 
признања врховне руске власти од стране прикаспијских и сибирских народа 
углавном се сводила на плаћање колективног пореза, тзв. ясак. Московским властима 
је, због успешне контроле над овим, најчешће подозривим и вероломним етничким и 
верским калеидоскопом, ненавиклим на државну дисциплину, од посебног значаја 
било да отклони сваки могући извор сукоба. Тиме су се, пре свега, штитиле нејаке 
новоосноване руске колоније на истоку, од Тобољска, преко Томска, Јенисејска, 
Краснојарска и Кузњецка54.  

С тим у вези, а имајући у виду посебну религијску осетљивост муслиманских 
народа Поволожја и југозападног Сибира, московске власти су војводама у 
новоприпојеним крајевима издавали бројне акте, у којима се, под претњом најстрожег 
кажњавања, забрањивало свако насилно прекрштавање локалног муслиманског 
становништва55. Ове наредбе локалним војводама заснивале су се на Указу који је био 
донет 1623/24. године и према коме је изричито била забрањена трговина и претварање 
у робове припадника неруских азијских народа, њихово одвођење у европски део 
Русије, као и насилно превођење у православну веру. Садржина Указа од 1623/24. 
године, у донекле измењеном облику, поновљена је у члановима 117. и 118. XX главе 
најзначајније законске кодификације московског периода – Саборног уложенија од 
1649. године. Законодавац Уложенија прописивао је „оштро кажњавање” оном ко би „у 
Астрахану и у Сибиру Татаре крао или отимао на силу”56. 

У предању Башкира, сачувало се сећање да им је, приликом добровољног 
преласка у руско поданство, Иван Грозни гарантовао право на слободно исповедање 
вере. Један од бројних башкирских устанака, осамдесетих година XVII века, правдан 
је покушајем насилног покрштавања Башкира, али су московске власти брзо 
реаговале указом којим су још једном биле потврђене привилегије дате од стране 
Ивана Грозног57. Ипак, паралелно са колонизацијом, одвијало се и православно 

                                                 
54 С. М. Соловьев, История России с древнейших времен, 214, 438-445. 
55 У једном такавом акту од 1628. године, упућеном астраханским војводама, стоји: 
„Однолично астраханским служилим и жилецким и приезжим людем заказати всякими мерами 
накрепко съ угрозами (нещаднаго наказанья), чтобы они однолично, въ Ногайскихъ улусахъ и 
Юрговскихъ татаръ и Едисановъ въ кочевьяхъ, ясьірю ихъ татарскаго никакого не скрадывали 
и тайно въ неволю не крестили ни коими мерами”. А. Чебышев – Димитриев, О преступном 
действии по русскому до-петровскому праву, Казнь 1862, 200-201. 
56 Указ од 1623/24. године се наводи у оквиру чл. 117. XX главе Уложенија: „Да в прошлом во 
132-м году послан указ, блаженыя памяти великаго государя царя и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии в Сибирь, да в Астрахань, татар и татарченков мужеского и женского 
полу всяким людем покупати и даром ни у кого имати и крестити, и на Русь ни с кем высылати 
не велено”.  Акти Земских соборов – Соборное Уложение 1649 года, Российсское 
законодательство X-XX веков, В девяти томах, т. 3, чл. 117-118, гл. XX, 229-230, 409-410; 
Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, чл. 117-118, гл. XX, 117, 353.   
57 Н. Кулбахтин, Жалованные грамоты Ивана Грозного башкирам, 
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мисионарење. Према запажању Владимирског Буданова, најбоље резултате у 
мисионарској делатности давало је оснивање манастира и заједнички живот и истим 
насеобинама колониста и домородаца58. И поред свега, путници из западне Европе, 
као што је био холштајнски посланик Адам Олеарие почетком XVII века, бележе: 
„Нисам чуо да су Руси неког насилно обраћали у своју веру, напротив, они сваком 
остављају слободу савести, макар то били њихови поданици и робови” 59. Бројни 
Татари, нарочито кнезови и мурзе, већ од половине XV века, добровољно прелазе у 
православну веру, чиме се отвара један од бројних извора за настанак руског 
племства. За разлику од појединих новокрштених припадника народа Поволожја и 
Сибира, компактне неасимиловане масе иноверног и инородног евроазијског 
становништва „представљале су спољни додатак који није вршио никакав утицај на 
унутрашњи склад северноруске државе” 60.  

Независно од односа московске државе, поједини муслимански народи 
(Татари, Башкири, Калмици) некадашњег Астраханског царства не престају да, током 
XVII века, подижу побуне и да турском султану шаљу жалбе на свој положај, 
тражећи да их „ослободи од хришћанског ропства”. Тако су се још у XVI веку, после 
пада Казања и Астрахана, како примећује Кључевски, укрстили религиозни односи 
на европском Истоку, јер су се православни хришћани из Османског царства 
обраћали руском цару као своме покровитељу, док су руски муслимани свог 
покровитеља видели у турском султану. О томе упечатљиво сведочи детаљ са руско-
турских преговора у Цариграду 1672. године. Руски представници су у Цариград 
стигли са вестима које су чули у Молдавији и Влашкој, да би тамошње православно 
становништво устало на Турке, после прве мање хришћанске победе. Међутим, у 
Цариграду, чекао их је хладан дипломатски туш у виду информације да су Порту 
недавно посетили представници казањских и астраханских Татара и Башкира, који су 
„молили султана да их прими у своје поданство, јер Московљани, мрзећи њихову 
муслиманску веру, многе од њих туку до смрти и непрестано их разарају. Султан је 
богато даровао посланика, поручивши им (Татарима) да издрже још мало”61. Посебно 

                                                                                                                            
http://vatandash.ru/indeh.php?article =1505.       
58 М. Ф. Владимирский – Буданов, Обзор истории рускаго права, 114. 
59 А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому 
праву, 107. О односу који је руска Црква имала према сибирским многобожачким домороцима 
најекспресивније сведочи Житије св. Стефана Пермског (+26. април 1396). Стефан се, по 
благослову епископа коломенског, упутио у опасну и дивљу земљу Зирјана, североисточно од 
родног Великог Устјуга, да би, зирјанском народу, смелом подвижничком љубављу, ширио 
православну хришћанску веру. Своје служење зирјанском народу, Стефан је отпочео 
састављањем зирјанског писма на које ће превести богослужбене текстове и део Светог писма. 
Због оваквог мисионарског подвига међу пермским паганима, Г. Федотов, св. Стефана 
Пермског пореди са св. солунском браћом Кирилом и Методијем. Г. Федотов, Светитељи 
старе Русије, 114-121. 
60 У једној од класичних историја руског права, професор Владимирски Буданов наводи 
резултате истраживања историчара Загоскина, по којима је 120 руских племићких родова 
имало татарско порекло, док је још око 36 племићких родова водило порекло од других 
источних народа. Поједине татарске мурзе, као преци кнежева Мешћерских, примају 
православно крштење још крајем XIV века. М. Ф. Владимирский – Буданов, Обзор истории 
рускаго права, 114, 123. 
61 Како је изгледала верска толеранција у турској режији, упечатљиво је показао један догађај 
из августа исте 1672. године. Улазећи после победе над Пољацима у град Каменц на Украјини, 
Турци су житељима града оставили три цркве, по једну православну, римокатоличку и 
јерменску. На осталим црквама, сломили су звонике, а саборну цркву претворили су у џамију, 



 340

занимљиву политичку појаву представљало је удруживање домаћих руских 
побуњеника, иностраних непријатеља и нелојалних група иноверног и инородног 
становништва у немирима и побунама против државне власти. Посебно 
карактеристичан пример у XVII веку непријатељски расположене етничке скупине 
према руској држави представљали су Мордви, који су, почетком овог века, у 
условима Смутног времена, разорили Москву, да би, у другој половини истог века, 
учествовали у познатој побуни Стењке Разина62. 
 

3. Грађанско-правни статус иноверних странаца и иноверних поданика 
Московског царства 

 
Заједничко за обе групе иновераца – странце и руске поданике – било је то 

што су они у московском периоду, осим у погледу верских права, у другим правима у 
највећој мери били изједначени са православним Русима.  

Татарима и другим муслиманским и многобожачким народима (Мордви, 
Чермиси, Чуваши, Башкири, Мари и др.) Поволожја и Урала, руска држава, бројним 
указима, изричито је гарантовала својину на земљи (вотчина – баштина). Осим тога, 
татарске мурзе и кнезови су за службу коју су давали руској држави, пре свих војну, 
добијали, као и руски служилые люди по прибору, накнаду у виду условно дарованог 
земљишта – помјестија (поместья)63. Саборно уложеније од 1649. године, у пет 
чланова XVI главе, кодификује дотадашње појединачне указе о помјестијама 
припадника неруских народа, гарантујући, под претњом конфискације, и „царске 
освете” (государя быти в опале), односно допунске казне по нахођењу царског суда – 
неотуђивост ових поседа. Занимљиво је то да законодавац наведену грантију 
проширује и на она земљишта чији су титулари некада били Руси, али која су у 
беспоретку Смутног времена опустела, да би их касније самовласно узурпирали 
татарски помјешчики64.  

                                                                                                                            
пред којом су обрезали ухваћеног осмогодишњег хришћанског дечака. В. О. Ключевский, 
Русская история, 407; С. М. Соловьев, История России с древнейших времен, 428. 
62 Историчар Соловјев наводи многе случајеве у којима су руски одметници, заједно са 
Чувашима и Черемисима, подизали побуне против централне власти у југозападном Сибиру. 
С. М. Соловьев, История России с древнейших времен,  416; М. Ф. Владимирский – Буданов, 
Обзор истории рускаго права, 114. 
63 У првој половини XVII века, дошло је до значајних промена у војној организацији 
московске државе. Видљива је тенденција смањења удела и значаја бојарских коњичких 
пукова у корист трупа стајаће војске, која се, добрим делом, формирала и од припадника 
неруских народа, док су Европљани углавном били ангажовани као војни стручњаци на 
командним местима. Тако је, 1630. годинe, руска војна сила имала следећу структуру: од 
укупно 92 555 војних обвезника, бојари и тзв. деца бојарска давала су 27 433 (30%), стрелаца 
који су у миру вршили полицијску службу било је 28 130 (30,5%), козака 11 192 (12%), 
пушкара 4 316 (4,5%), страних најамника 2 783 (3%) и војника из неруских народа – Татара, 
Чуваша и Мордвијаца – 18 701 (20%). Овакве промене су, пре свега, биле подстакнуте појавом 
новог оружја које је изменило ранији начин ратовања, уводећи на европску ратну сцену 
многобројне армије пешадије, уместо дотадашњих елитних племићких коњичких јединица. А. 
Г. Маньков, Уложение 1649 года – кодекс феодального права России, 183-188; М. Ф. 
Владимирский – Буданов, Обзор истории рускаго права, 205-207.  
64 Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, чл. 41-45, гл. XVI, 78-79, 263-264; 
Акти Земских соборов – Соборное Уложение 1649 года, Российсское законодательство X-XX 
веков, В девяти томах, т. 3, чл. 41-45, гл. XVI, 171-172, 351-352; М. Ф. Владимирский – 
Буданов, Обзор истории рускаго права, 569; А. Г. Маньков, Уложение 1649 года – кодекс 
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Инострани иноверци из западноевропских земаља, који су на позив 
Московског царства (приезд на государево имя) вршили неку од служби у корист 
руске државе, чинили су посебан разред служилых людей, чији су чланови у правима 
били потпуно једнаки са руским градским племићима65. И они су, као и домаћи 
иноверци, могли да стичу баштине (вотчине) и условно даровано земљиште 
(поместья), али у ујездима посебно одређеним за насељавање странаца. Од Указа 
донетог 1614. године, помјестија за странце, тзв. иноземцовския поместья, 
представљала су неотуђиву и недељиву целину, па су, у оквиру овог земљишног 
фонда, поједина помјестија могла да се додељују само странцима, као накнада за 
њихову личну службу Царству66.  

Понајмање је, како је утврдио још А. С. Муљукин, вероисповест утицала на 
правни положај трговаца, јер су њихова права из области трговине и саобраћаја 
углавном била уређена међународним трговачким уговорима и појединачним 
привилегијама које су им у форми партикуларних закона давали московски цареви67. 
У неким периодима московске историје, трговци из појединих европских држава 
имали су, у области трговине, и повољнији положај од самих Руса. Тако су, за 
владавине цара Михаила Теодоровича, енглеске компаније добиле привилегију да 
обављају трговину по целој држави, и то без плаћања било каквих царина и такси68. 
У Саборном уложенију од 1649, у 1. члану X главе, у оквиру опште декларације о 
законитом и једнаком суду за све становнике Московског царства, законодавац је 
решио и питање процесног статуса странаца у руској држави, подвргавајући и њих 
јурисдикцији домаћег правосуђа. Овом нормом није успостаљена, како у погледу 
руских поданика, тако ни у погледу странаца, једнакост грађана пред законом у 

                                                                                                                            
феодального права России, 60.  
65 Не само да је положај иноверних странаца из западне Европе у Московском царству био 
повољан, већ је, по мишљењу појединих истраживача, њихова бројност и утицај у редовима 
класе служилые люди утицала да се, почев од Петрове реформе, руски социјални строј уподоби 
западноевропском сталешком образцу. По једној рачуници, 229 племићких родова у царској 
Русији имало је западноевропско порекло и углавном је водило порекло од моћних најамника 
који су примили православну веру. Овом броју треба додати и 223 рода пољско-литванског 
порекла, где је, поред православних, свакако било и некадашњих римокатолика. М. Ф. 
Владимирский – Буданов, Обзор истории рускаго права, 123, 387-388. 
66 А. Г. Маньков, Уложение 1649 года – кодекс феодального права России, 60-61; М. Ф. 
Владимирский – Буданов, Обзор истории рускаго права, 569. Управо је добијање помјестија 
био главни разлог да 1601. године једна већа група немачких племића, заједно са својим 
породицама и слугама, пређе у службу Бориса Годунова, изгубивши пре тога, услед рата 
између Пољске и Шведске, помјестија у Литви. А. С. Мулюкин, Приезд иностранцев в 
Московское государство, 113. 
67 И док је, за руску страну, религиозни статус иностраних трговаца био ирелевантан, 
римокатолички део Европе је, и на међународну трговинску размену са Русијом, гледао из угла 
доминантног интереса папске курије. Тако је још папа Григорије IX 1229. године захтевао 
забрану трговине са Русима „као непријатељима целог римско-католичког хришћанства, 
указујући на то да они спречавају ширење вере у Финској и поручујући епископу Риге да 
убеђењима и црквеном влашћу делује на трговце”. Оваква политика, на најогољенији начин, 
избија у писмима које је пољски краљ Сигзмунда II у другој половини XVI века упутио 
енглеској краљици Елизабети, поводом њене руске политике. А. С. Мулюкин, Приезд 
иностранцев в Московское государство, 11, 67-68; З. Чворовић, Од чега страхују русофоби и 
србофоби, http://srb.fondsk.ru/news/2011/04/05/od-chega-strahu-rusofobi-i-srbofobi.html.  
68 М. Ф. Владимирский – Буданов, Обзор истории рускаго права, 388; А. С. Мулюкин, Приезд 
иностранцев в Московское государство, 186. 
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материјално-правном, већ у процесно-правном смислу. Тиме су странци изгубили 
могућност да се у Московском царству користе екстериторијалношћу, установом коју 
су западноевропске државе вековима радо користиле у општењу са државама 
европског истока и Азије, константно подривајући њихову сувереност69. 

 
4. Мере Московског царства против прозелитизма 

 
4. 1. Појединачни укази 

 
У конфесионалним државама, какво је било и Московско царство, држава је, 

истовремено, јемчила иноверцима верске слободе различитог обима и штитила 
владајућу веру од иноверне пропаганде. Ова два метода уређења односа према 
иноверцима у конфесионалним државама међусобно се не искључују, јер у овим 
државама, како истиче Т. Тарановски, „систем толеранције допушта слободно и јавно 
исповедање иноверне вере само оним, који су у њој рођени, а никако не дозвољава 
ширење њихове вере међу припадницима државне вере”70. Слобода исповедања вере, 
све до Француске револуције, није подразумевала и слободу религијске савести. 
Отуда је свака конфесионална држава кривично-правно кажњавала верску 
пропаганду и отпадништво. 

Московска држава, нарочито од владавине цара Михаила Теодоровича, 
предузима читав низ мера против различитих видова прозелитизма и апостасије. 

Једна од таквих мера била је предвиђена указом од 1627/28. године, а 
односила се на иноверне странце којима је било забрањено да у својим кућама држе 
као слуге православне холопе (робове). После доношења наведеног Указа, такви 
холопи аутоматски су стицали слободу „православныех християн у иноземцев 
некрещеных из дворов взять”71. Московски законодавац ове иностране иноверне 
власнике холопа назива  „некрштеним странцима”, иако овим термином обухвата 
како протестанте, тако и римокатолике. Означавање римокатолика као некрштених 
има званично црквено упориште у одлуци Сабора руске Цркве од 1620. године о 
непризнавању римокатоличког крштења, али се радило и о широко прихваћеном 
термину, који се често користио у оновременој московској комуникацији72. Употреба 
синтагме „иноземцем некрещеним” не упућује само на догматско-канонску везу са 

                                                 
69 Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, чл. 1, гл. X, 31, 183; Акти Земских 
соборов - Соборное Уложение 1649 года, Российсское законодательство X-XX веков, В девяти 
томах, т. 3, чл. чл. 1, гл. X, 102, 286-287. Кључевски је норму чл. 1 X главе – Также и приезжих 
иноземцов, и всяких прыбылих людей, которые в Московском государъстве будут, тем же 
судом судити и росправа делати по государеву указу въправду – тумачио тако да у њој није 
видео „једнакост свих законом, која искључује разлику у правима: овде се подразумева 
једнакост суда и расправе за све, без привилегованих надлежности, без разлика у 
надежностима и класно-разредних бенефиција и имунитета, какви су постојали у ондашњем 
московском судском поступку... исту надлежност и процедуру, иако не и исту кажњивост”. В. 
О. Ключевский, Русская история, 418. 
70 Т. Тарановски, Историја српског права у Немањићкој држави, Београд 1996, 472-473. 
71 Текст овог указа сачуван је само у оквиру чл. 70 XX главе Саборног уложенија, где је 
послужио као основ за доношење новог прописа истоветне садржине. Соборное Уложение 
1649 года, Текст, Коментарии, 111, 340-341; А. Г. Маньков, Уложение 1649 года – кодекс 
феодального права России, 117. 
72 Словарь русскаго язика XI-XVII вв, Выпуск 11 (НЕ-НЯТЫЙ), Москва 1986, 157-158; А. С. 
Мулюкин, Приезд иностранцев в Московское государство, 59. 
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Сабором од 1620, већ и на везу са моћним оцем цара Михаила Теодоровича, 
московским патријархом Филаретом, по свој прилици, идејним творцем овог 
антипрозелитског Указа. Законодавац, у самом тексту овог акта, наводи конкретне 
ситуације које су га мотивисале на предузимање законодавне радње: „Овим 
православним хришћанима иноверци чине тескобу и скнављење, и многи без 
покајања, без духовника умиру, и у Великом посту и у другим постовима месо и 
свакојаку мрсну храну невољно једу” 73. Овакав номотехнички метод потврђује тезу 
да су сви стари законодавци, a московски у томе не представља изузетак, стварали 
норме из практичних потреба, апстраховањем конкретних животних ситуација. Зато 
сва чињења и нечињења побројана у текст Указа од 1627/28. године не представљају 
само живу слику типичне верско-обредне равнодушности једног православног 
холопа на путу ка апостасији, већ више од тога, један у пракси најчешће коришћен 
модел прозелитске технике према православним Русима.  

Руски истраживачи претпостављају да је, као основа за састављање Указа од 
1627/28. године, послужио један ранији акт сличне садржине. Реч је о Указу који је 
донет око 1622. године, а забрањивао је иноверним татарским земљопоседницима да 
држе православне холопе, осим холопа који су им служили као номадски пастири, 
тзв. пашеных холопов, а који су, на основу споствене добровољне одлуке, могли да 
остану у том статусу. Ипак, Указом се забрањивало Татарима да овакве православне 
холопе-пастире настањују у оквиру својих домова74. Тако се, у основи овог Указа, 
налази исти мотив који је навео московског законодавца да доцније донесе и Указ од  
1627/28. године: спречавање да правни и социјални статус православног холопа, у 
комбинацији са животом у домаћинству иноверног газде, постане извор верског 
отпадништва. Следствено, приликом доношења наведених указа, московски 
законодавац дао је предност заштити хришћанског правоверја у односу на одбрану 
официјелног друштвеног поретка.  

Са Указом од 1627/28. године, почиње период од двадесетак година у коме 
ће московски владари појединачним актима сужавати права странаца, пре свега, 
западноевропских римокатолика и протестаната. Међутим, оваквим одлукама 
државних власти само се формализовала већ постојећа општа друштвена 
нетрпељивост према странцима, која је у Московској Русији највиши степен достигла 
управо у овом периоду. Социјални покретачи и носиоци нетрпељивости према 
европским иноверцима били су домаћи руски трговци, незадовољни привилегованим 
статусом, али још више некажњивим злоупотребама западноевропских трговаца. 
Класик руске правно-историјске науке, М. Ф. Владимирски Буданов, даје читав један 
каталог злоупотреба енглеских трговаца, који су, током четврте и пете деценије XVII 
века, у Московском царству уживали привилегију слободне бесцаринске трговине: 
„Тајно су увозили (у Русију) дуван и друге тада забрањене робе, увозили су (у 
Русију) производе других нација, прикривајући их под својом заставом, куповали су 
и извозили из Московског царства робе које су ту довозили са Истока, и најзад, 
завладали су и унтрашњом трговином (куповали су и продавали робе Русима унутар 
саме државе)”75. 

                                                 
73 Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, 111; А. С. Павлов, Отношение Церкви 
к не принедлежщим ей христианским обществам, 666. 
74 Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, 60. 
75 М. Ф. Владимирский – Буданов, Обзор истории рускаго права, 388. О злоупотребама 
страних трговаца говоре и извори које наводи Муљукин. А. С. Мулюкин, Приезд иностранцев 
в Московское государство, 60. 
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Осим домаћих трговаца као социјално-економског фактора, на формирање 
рестриктивног државног курса према придошлим европским римокатолицима и 
протестантима, свакако су утицали и тада моћни московски патријарси, поменути 
Филарет, ревносни чувар чистоте православља и некадашњи пољски сужањ и његови 
нследници Јоасаф, „посебно ненаклоњен према протестантима”, и Јосиф76. И као што ће 
незадовољство бројних руских трговаца натерати московско државу да ограничи 
привилегије њихових иностраних колега (Саборно уложеније од 1649. и Нови трговачки 
устав од 1667), тако ће подозрење према иноверним странцима високих представника 
руске Цркве утицати на доношење државно-правних антипрозелитских мера. Најпре се 
Немцима забрањује да живе у граду Москви и да носе руску националну одећу. Израз 
Немац је, поред народносног, имао и конфесионално значење, па се наведена забрана у 
пракси заправо односила на све протестанте који су и чинили једну територијалну 
јединицу странаца (општину), тзв. Немецкая слобода77. Ова мера је, уз, у московском 
периоду, законом обавезне бркове и браду, требало да иноверне странце учини и 
визуелно различитим од православних Руса, како би се и на тај начин предупредиле 
тајне пропагандне верско-политичке активности. Уз то, ова законска забрана била је у 
складу са општим поретком московског живота, у коме је било друштвено 
неприхватљиво непосредно општење са странцима. Сваки разговор између Руса и 
странца, како примећује један руски истраживач, „навлачио је озбиљне сумње, не само у 
издају руске вере и обичаја, већ и у политичку издају”78. Страни путници бележе да 
такав поредак није био подржаван само од стране државних и црквених власти, већ је 
дубоко упориште имао у схватањима самог народа. Шведски представник у Москви 
јавио је 1649. године свом двору да 2000 племићких витезова не дозвољава да им 
командују холандски или инострани официри: „које они називају некрштенима”. Познат 
је и случај када су Руси који су радили са ученим иностраним мајсторима тражили од 
цара да им одвојено од њих изда новчано и прехрамбено следовање, да се не би од 
иноверних странаца „оскрнавили”. Имајући то у виду, А. С. Муљукин закључује „да је 
понекад само становништво појачавало тежину владиних захтева према странцима”79. 
Указ од 1643. године, под претњом кривичног кажњавања, забранио је Русима всяких 
чинов да залажу и продају, а странцима да узимају у залог и купују земљу и зграде у 
Москви. Овакву протекционистичку економску меру пратила је антипрозелитска 
забрана грађења протестантских црква („немецкие керки”) у границама московског 
града, уз налог да се постојеће иноверне цркве у Москви сруше80. Тако су, под једним 

                                                 
76 М. В. Зизикин, Патрјарх Никон: његове државне и канонске идеје, књ. I-III, Краљево 2007, 
књ. III, 17; А. С. Павлов, Отношение Церкви к не принедлежщим ей христианским 
обществам, 664-665; Г. Флоровски, Путеви руског богословља, 91. Првобитни фактор који је 
утицао на промену става руског друштва и државе према иноверцима, свакако, било је 
историјско искуство са римокатолицима у Смутном времену, које је, како примеђује правни 
историчар В. А. Томсинова, „снажно утицало на обликовање руске правне свести током целог 
XVII века”. В. А. Томсинов, Соборное Уложение 1649 года, Законодательство царя Алексея 
Михайловича, 38. 
77 А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому 
праву, 110; А. С. Павлов, Отношение Церкви к не принедлежщим ей христианским 
обществам, 664. 
78 А. С. Мулюкин, Приезд иностранцев в Московское государство, 58; В. О. Ключевский, 
Русская история, 484-485. 
79 А. С. Мулюкин, Приезд иностранцев в Московское государство, 59.  
80 Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, 308-309; Акти Земских соборов - 
Соборное Уложение 1649 года, Российсское законодательство X-XX веков, В девяти томах, т. 
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формално-правним кровом, биле обједињене две наочиглед неспојиве мере, једна 
економског, а друга црквеног карактера, али усмерене ка истом циљу – сузбијању 
штетног иностраног (западноевропског) утицаја. 
 

4. 2. Антипрозелитске мере у Саборном уложенију од 1649. 
 

Према упутству које је законодавац дао кодификационој комисији81, у 
Саборном уложенију од 1649. године, највећим делом нашли су место и прописи 
антипрозелитског карактера, који су за првих Романова доношени у форми 
партикуларних (priva lex) закона – указа. Следствено, норме ових указа, често исте 
или сличне садржине, не само да су сакупљене на једном месту, већ су их московски 
кодификатори правно-технички дотерали, ускладили и разврстали према 
систематици новог Законика. Поједине чињенице указују на то да је могући аутор 
ових делова Уложенија био дијак (дьяк)82 Гаврило Леонтјев, кога је, за редакторски 
рад на антипрозелитској материји, препоручивала дотадашња каријера гланог писара 
Патријаршиског двора, а потом и једног од двојице писара у Астрахану, некадашњој 
татарској престоници, граду одакле се управљало са непрегледним и немирним 
прикаспијским и степским иноверним и инородним залеђем83.  

У основи чл. 40. XIX главе Уложенија, која је посвећена градовима и 
градском становништву (О посадских людей), нашла се одредба Указа од 1643, која је 
забрањивала да се немецкие керки подижу у Москви, већ само, како се прецизирало у 
Уложенију – за городом за Земляном, от церквей Божиих в далных местех”84. У 
истој одредби, понавља се и забранa странцима да у оквиру московског града купују 
и узимају у залог некретнине85. 

Непосредно се позивајући на Указ од 1627/28. године, законописци су чл. 70. 
XX главе Уложенија, где је систематизована материја посвећена холопима (Суд о 

                                                                                                                            
3, 384; 
81 У преамбули Уложенија, наведени су извори и начини рецепције које је, према упутству 
бицефалног московског законодавца, цара са Земским сабором, требало да користи 
законодавна комисија формирана 16. јула 1648. године. Ту, између осталог, стоји: „(сакупити) 
прежних великих государей царей и великих князей российских и отца его государева 
блаженныя памяти великаго государя царя и великаго князя Михаила Федоровича всея Русии 
указы...” В. А. Томсинов, Соборное Уложение 1649 года, Законодательство царя Алексея 
Михайловича, 9-10; М. Ф. Владимирский – Буданов, Обзор истории рускаго права.  
82 Писар, дијак (дьяк), био је главни руководилац управно-судске администрације у 
приказима. Помоћник дьяк-а био је потписар (подьячий). Више ових помоћника формирало је 
канцеларије према врсти поступка или грани управе. Иначе, дьяк је, по утицају, како истиче 
један од најбољих познавалаца архивске грађе приказа М. Н. Тихомиров, спадао у ред 
највиших државних службеника. Тако један шведски представник, средином XVII века, назива 
дьяк-а Приказа иностраних дела (Посолький приказ), М. Волошенинова – канцеларом. М. Н. 
Тихомирова, Приказное делопроизводство в XVII веке, Труды по истории Москвы, 453; М. Ф. 
Владимирский – Буданов, Обзор истории рускаго права, 191, 638; А. Г. Маньков, Уложение 
1649 года – кодекс феодального права России, 230; В. Линовский, Исследование начал 
уголовнаго права, изложенных в Уложении царя Алексея Михаиловича, Одеса 1847, 126. 
83 А. Г. Маньков, Уложение 1649 года – кодекс феодального права России, 48. 
84 Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, чл. 40, гл. XIX, 103, 308-309; Акти 
Земских соборов - Соборное Уложение 1649 года, Российсское законодательство X-XX веков, 
В девяти томах, т. 3, чл. 40, гл. XIX, 208, 384. 
85 Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, чл. 40, гл. XIX, 103, 308-309; Акти 
Земских соборов - Соборное Уложение 1649 года, Российсское законодательство X-XX веков, 
В девяти томах, т. 3, чл. 40, гл. XIX, 208, 384. 
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холопех), забранили некрштеним странцима („иноземцем некрещеным”) да убудуће 
држе православне као робове (холопе). Законодавац од 1649. године домаћу 
реципирану норму једном новином, која се састојала у томе што се оваква забрана 
проширивала и на све добровољне слуге86. 

Претходна одредба допуњена је новом комплементарном нормом, 
прописаном у следећем чл. 71, којом се предвиђало ослобађање из ропства свих 
раније купљених од стране некрштених странаца, неправославних робова, уколико 
би ови у међувремену примили православну веру. У циљу обештећења власника 
оваквих холопа, била је предвиђена исплата накнаде од стране ослобођеника, у 
износу од 15 рубљи. Међу оваквим купљеним робовима, било је много припадника 
народа Поволожја и Сибира. Прописивањем два кумулативна услова за ослобађање 
из статуса холопа, законодавац је измирио интерес заштите успешне мисије Цркве и 
интерес очувања стабилности друштвеног поретка, са еволутивним укидањем 
установе ропства87. 

Преузимајући, доношењем Саборног уложенија, власт правотворства у обиму 
какав су имали византијски цареви, руски законодавац је, новом кодификацијом, 
интервенисао и у материји деликата против вере која је до тада, највећим делом, 
припадала унутрашњој законодавној власти Цркве88. У невеликој групи кривичних дела 
против вере, која су била и инкриминисана у кодификацији московског права од 1649, 
нашло се и једно прворазредно дело против прозелитизма – одвараћање од православне 
вере. Иако је, имајући у виду православље као заштитни објект, очигледно реч о једном 
кривичном делу против вере, оно није регулисано у оквиру I главе Уложенија, која је 
искључиво била посвећена овој групи кривичних дела, већ у XXII глави, заједно са 
појединим кривичним делима против личности, јавног морала и друштвеног поретка. 
Оваква позиција кривичног дела одвраћања од православне вере у систему норми 
Уложенија није само дошла као последица неразвијене правно-теоријске мисли, већ и 
потребе законодавца да у посебној глави, у казуистичној форми, инкриминише поједина 
дела која до тада нису била санкционисана у руском законодавству. Зато поједини 
коментатори XXII главу називају „допунском” у односу на XXI главу, која „искључиво 
изражава традиционални правац у уређењу бића појединих кривичних дела – крађа, 
разбојништво, грабеж, превара и убиство”89. Управо, кривично дело одвраћања од 

                                                 
86 Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, чл. 70, гл. XX, 111, 340-341; Акти 
Земских соборов - Соборное Уложение 1649 года, Российсское законодательство X-XX веков, 
В девяти томах, т. 3, чл. 70, гл. XX, 220-221, 400; А. Чебышев – Димитриев, О преступном 
действии по русскому до-петровскому праву, 232; А. Г. Маньков, Уложение 1649 года – 
кодекс феодального права России, 117. 
87 Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, чл. 71, гл. XX, 111-112, 341; Акти 
Земских соборов - Соборное Уложение 1649. года, Российсское законодательство X-XX веков, 
В девяти томах, т. 3, чл. 71, гл. XX, 221, 400; А. Чебышев – Димитриев, О преступном 
действии по русскому до-петровскому праву, 232; А. Г. Маньков, Уложение 1649 года – 
кодекс феодального права России, 117. 
88 А. Чебышев Димитриев, О преступном действии по русскому до-петровскому праву, 182; 
И. Д. Беляев, История русского законодательства, 564; М. Архангельский, О Соборном 
Уложении царя Алексея Михайловича 1649 (7156) г. в отношении к православной русской 
церкви, Христианские чтения, 7-8, 1881, 11; А. Попов, Суд и наказания за преступления 
против веры и нравствености по русскому праву, 150; Соборное Уложение 1649 года, Текст, 
Коментарии, 141; Т. Тарановски, Историја српског права у Немањићкој држави, 476-477. 
89 Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, 382-383. А. Г. Мањкову се „издвајање” 
кривичног дела одваћања од православне вере „из I главе и смештање са другим кривичним 
делима која су кажњавана смртном казном”, чини „чудним и недоследним”. А. Г. Маньков, 
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православне вере потврђује овакву намеру законописаца, јер се ради о кривичном делу 
које се први пут санкционише у руском праву90. 

Законодавац Уложенија даје подробан законски опис кривичног дела 
одвраћања од православне вере. Починилац овог дела се у Законику означавао 
изразом Бусурман, термином који се у руским службеним документима у периоду од 
XVI до XVIII века користио за муслимане91. Израз Бусурман у варијанти Басурман 
сусреће се и у литванско-руској држави, као термин којим су се у литванском 
Статуту од 1588 (трећа редакција) означавали сви муслимани, независно од њихове 
етничке припадности („Татарин и каждый Басурман”) 92. Одвраћање од православне 
вере могло је да се изврши само над „руским човеком”, односно православним 
подаником Царства, јер се руско национално име у Законику поистовећује са 
православном вероисповешћу. Радња овог деликта против вере састојала се у 
преласку православног Руса у ислам („руског човека обусурманити”) 93. Поред ових 
основних обележја, законописци су у биће кривичног дела одвраћања од православне 
вере уградили и елементе начина извршења и последице кривичног дела. Наиме, за 
постојање кривичне одговорности, било је неопходно да „Бусурман ... насиљем или 
обманом принуди руског човека ка својој бусурманској вери”. Из оваквог описа 
начина извршења, поједини писци су извукли закључак да се „у Уложенију осуђује 
насиље и обмана, као и у низу других одредби које немају везе са религијом, а не 
само преобраћивање” 94. Промена вере услед слободног избора није била 
инкриминисана у оквиру овог кривичног дела, јер се у ондашњој Русији, како 
примећује А. Попов, „сматрала незамисливим и немогућим поступком”95. Постојање 
кривичног дела одвраћања од православне вере законодавац Уложенија везао је не 
само за одређени начин извршења, већ и за наступање законом предвиђених 
последица. Она се састојала у томе да православни Рус буде, „по бусурманској вери, 
обрезан”, јер се, по законодавцу, „прелазак у бусурманску веру само и изражавао тим 
последњим” 96. Спомињање обреда обрезања у одредби чл. 24, а уз то, и честа 
употреба у изворима речи Бусурман као синонима за све иноверце, навела је неке 
ауторе да у субјекте овог дела сврстају, поред муслимана, и Јевреје97. За кривично 

                                                                                                                            
Уложение 1649 года – кодекс феодального права России, 201-202. 
90 А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому 
праву, 153; Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, 390-391. 
91 Словарь русского языка XI-XVII вв, Выпуск 1 (А-Б), Москва, 1975, 359; Соборное Уложение 
1649 года, Текст, Коментарии, 390. 
92 Статут велікага княства літоўскага 1588, Тэксты, Даведнік, Каментарыі, Мінск, 1989, 
поглавље XII, арт. 9, стр. 442. 
93 Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, чл. 24, гл. XXII, 131; Акти Земских 
соборов – Соборное Уложение 1649 года, Российсское законодательство X-XX веков, В девяти 
томах, т. 3, чл. 24, гл. XXII, 250; А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и 
нравствености по русскому праву, 154. 
94 Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, 391. 
95 А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому 
праву, 154. 
96 В. Линовский, Исследование начал уголовнаго права, изложенных в Уложении царя Алексея 
Михаиловича, 11; А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по 
русскому праву, 154. За разлику од других аутора, коментатори Уложенија у „Российсское 
законодательство X-XX веков” дају најширу дефиницију појма Бусурман, јер њиме обухватају 
све иноверне. Акти Земских соборов – Соборное Уложение 1649. года, Российсское 
законодательство X-XX веков, В девяти томах, т. 3, 435. 
97 А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому 
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дело одвраћања од православне вере, судило се у руској варијанти истражног 
(инквизиционог) поступка – сиску („и тог Бусурмана по сиску казнити”). Осуђени се 
кажњавао смртном казном спаљивања98.  

Законодавац је одвраћање третирао као једнострани акт, јер се вероодступник 
(апостата) није сматрао деликвентом, већ „жртвом насиља и обмане”. Следствено, 
апостата није кривичноправно одговарао за свој поступак, али су световне власти, по 
одредби чл. 24. XXII главе Уложенија, биле дужне да апостату који је примио ислам 
(„обусурмањеног”) „ пошаљу патријарху, или другој власти (црквеној) и заповедамо 
казнити га по правилу Светих Апостола и Светих Отаца”99. У 69. глави штампане 
Крмчије, као и 98. глави Великог требника, прописан је црквени обред који је морао да 
се изврши над оним који се одрекао хришћанске вере, па се касније покајао. Поред тога, 
читав низ канона детаљно уређује преступ апостасије, предвиђајући различите црквене 
казне за добровољне апостате и апостате из нужде100. 

Трагајући за реципираним прописима византијског права у Уложенију, Н. И. 
Тиктин указао је на две одредбе Прохирона које су, по његовом мишљењу, 
послужиле као основа за састављање чл. 24. XXII главе Уложенија. Реч је о 31. и 32. 
члану XXXIX титуле Прохирона, који се налазе и, у међу Русима изузетно 
популарној и широко примењиваној словенској редакцији Прохирона, у тзв. Закону 
градском из Крмчије (гл. 48, гр. 39, ст. 31 и 32). У првој одредби Прохирона, према 
редакцији из Крмчије, стоји: „Аще жидовинъ христіанина раба имый, и обрежетъ его, 
да отсекутъ ему главу”; док пропис члана 32. гласи: „Аще жидовинъ или агарянинъ 
дерзнетъ развратити отъ христіанскія веры христіанина, главней повиненъ есть 
казни”. У овом другом пропису, у Крмчији је, у односу на оригиналну норму 
Прохирона, интервенисано, па се, уз Јеврејина, као субјект кривичног дела, спомиње 
и муслиман – агарянинъ101. Н. И. Тиктин је, у истраживању порекла одредбе 
Уложенија о одвраћању од православне вере, отишао и корак даље, па је, у Кодексу 
Јустинијановог Corpus iuris civilis-a, пронашао извор наведених Прохиронових 
норми102. Тиктинове истраживачке резултате, неку годину касније, потврдио је 

                                                                                                                            
праву, 153; Словарь русского языка XI-XVII вв, Выпуск 1 (А-Б), 359.  
98 В. Строев, Историко-юридическое исследование Уложения, изданого царем Алексеем 
Михайловичем в 1649. году, Санктпетербург, 1833, 86; Акти Земских соборов – Соборное 
Уложение 1649 года, Российсское законодательство X-XX веков, В девяти томах, т. 3, 435; 
Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, 391. 
99 Акти Земских соборов – Соборное Уложение 1649 года, Российсское законодательство X-
XX веков, В девяти томах, т. 3, чл. 24, гл. XXII, 250; Соборное Уложение 1649 года, Текст, 
Коментарии, чл. 24, гл. XXII, 131. 
100 А. С. Павлов, Отношение Церкви к не принедлежщим ей христианским обществам, 666; 
Н. Милаш, Црквено казнено право, Београд–Шибеник 2004, 344-352. 
101 Н. И. Тиктин, Византийское право как источник Уложения 1648 года и новоуказных 
статей, Одесса 1898, 41. Пре Н. И. Тиктина, на везу између чл. 24 XXII главе Уложенија и 
„32. и 31. одредбе 39. гране 48. главе Крмчије”, указао је и Н. Калачов, у збирном поређењу 
XXII главе Уложенија и Крмчије. Н. Калачов, О значении Кормчей в системе древняго рускаго 
права, Москва, 1850, 9, 113. 
102 Тиктин наводи да је одредба чл. 31 XXXIX титуле Прохирона преузета из Cod. lib. I tit. X, 
1: „Imp. Constantius A. ad Evagrium. Iudaeus servum Christianum nec comparare debebit, nec 
largitatis vel alio quocunaque titulo consequetur. Quodsi aliquis Iudaeorum mancipium vel 
Christianum habuerit, vel sectae alterius seu nationis crediderit eh quacunque causa possidendum, et 
id circum ciderit, non solum mancipii damno mulctetur, verum etiam capitali sententia puniatur, ipso 
servo pro praemio libertate donando”. Одредба чл. 32 XXXIX титуле Прохирона има паралелу у 
Cod. lib. I tit. IX, 18: „Si Iudaeus pertrahere Christianum ad religionem suam ausus fuerit, 
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каноничар А. Попов, наводећи још један аргумент у прилог византијског порекла 
прописа Уложенија о одвраћању од православне вере. Наиме, у Законику од 1669. 
године, који је познат по почетним речима свог наслова као Новоуказные статьи 
(„Новоуказные статьи о татебных, разбойных и убийственных делах”), а који, како 
стоји у његовом заглављу, заправо предстаља допуну XXI и XXII главе Уложенија, 
налази се дословце преписана одредба чл. 24. XXII главе Уложенија. Међутим, уз 
стари пропис, налази се допуна у којој се у целини наводе чланови 31. и 32. XXXIX 
титуле Прохирона, као својеврсно објашњење порекла домаће норме, чија се снага 
додатно ојачавала упућивањем на ауторитет византијског права103. А. Попов, као и Н. 
И. Тиктин, примећује да се пропис Уложенија о одвраћању од православне вере од 
византијског изворника разликује једино по начину извршења смртне казне. У 
Прохирону, за ово кривично дело смртна казна извршавала се одсецањем главе 
мачем, а у Уложенију, спаљивањем. Изнета је претпоставка да се, у случају 
Уложенија, ради о позајмици из литванског Статута, где је казна спаљивања била 
прописана у арт. 9. XII поглавља за оне Јевреје или Татаре, поданике Великог 
књажевства литванског, који би децу својих хришћанских закупаца или ослобођених 
заробљеника-робова на прелазак у „јеврејство” и „басурманство” (ислам) 
„подстицали и обрезали” 104.  

Ставови Тиктина и Попова о византијском пореклу прописа Уложенија о 
одвраћању од православне вере потврђени су у обимном истраживању М. 
Бењеманског, посвећеног утицају Прохирона на руско право. Дотадашњу 
аргументацију Бењеманскиј проширује двема новим тезама које представљају 
„индиректне доказе утицаја” 31. и 32. члана XXXIX титуле Прохирона на чл. 24. 
XXII главе Уложенија. Прва теза односи се на то што руски законодавац, држећи се 
византијског извора, не предвиђа случај „добровољне апостасије од православне 
вере”. Друга теза полази од чињенице да, због потпуне рецепције византијских 
норми, кривичним делом одвраћања од православне вере у Уложенију нису били 
обухваћени случајеви „преобраћивања у друге вероисповести, мимо оних које 
признају обрезање – у хришћанске вероисповести: римско-католичку, лутеранску, 
што се више пута догађало и против чега је државна власт већ предузимала познате 
мере”. С тога, М. Бењеманскиј закључује да је „разлика између Уложенија и 
Прохирона у називу преступника (Бусурман–Јеврејин) и у облику казне којој се он 
подвргавао, а у свему осталом, састављачи Уложенија су тај случај на овом месту 

                                                                                                                            
proscribitur et sanguinus poenam sustinet”. Н. И. Тиктин, Византийское право как источник 
Уложения 1648 года и новоуказных статей, 41. 
103 А. Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому 
праву, 153-155. За Новоуказные статьи посебно је инструктивна анализа Бељајева. Он, као 
једну од најзначајнијих карактеристика овог законика, наводи то што је био „постојано 
окренут ка градским грчким законима и у многим случајевима потврђује своје одредбе грчким 
прописима”. И. Д. Беляев, История русского законодательства, 584-589. Новоуказные 
статьи наведене према издању В. А. Томсинов, Соборное Уложение 1649 года, 
Законодательство царя Алексея Михайловича, 382-415, где је штампан интегрални текст овог 
Законика.   
104 Попов упућује на ову одредбу Статута, али је не наводи, ни делимично, ни у целини. А. 
Попов, Суд и наказания за преступления против веры и нравствености по русскому праву, стр. 
155. Смртну казну за ово дело законодавац прописује следећим речима: „… Было бы зто о нем 
доказано, тогда без малейшего милосердия таковой смертной казнью через огонь должен быть 
наказан...” Иначе, наведени пропис садрже друга (од 1566. г.) и трећа редакција (1588. г.) 
Статута. Статут велікага княства літоўскага 1588, поглавље XII, арт. 9, 442. 
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конструисали исувише једнострано, не гледајући ван граница византијске норме”105. 
Поједини савремени коментатори Уложенија исказали су резерву према тези о 
византијском пореклу одредбе Уложенија о кривичном делу одвраћања од православне 
вере. У најкраћем, „Крмчија говори о одвођењу хришћана у ислам, а Уложеније – о 
насиљу и обмани с тим циљем”106. Међутим, ови аутори превиђају чињеницу да језичка 
формулација радње извршења у 32. члана 39. гране 48. главе Крмчије - Аще жидовинъ 
или агарянинъ дерзнетъ развратити – указује на активну улогу починиоца који се 
осмелио (дерзнетъ) да преобрати (развратити) „од хришћанске вере хришћанина”, што 
најпре асоцира на радњу обмане из Уложенија107.  

Утицај византијског права видљив је и у другом делу чл. 24, у коме се 
регулише положај апостате. Наиме, у Уложенију је на исти начин уређено питање 
одговорности код апостасије из нужде (невољне апостасије), као и у византијској 
Еклоги. По чл. 6. XVII титуле Еклоге, византијски војници који би се, као 
заробљеници, „одрекли од наше непорочне хришћанске вере, по повратку у царство 
предају се Цркви”. Ова одредба, потпуно истоветна са византијским оригиналом, 
налази се и у руским редакцијама Крмчије, у оквиру словенске Еклоге (49. гл. 
Крмчије), као и у краткој редакцији Закона судни људем (46. гл. Крмчије)108. Осим 
тога, руски законодавац из Византије преузео је не само садржину прописа о 
одвраћању из православне вере већ и технику рецепције. Спајајући две норме 
Прохирона у једну одредбу, писци Уложенија поступају на начин који већ применио 
Матија Властар у својој Синтагми, наводећи византијске прописе о кривичном делу 
одвраћања од православне вере109. 

Поред византијског права које је пружило нормативни образац за регулисање 
кривичног дела одвраћања од православне вере, на законодавце Уложенија су, по 
свему судећи, утицале и ондашње прилике у Русији. Отуда поједини писци закључују 
да су управо „конкретни догађаји били узрок томе што је пропис о преобраћивању 
дат у казуистичној форми”110.  

Први аутор који се бавио кривичним правом Саборног уложенија, В. 
Линовски, сматрао је да je овај верски деликт, као антипрозелитска мера, уведен у 
Уложеније, због „делимичног одступања од православља новокрштених у Казању, 
који су наставили да живе са Татарима, и не само да нису извршавали хришћанске 

                                                 
105 М. Бенеманский, Закон градский. Значение его в русском праве, Москва 1917, 201-203. 
106 Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, 391. 
107 За реч дерзнетъ в. Словарь русского языка XI-XVII вв, Выпуск 4 (Г – Д), Москва 1977, 227-
228. Глаголом развратити стари писци означавали су – обртање, извртање, кварење, због чега 
он чини етимолошку основу савремених руских глагола вертеть и воротить, са значењем 
окретати, обртати, вртети. У семантици православне средњовековне књижевности, глагол 
развратити добијао је, поред етичког значења које је упућивало на развратан и искварен 
живот, и дубљи онтолошки смисао, ознчавајући небиће, као супротност животу „по Христу”, 
животу у Цркви. Зтимологический словарь, www.slovari.yandex.ru/~книги/.../~P/; Ђ. 
Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Београд 1990, 302; 
Большой толковый словарь русского языка, С. Петербург 2004, 120, 150. 
108 С. С. Бобчевъ, Старобългарски правни паметници, Часть 1, Софиа, 1903, 96, 140; Е. Э. 
Липщиц, Эклога, Византийский законодательный свод VIII века, Москва 1965, 68, 173; K. E. 
Zachariä von Lingenthal, Geschichte des griechisch-römischen Rechts, Berlin 1892, 338.  
109 „Аще Јоудеинь Христіанина или оглашен’наго раба стежить и обрежеть, или дрьзнеть ко 
развратити христіанскыи помысль главне да томимь будеть”. А. Соловјев, Историја 
словенских права; Законодавство Стефана Душана цара Срба и Грка, Београд 1998, 470. 
110 Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, 391. 
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обавезе, већ нису чак ни крстили новорођенчад”. Линовски примећује да брига 
законодавца да заштити православне од преварне или принудне промене вере није 
само била усмерена ка новокрштеним припадницима неруских народа, већ и ка 
православним руским насељеницима који су живели са Татарима, Черемисима 
(Маријци) и Чувашима и који су, како сведоче извори, „пили и јели заједно” и „с 
њима ступали у брак” 111. Уосталом, из истих разлога је, 1622. године, био донет већ 
поменути Указ, којим се забрањивало некрштеним татарским земљопоседницима да 
на својим имањима насељавају православне холопе112. 

Иако су руски колонисти долазили у додир и са домородачким сибирским 
народима, од којих неке спомиње и Линовски, који су претежно били пагани, уз један 
број будиста, у Уложенију се, осим преласка у ислам, „не говори о преобраћивању у 
друге нехришћанске религије (будизам, јудејство), свакако због тога што се није 
очекивало да такви случајеви могу да настану у пракси” 113. Највећа опасност за 
православне Русе, и после рушења Казањског и Астраханског ханства у другој 
половини XVI века, претила је од ратоборних и вероломних муслиманских народа из 
Поволожја, југозападних сибирских степа и северног Кавказа, као и од моћног 
кримског ханства, ослоњеног на Цариград. Јужноруске степе су, крајем XVI и 
почетком XVII века, представљале права ловишта на која су упадале бројне кримско-
татарске пљачкашке хорде, „односећи са собом заробљенике – основни плен који су 
тражили, посебно дечаке и девојчице”. Осим тога, у периоду од тридесетих до 
седамдесетих година XVII века, букте устанци Калмика, Башкира и Татара у којима 
страдају насеља руских колониста, а стотине православних одводи се у ропство. 
Међу овим заробљеницима, који су продавани на турским пијацама робља, било је 
доста оних који су због насиља прелазили у ислам114. Поред ових општих узрока за 
исламизацију Руса, писци Уложенија, приликом санкционисања кривичног дела 
одвраћања од православне вере, свакако су имали у виду и неке појединачне 
случајеве исламизовања. Тако је, непосредно пре доношења Уложенија 1646. године, 
самозванац Тимошка Анкудинов, издајући се за сина цара Василија Шујског, током 
боравка у Цариграду „примио ислам и био обрезан” 115.  

И док инкриминисање насилне исламизације у Саборном уложенију од 1649. 
одговара ондашњим руским приликама, дотле ћутање законодавца, када је у питању 
насилни или преварни прелазак православних у римокатолицизам и протестантизам, 

                                                 
111 В. Линовский, Исследование начал уголовнаго права, изложенных в Уложении царя 
Алексея Михаиловича, 11.  
112 Соборное Уложение 1649 года, Текст, Коментарии, 341. 
113 М. Ф. Владимирский – Буданов, Обзор истории рускаго права, 343. О ширењу паганског 
сујеверја међу Русима од стране сибирских домородаца у Е. К. Елеонская, Заговор и колдовство 
на Руси в XVII и XVIII столетияах, www.feb-web.ru/feb/zagovory/critics/ele/ele-005-htm.   
114 В. О. Ключевский, Русская история, 234-235; С. М. Соловьев, История России с 
древнейших времен, 440-441. 
115 М. Бенеманский, Закон градский. Значение его в русском праве, 202; Соборное Уложение 1649 
года, Текст, Коментарии, 391. Занимљиво је то да се поменути самозванац Тимошка Анкудинов, 
класични лик средњовековног варалице, и у српским земљама представљао као руски царевић 
Јован Васиљевић Шујски. Према тврдњи Ђ. Слијепчевића, који га, додуше, спомиње под именом 
Тимотеј Тимошка Акундинов, а чије се писање ослања на истраживање Душана П. Берића, овај 
самозванац био је умешан у пропапистичке активности унијате са Украјине Павла Демског и 
паштровићког калуђера Јосифа Бечића, а у вези са слањем посланица папи са наводно одржаних 
сабора српске Цркве у манастиру Морачи, 1648. и 1654. године. Ђ. Слијепчевић, Историја Српске 
православне цркве, књ. I, Диселдорф 1978, 420-421. 
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не одговара ни тадашњој руској стварности, ни законодавној пракси. Имајући у виду 
да је због односа са Пољском и Литвом „прелазак у латинство у условима XVII века 
неизбежно стицао политички карактер”, неспомињање у чл. 24. XXII главе 
Уложенија одвраћања у римокатолицизам и протестантизам може се објаснити, како 
примећује проф. Владимирски Буданов, искључиво као „намерно”, из разлога који су 
остали познати само творцима московске кодификације од 1649. године116. 

Верске слободе иновераца ће се до краја московског периода кретати између 
антипрозелитских правних мера руске државе, кодификованих у Саборном 
уложенију, а ослоњених на традиционално неповерење руског православног народа у 
добре намере представника других вероисповести, с једне стране, и одсуство било 
какве агресивне прозелитске политике према иноверцима на страни руске цркве, с 
друге стране. До почетка владавине Петра Великог, повећаваће се како број 
иновераца у Московском царству, тако и њихове верске слободе. То неће утицати ни 
на смањење спољнополитичког притиска на руску државу, нити на смањење 
прозелитистичких активности, посебно римске курије.  

Период неформалног уређења верских слобода иновераца, који карактерише 
целу епоху Московског царства, окончао се 1702. године доношењем, од стране 
Петра Великог, Манифеста о слободи богослужења за све хришћанске 
вероисповести. 
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Зоран Чворович 
 

СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОТИВ ПРОЗЕЛИТИЗМА В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

(В 16 И 17 ВЕКАХ) 
 

Территориальное и экономическое возвышение Московского государства во 
второй половине XVI века значительно изменило – по сравнению с некогда 
компактным и гомогенным Великим Княжеством Московским – религиозную 
картину государства. Падение татарских ханств – Казанского, Астраханского и 
Сибирского – открыло евразийские ворота и стало предпосылкой для создания новой 
империи, воздвиг русскую державу в ранг православного Царства. При этом на 
повестку дня встал вопрос отношения к многочисленным племенам, исповедовавшим 
ислам или языческое многобожие. С другой стороны, недостаточное количество 
технических кадров и потребности торговли вынудили московские власти открыть 
границы для привлечения специалистов различных профессий и купцов с 
римокатолического и протестантского запада Европы. 

Основные принципы решения отношения Московского государства к 
означенным группам иноверцев изложил первый русский царь Иоанн IV Васильевич 
Грозный в разговоре с иезуитом Антонием Поссевино: „Римлянам, Венецианам и 
Цесаревой области торговым людям в Московское государство приезжать и 
торговать повольно и попам с ними их веры ездить воля безо всякаго возбранения, 
только им учения своего русским людям не плодить и костелов им в государстве 
Московском не ставить; каждый в своей вере да пребывает, и грамотой утверждать 
то не для чего: в Московском государстве много разных вер, и мы ни у кого воли не 
отнимаем, живут, кто как хочет” (А. Попов, Суд и наказания за преступления против 
веры и нравствености по русскому праву, Казань, 1904, 107). 

До края московского периода, который знаменуется началом властвования 
Петра Великого, русская держава будет на практике более-менее последовательно 
придерживаться принципа, провозглашенного Иоанном Грозным. 

Согласно конфессиональному характеру государства, царская власть, в 
первую очередь различными правовыми мерами, прежде всего, указами, а потом и 
нормами известной кодификации Соборного Уложения от 1649 года, защищало 
господствующую православную веру от всякого облика прозелитизма. Тем 
одновременно был определен объем религиозных свобод, которыми пользовались 
представители отдельных вер. 

В вопросе свободы вероисповедания Московское государство делал 
существенное различие между своими иноверными подданными и иностранцами – 
католиками и протестантами.  

Местные иноверцы, в первую очередь мусульмане, пользовались полной 
свободой вероисповедания, гарантированную грамотами, которые издавали русские 
цари при приеме в российское подданство. Когда же речь заходит об иностранцах из 
европейских римокатолических и протестантских держав, московское правительство 
различало отношение к купцам и к наемникам, добровольно служащих на различных 
службах у государя, а также по-разному относились к протестантам и к 
римокатоликам. Свобода вероисповедания купцов была ограничена чертой частных 
домовладений. Иностранцы – протестанты, которые имели статус служилых людей 
по прибору, в рамках территориальных объединений (т. н. иноземные слободы), в 
которых – начиная с тридцатых годов XVII века они проживали, имелась свобода 
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отправления богослужений.  Римокатолики – в отличие от протестантов – вне 
зависимости от профессионального статуса – до самого конца московского периода 
такой свободы не имели, и религиозные требы могли отправлять исключительно в 
своих домах. Причину сугубой подозрительности московских властей по отношению 
к римокатоликам следует искать в факте многочисленных попыток папской курии 
осуществить прозелитскую активность по отношению к православным россиянам.  

Ключевые слова: Московское государство, свободы вероисповедания, 
римокатолики, протестанты, мусльмане, антипрозелитске меры, преступления против 
веры, указы, Соборное Уложение 1649 года. 
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УСТАВНО-ПРАВНИ СИСТЕМИ ОДНОСА ДРЖАВЕ 

СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
У МОДЕРНОЈ ДРЖАВНОСТИ 

 
Апстракт: Уставно-правни положај цркава и верских заједница у модерној 

државности регулише се уставним и законским нормама. Кроз историју модерне 
државности, развила су се три система односа државе са црквама и верским 
заједницама: систем државне цркве или верске заједнице; систем признатих цркава 
и верских заједница и систем одвојености цркава и верских заједница од државе. 
Систем државне цркве карактеристичан је за XIX век, али се примењује у неким 
европским, а посебно исламским државама и данас. Систем признатих цркава и 
верских заједница није доживео ширу примену и примењиван је у Краљевини 
Југославији. Систем одвојености цркава и верских заједница, који је данас примењен 
у највећем броју европских држава, еволуирао је од стриктне до кооперативне 
одвојености. Док кроз системе државне цркве и признатих цркава и верских 
заједница, држава додељује привилегије само једној или мањем броју цркава и 
верских заједница, систем одвојености успоставља једнакост правног положаја 
свих цркава и верских заједница и успоставља са њима посебне облике сарадње ради 
остваривања општег добра. У модерној државности Србије, примењивана су сва 
три уставно-правна система.  

Кључне речи: модерна државност, устави, цркве, верске заједнице, систем 
државне цркве, систем признатих цркава и верских заједница, систем одвојености 
цркава и верских заједница.  

 
Модерна европска државност са собом је донела мноштво новинâ у погледу 

успостављања различитих правних режима у многим областима друштвеног живота. 
Након Француске револуције, појавила се потреба да се на нов начин, следећи дух 
секуларне теорије о пореклу државне власти, правно уреди однос између државе, са 
једне, и различитих цркава и верских заједница, са друге стране. Специфичност 
модерних држава у западној Европи огледа се и у чињеници да се њихово становништво 
углавном састојало од представника хришћанске вероисповести, који су припадали 
различитим, а често и међусобно сукобљеним црквама и верским заједницама. Отуда се 
и кроз модерну европску уставност, потврдила стара теза да „један од најважнијих и 
најинтересантнијих, а може се рећи, и најкомпликованијих проблема у историји 
политичких односа у хришћанским државама, јесте однос између државе и цркве”1.  

Природа, динамичност и историја тих сложених односа нимало не чуди, с 
обзиром на то да су се религија и држава среле још од свога настанка, јер су „дноси 

                                                 
1 Ф. Гранић, Однос између државе и цркве у источноримској (византијској) империји, 
„Богословље”, бр. 1-2, Београд 1998. г., стр. 393. 
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између цркве и државе кроз историју, али и у савременом упоредном праву, увек 
представљали деликатну сферу која је, поред политичких, идеолошких, верских, 
културних и многих других аспеката, по правилу добијала и одговарајуће правно 
уобличење”2.  

Историјски посматрано, све до настанка првих устава у формалном смислу, у 
Европи су се појавила три облика односа између државе и цркве, и то: систем сагласја 
(симфоније) цркве и државе, систем надмоћи цркве над државом (папоцезаризам) и 
систем надмоћи државе над црквом (цезаропапизам). Сваки од ова три система био је 
утемељен на мистичној теорији о пореклу државне и црквене власти. 

Иако су односи између цркве и државе кроз историју у највећем броју 
случајева били правно регулисани на различите начине, ипак се о уставним 
системима односа између државе и традиционалних цркава и верских заједница у 
модерној државности европских држава може говорити тек од 1791. године, када је 
донет Устав Француске као први устав у формалном смислу у Европи. Монтескје је, 
пишући о божанским и људским законима у Француској, можда најбоље проникао у 
дубину и разлику тих односа тврдњом да се „божанским законима нипошто не сме 
одлучивати о ономе што мора да буде одлучено људским законима, нити се, пак, 
људским законима сме уређивати оно што има да буде уређено божанским 
законима” 3. Николај Берђајев је, уочавајући различитост надлежности између цркве и 
државе кроз историју, са правом тврдио да „у хришћанском свету држава више не 
може да претендује на целог човека, њена се власт не простире на оно најдубље у 
човеку – на његов духовни живот” 4. При том, свако задирање државе у духовну 
сферу сматрао је „грехом државе и њеним скретањем са правог пута” 5. 

Иако Јован Стефановић сматра да „не треба мислити да су различити начини и 
варијанте, по којима је столећима било решавано питање односа између цркве и државе 
у некој држави или у неком раздобљу, били резултат теорије и теоретских 
размишљања”6, ипак су се у уставно-правној историји европских држава током 
последња два века диференцирале три врсте уставних система регулисања односа 
државе и цркве, и то: систем државне цркве или верске заједнице, систем признатих 
цркава и верских заједница и систем одвојености цркава и верских заједница од државе. 

Пре свега, уставима европских држава, грађанима је, на индивидуалном 
нивоу, у мањој или већој мери, јамчено право на слободу вероисповести, а на 
колективном нивоу, право на слободу религиозног удруживања. Миодраг Јовичић, 
управо због тога што „односи државе и цркве имају такав значај да се они у 
савременим друштвима регулишу уставима појединих земаља” 7, са пуним правом 
цркву као институцију ипак је сматрао „чиниоцем у уставном развитку” 8.  

Из тих разлога, савремени устави европских држава, па и Устав Републике 
Србије од 2006. године9 и Устав Црне Горе од 2007. године10, нормирају слободу 

                                                 
2 С. Аврамовић, Прилози настанку државно-црквеног права у Србији, Правни факултет, 
Православни богословски факултет, „Службени гласник”, Београд 2007. г., стр. 7. 
3 Ш. Монтескје, О духу закона, књига II, ИП „Филип Вишњић”, Београд 1989. г., стр. 171. 
4 Н. Берђајев, Филозофија неједнакости, „Медитеран”, „Октоих”, Будва–Титоград 1990. г., 
стр. 67. 
5 Исто. 
6 J. Stefanović, Odnos između crkve i države, Matica hrvatska, Zagreb 1953. g., str. 15. 
7 М. Јовичић, Лексикон српске уставности 1804–1918, ИП „Филип Вишњић”, Београд 1999. г., 
стр. 64. 
8 Исто, стр. 330. 
9 Устав Републике Србије од 2006. године, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 
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вероисповести и прокламују систем по коме се уређују односи између цркава и 
верских заједница и државе. Разноликост историјских односа, као и бројне 
специфичности унутрашњих прилика, резултирале су чињеницом да у данашњој 
Европи не постоји унифицирано правило по коме се уставно-правно уређује начин 
односа између цркве и државе. У склопу сложености тих односа, као посебно се 
поставља питање начина регулисања уставно-правног положаја традиционалних 
цркава и верских заједница које су кроз своје вишевековно деловање и мисију 
утиснуле трајан печат у живот, културу и државност појединих народа. 

Кроз историју уставности Србије, примењивана су сва три уставна система 
односа између државе и цркава и верских заједница. Данас се у Србији примењује 
уставно-правни систем кооперативне одвојености цркава и верских заједница од 
државе, уз поделу цркава и верских заједница на традиционалне, конфесионалне и 
друге верске организације. 

 
1. Систем државне цркве или верске заједнице 

 
Систем државне цркве или верске заједнице представља уставно-правни 

систем који је у значајном делу наслоњен на историјске моделе односа цркве и 
државе у систему византијске симфоније световне и духовне власти. 

Пре свега, овај уставни систем карактерише терминолошка неуједначеност. 
У уставима и законима различитих држава, као и у радовима бројних аутора, за 
означавање овог система, срећу се следећи изрази: „систем државне вере”, „ систем 
државне религије”, „ систем државне вероисповести”, „ систем државне цркве”, 
„систем јединства цркве и државе”, „ систем привилеговане цркве” и слично. Логички 
посматрано, контекстуализовање вере или религије као „државне” није природно, јер 
модерне државе немају своју религију, па и даље, немају ни свој култ, сакралност, 
светињу, обред и ритуал у смислу у коме га имају цркве и верске заједнице. 
Најпримереније терминолошко одређење за овај систем јесте „систем државне цркве 
или верске заједнице”.  

Државна власт, прихватањем и стављањем под посебну правну заштиту 
цркву или верску заједницу којој припада значајан број становника цркве или верске 
заједнице која је посебно значајна за народ и државу, истовремено прихвата и њу као 
духовну институцију и њено верско учење. С друге стране, теоријски је могуће да 
државна власт, штитећи одређену вероисповест, игнорише духовну институцију која 
је изнедрила и која баштини ту вероисповест. „Суштина овог система у модерним 
државама је садржана у чињеници да држава уставом даје статус државне цркве само 
оној цркви која је традиционална на дотичном простору и којој припада већина 
становништва” 11. Повлашћени статус државне цркве или верске заједнице није се 
огледао само у односу на друге цркве или верске заједнице, него и у чињеници да је 
државна црква имала и одређена јавно-правна овлашћења, те да је сматрана или 
корпорацијом јавног права, или правним лицем sui generis. Овај систем задржао се у 
мањем броју држава у данашњој Европи, али и у више исламских држава.  

Систем државне цркве или верске заједнице је кроз историју доживео више 
промена и модалитета тако да су данас, захваљујући међународним документима о 

                                                                                                                            
98/2006. 
10 Устав Црне Горе од 2007. године, „Службени лист Црне Горе”, бр. 1/2007. 
11 В. Џомић, Однос цркве и државе у уставима Србије и Црне Горе у XIX и XX веку, 
магистарски рад у рукопису, Нови Сад, 2006. г., стр. 15. 
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људским правима, углавном отклоњене дискриминаторне разлике између државне 
цркве или верске заједнице и других које су, након ње, настале, или се налазе у 
процесу настајања. Уставни систем државне цркве или верске заједнице сам по себи 
не означава и обавезну дискриминацију других цркава и верских заједница у односу 
на државну цркву или верску заједницу „уколико друге верске заједнице могу у 
потпуности и без икаквих ограничења остваривати пуну верску слободу” 12.  

У уставима држава попут Грчке, Норвешке, Финске, Данске, Лихтенштајна, 
као и у Аргентини, Египту, Катару, Ираку, Ирану, Саудијској Арабији и другим 
исламским државама, прописане су одредбе о државној цркви, верској заједници, 
или, чак, и вероисповести.  

У Уставу Грчке од 1975, са изменама од 2001. године, је у члану 3,  прописано 
да је „главна вера у Грчкој – вера Источне Православне Христове Цркве. Православна 
Црква у Грчкој, признајући Господа нашега Исуса Христа као своју Главу, неодвојиво је 
у вери и догматима сједињена са Великом Црквом Христовом у Константинопољу и са 
сваком другом Црквом Христовом која је у истој вери и догматима, непоколебљиво 
поштујући, као што и оне чине, свете апостолске и саборске каноне и свето предање. 
Она је аутокефална и њоме руководи Свети Архијерејски Сабор и Стални Свети Синод, 
који је из њега изабран и оформљен како је то одређено Уставном Повељом Цркве, у 
сагласности са одредбама Патријарашког Томоса од 29. јуна 1850. године и Синодског 
акта од 4. септемра 1928. године. Црквени режим који постоји у неким областима 
државе неће се сматрати да је у супротности са одредбама претходног члана. Текст 
Светога Писма остаће непромењен. Његов званични превод на други језички вид је 
забрањен без дозволе аутокефалне Цркве у Грчкој и Велике Цркве Христове у 
Константинопољу”13. Слобода вероисповести и уставни положај других верских 
заједница у Грчкој прописани су чланом 13. Устава, у коме се каже да је „неповредива 
слобода верске савести. Уживање људских права и слобода не зависи од верског 
убеђења појединца. Све познате религије jeсу слободне, а гарантовано им је право да 
своје обреде и богослужења врше неометано и под заштитом закона. Вршење верских 
обреда и служби није дозвољено уколико вређа јавни ред или добре обичаје. 
Прозелитизам је забрањен. Свештеници свих религија у Грчкој подједнако се налазе под 
надзором од стране државе и према држави имају исте обавезе као и свештеници 
већинске православне вере. Ниједна особа не може бити ослобођена испуњавања 
обавеза према држави, нити може да одбије да се повинује њеним законима позивајући 
се на своја религијска убеђења. Заклетва се не може давати осим у облику који је 
законом прописан”14. Према мишљењу Харалмбоса Папастатиса, православна Црква у 
Грчкој има јавно-правни субјективитет15, док остале верске заједнице имају грађанско-
правни субјективитет. 

У члану 4 Устава Данске од 1953. године, прописано је да је „евангелистичка 
лутеранска црква државна црква Данске и као таква ће бити помагана од државе” 16, а 
да ће „установљење државне цркве бити утврђено законом”17. Уставом је прописано 

                                                 
12 С. Аврамовић, Правни оквири односа Цркве и државе у Европи, у: „Хришћанство и европске 
интеграције”, Хришћански културни центар, Konrad-Adenauer-Stiftung, Београд 2003. г., стр. 52. 
13 Чл. 3 Устава Грчке од 2001. године, http://confinder.richmond.edu. 
14 Исто, чл. 13. 
15 C. Papastathis, State and Church in Greece, in ”State and Churcn in the European Union”, 
„Nomos”, Baden–Baden 2005. g., str. 126. 
16 Чл. 4 Устава Данске од 1953. године, http://www.servat.unibe.ch/icl/da00000_.html. 
17 Исто, чл. 66.  
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и да ће „правила за религијске групе које су иступиле из државне цркве бити 
утврђена законом” 18. 

Систем државне цркве примењен је и у Уставу Лихтенштајна од 1921. године, 
са допунама од 2003. године. Осим зајемчења слободе савести и вероисповести, 
прописано је да је „Римска католичка црква национална црква и као таква ужива пуну 
заштиту државе; остале цркве и верске заједнице имају право да практикују своју веру и 
врше верске обреде у оквиру граница морала и јавног реда”19. 

Уставни систем државне цркве на сличан начин примењен је и у Уставу 
Норвешке од 1814. године, са изменама од 1995. године. Одмах након зајемчења 
слободе вероисповести која је дефинисана као право грађана на слободно 
упражњавање своје религије, прописано је да „евангелистичка-лутеранска религија 
остаје званична религија државе. Становници који је исповедају дужни су да своју 
децу васпитавају у истој”20. 

Кроз уставе држава у којима преовладава становништво исламске 
вероисповести, успостављен је систем државне верске заједнице, али верско 
законодавство, оличено у нормама шеријатског права, не само да има примат над 
државним правом него се, веома често, сматра његовим извором. Иако је Египат 
република, Уставом од 1971. године прописано је да је „ислам државна религија. 
Арапски је званични државни језик, а основни извор законодавства јесте исламска 
јуриспруденција (шеријат)”21. Грађанима је зајемчена слобода вере и слобода 
упражњавања верских права22.  

И Катар је Уставом од 2003. године проглашен за „независну, суверену 
арапску државу. Његова религија је ислам, а шеријатско право је главни извор 
законодавства” 23.  

У члану 7 Закона о администрирању државом Ираком у прелазном периоду 
од 8. марта 2004. године, прописано је да је „ислам је званична државна религија и 
има се сматрати извором законодавства. Ниједан закон који је у супротности са 
универзалним принципима ислама, принципима демократије или права цитираних у 
поглављу 2 овог Закона не може ступити на снагу у прелазном периоду. Овај закон 
поштује исламски идентитет већине ирачког народа и гарантује пуна религијска 
права свих појединаца, слободу вероисповести и упражњавања верских обреда” 24. 

Отворено је питање да ли се државној цркви или верској заједници 
суштински доприноси, или штети у таквом систему. Историјско искуство показало је 
да се систем државне цркве у пракси XIX и XX века у много случајева показао као 
штетан управо по „државну цркву” која је била изложена великом упливу државе и 
њеним интересима25.  

                                                 
18 Исто, чл. 69.  
19 Чл. 37 Устава Лихтенштајна од 1921. године са допунама од 2003. године, 
http://www.liechtenstein.li/en/pdf-fl-staat-verfassung-sept2003.pdf. 
20 Чл. 2 Устава Норвешке од 1814. године са изменама од 1995. године, 
http://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/The-Constitution/The-Constitution. 
21 Чл. 2 Устава Египта од 1971. године са допунама од 1980. године, 
http://www.uam.es/otroscentros/medina/egypt/egypolcon.htm.  
22 Исто, чл. 46. 
23 Чл. 1 Устава Катара од 2003. године, http://english.mofa.gov.qa/details.cfm?id=80.    
24 Чл. 7 Закона о администрирању државом Ираком у прелазном периоду од 8. марта 2004. 
године, http://law.case.edu/saddamtrial/documents/TAL.pdf. 
25 Н. Ђурђевић, Остваривање слободе вероисповести и правни положај цркава и верских 
заједница у Републици Србији, Заштитник грађана, „Службени гласник”, Београд 2009. г., стр. 256. 
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Уставна одредба о државној цркви први пут је своје место нашла тек у 
Намесничком уставу Кнежевине Србије од 1869. године. Уставни систем државне 
цркве је у Књажевини Црној Гори уведен Уставом од 1905. године. 

 
2. Систем признатих цркава и верских заједница 

 
Уставни систем признатих цркава и верских заједница се кроз историју 

уставности није распространио као што су распрострањени уставни систем државне 
цркве или верске заједнице и уставни систем одвојености цркава и верских заједница 
од државе. У појмовном смислу, може се уочити да не постоји јасна разлика између 
цркава и верских заједница које су признате у систему признатих цркава и верских 
заједница и оних које су регистроване од стране државне власти у систему државне 
цркве, или верске заједнице, или у систему одвојености цркава и верских заједница 
од државе. Са правом се може констатовати да су признате цркве и верске заједнице 
уједно и регистроване и обрнуто. Такође, све регистроване цркве и верске заједнице у 
државама у којима су примењени уставни системи државне цркве, верске заједнице, 
или одвојености цркава и верских заједница од државе истовремено су и признате 
цркве и верске заједнице.  

Лазо М. Костић овај систем назива и системом паритетних или усвојених 
вероисповести26. Чини се да ни Костићева појмовна одређења нису најпрецизнија. Пре 
свега, не може се говорити о паритетном систему, јер нису све цркве и верске заједнице 
исте у погледу њихове унутрашње организације, броја верника, свештенства, верских 
службеника, историјског континуитета и правног субјективитета. Ни државна власт 
није их помагала на равноправној основи, него, у највећем броју случајева, према 
процентуалној заступљености. Неке верске заједнице, приликом примене тог система, 
остале су непризнате од државе, иако за то нису постојали оправдани правни разлози. 
Јован Стефановић, критикујући овај систем, одређује га као систем „који у себи садржи 
само дјеломично одвајање вјерских заједница од државе, тј. система, по коме вјерске 
заједнице добијају статус установа, које су јаче или слабије ипак везане за државу”27. 
Овај систем Стефановић одређује као „средњи систем, у коме се задржава извјесна веза 
између тих заједница (цркава) и државе. Тако вјерске заједнице нису постала приватна 
удружења, него јавне установе са специјалним положајем у држави и специјалним 
привилегијама. Установе, које су чак вршиле и неке послове умјесто државе, а које им 
је држава повјерила”28. 

По својој садржини, уставни систем признатих цркава и верских заједница 
налази се између система државне цркве или верске заједнице и система 
кооперативне одвојености цркава и верских заједница од државе. С једне стране, 
устав не проглашава, не штити посебно и не додељује привилегован статус само за 
једну цркву или верску заједницу, али повлашћени статус са више различитих јавно-
правних овлашћења стичу и уживају оне цркве и верске заједнице којима државна 
власт, на основу посебних критеријума, а посебно према историјској утемељености, 
значају и бројности верника, додељује статус признате цркве или верске заједнице. 

И у овом уставном систему државна власт, пре свега, јамчи и гарантује 
слободу вероисповести на индивидуалном нивоу, а на колективном поштује 

                                                 
26 Л. М. Костић, Коментар Устава Краљевине Југославије од 3. септембра 1931. 
(Југословенско уставно право), ИКП „Геца Кон”, Београд 1934. г., стр. 37. 
27 J. Stefanović, нав. дело, стр. 96. 
28 Исто, стр. 101. 
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унутрашњу аутономију и право цркава и верских заједница да самостално уређују 
своју унутрашњу организацију и у једном делу их уводи у област јавног права. 

Систем признатих цркава и верских заједница на нашим просторима први пут 
срећемо у аустроугарском анексионом Земаљском уставу (штатуту) за Босну и 
Херцеговину од 1910. године29. У ставу 4 члана 8 Земаљског устава, прописано је да су 
„сада призната верска удружења: муслиманско, српско-православно, римско и грко-
католичко, евангеличко аугсбуршког и хелветског закона и јеврејско”. Признатим 
верским удружењима гарантовано је право да управљају својим унутрашњим пословима 
по своме уставу који, по закону, постоји30. Гарантовано им је и право поседовања и 
уживања својих завода, задужбина и заклада које су намењене богоштовним, наставним 
и добротворним циљевима31. Интересантно је да је први пут у Земаљском уставу од 
1910. године муслиманима у Босни гарантована примена шеријатског права у 
породичним и женидбеним пословима, као и на наследство у мулку32. Ова норма 
касније је примењена и у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији. 

Уставни систем признатих цркава и верских заједница је, после Првог 
светског рата, примењен у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца Видовданским 
уставом од 1921. године, као и у Чехословачкој и Пољској, при чему је у Пољској тај 
систем модификован у одређеној мери. Разлог за примену овог уставног система 
односа између цркава и верских заједница и државе превасходно се нашао у 
чињеници да у тим државама, створеним након Првог светског рата, „становништво 
није у верском погледу онако хомогено, као што је становништво Бугарске или 
предратне Србије”33. Државе са разноликим верским саставом становништва увек 
имају потребу да у тако сложеној верској структури нормирају модел који ће 
омогућити што већу равноправност историјски утемељених или традиционалних 
цркава и верских заједница.  

Слободан Јовановић констатује да „Видовдански Устав не зна за државну 
цркву. Опет зато, он не проглашава деобу цркве и државе”34. Нормама Видовданског 
устава, након зајемчења слободе вероисповести, прописано је да су „усвојене 
вероисповести равноправне пред законом и свој верозакон могу јавно исповедати” 35 
и да се „усвајају оне вере, које су у ма ком делу Краљевине већ добиле законско 
признање. Друге вере могу бити признате само законом”36. Сергије Троицки сматра 
да, у југословенском уставном систему признатих цркава и верских заједница, 
„верске организације имају не само право јавног исповедања, тј. право јавно вршити 
богослужење, верске процесије, право звоњења итд. него и право заповедања, на 
основу којег верска званична акта имају карактер јавних аката, тако да су са њима 
сједињене правне последице независне од воље приватних лица” 37. Троицки је 
заступао и став да се, кроз јавно-правни статус признатих цркава и верских 

                                                 
29 Bosanski ustav od 1910. godine, „Muslimanski glas”, Sarajevo 1991. g. 
30 Исто, ст. 1. чл. 9. 
31 Исто, ст. 2. чл. 9. 
32 Исто, чл. 10. 
33 И. Пржић, Однос Цркве и државе у словенским државама, „Правосуђе” бр. 17/18, Београд 
1933. г., стр. 3.  
34 С. Јовановић, Уставно право Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, ИКП „Геца Кон”, 
Београд 1924. г., стр. 436. 
35 Чл. 12 Устава Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца од 1921. године, „Службене новине 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца” бр. 342/1921. 
36 Исто. 
37 С. Троицки, Верска политика Краља Ујединитеља, Нови Сад 1935. г., стр. 13. 
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заједница, рефлектује и повлашћени положај свештеника и верских службеника који 
су „изједначени у многим својим личним и имовинским привилегијама (или у 
погледу личног и имовинског имунитета) са државним службеницима, а у погледу 
војне службе имају још и предност над њима”38.  

Може се закључити да је устанодавац у Краљевини Срба, Хрвата и 
Словенаца, кроз напред описани уставни положај цркава и верских заједница, имао за 
циљ да се у држави каква је била тадашња Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца 
реши то веома важно и комлексно питање тако што би се свим до тада признатим 
црквама и верским заједницама гарантовала равноправност, уз поштовање њиховог 
историјског и цивилизацијског доприноса на том простору и признање јавно-правног 
субјективитета. Међутим, Слободан Јовановић примећује да југословенски Устав 
није прецизан у погледу одређивања повлашћеног положаја признатих цркава и 
верских заједница и да је „Устав био много одређенији кад је ваљало рећи, која права 
не даје цркви, него кад је ваљало рећи, која јој права даје”39.    

Овај систем није имун од дискриминаторних својстава, јер „равноправан 
положај немају све вероисповести у држави, већ само оне које су усвојене”40. 
Неравноправност се, на пример, јасно уочавала на оним верским заједницама које су 
постојале на територији Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, а да, до доношења 
Видовданског устава, нису добиле законско признање. Критичари овог уставног 
система обично нису усмеравали своју пажњу у том делу, него су га критиковали, 
тражећи примену система стриктне одвојености цркава и верских заједница од 
државе. Заговорници тог уставног система посебно су истицали чињеницу да се 
раније успостављена државна религија (religio dominans) уклања пред начелом 
равноправности традиционалних цркава и верских заједница (paritatis), али нису 
уочавали да се његовом применом не уклања повлашћени положај признатих цркава 
и верских заједница у односу на оне које то признање нису имале. Марко Павловић 
указује и на чињеницу да, у југословенском систему признатих цркава и верских 
заједница, нису све признате цркве и верске заједнице имале апсолутно равноправан 
статус, јер су „муслимани добили уставну привилегију да им у породичним и 
наследним стварима суде државне шеријатске судије”41. Чињеница је да су све 
признате цркве и верске заједнице имале своје унутрашње црквено и верско 
законодавство у тим областима, али нису посебна верска одељења у државним 
судовима, као што је био случај са муслиманима, чиме су остале признате цркве и 
верске заједнице биле дискриминисане у односу на исламску верску заједницу. 

Да је постојеће решење система признатих цркава и верских заједница према 
Видовданском уставу имало бројних недостатака, најпре се уочило у даљем 
законском регулисању положају цркава и верских заједница у Краљевини Срба, 
Хрвата и Словенаца, јер је „принцип верске равноправности било лако примити у 
Уставотворној Скупштини, али је због разних религијских концепција наших вера 
врло тешко на делу извести” 42.  

Напред помињана дискриминаторна својства Видовданског устава јесу, у 
одређеној мери, исправљена у Септембарском уставу од 1931. године, којим је 

                                                 
38 Исто. 
39 С. Јовановић, Из историје и књижевности, Сабрана дела, књига XI, БИГЗ, 
„Југославијапублик”, Српска књижевна задруга, Београд 1991. г., стр. 526. 
40 Л. М. Костић, нав. дело, стр. 37. 
41 М. Павловић, Српска правна историја, издање Надежде Павловић, Крагујевац 2005. г., стр. 674. 
42 Р. Казимировић, Црквено-правне расправе, Савремена богословска библиотека, Београд 
1923. г., стр. 66. 
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прописано да „вере могу бити признате само законом. Усвојене и признате вере 
самостално уређују своје унутрашње верске послове и управљају својим закладама и 
фондовима у границама закона”43. Сергије Троицки је овај систем називао „западним 
системом државног суверенитета над црквом или системом правне државе” 44. 

Илија Пржић је, као примере система признатих цркава и верских заједница, 
наводио Уставе Чехословачке и Пољске, који су донети након Првог светског рата, и 
тврди да „чехословачки Устав такође проглашава да су све вере равноправне пред 
законом (чл. 124). Пољски, пак, Устав, иако садржи одредбу о равноправности 
вероисповести, додаје да римокатоличка црква, „пошто је вероисповест претежног 
дела становништва, заузима у држави првенствени положај између других 
равноправних исповести (чл. 114)”45. Анте Црница је југословенски модел уставног 
система признатих цркава и верских заједница упоредио са моделом који је 
примењен у Холандији 1848. године, у коме „ниједна вероисповест није државна, али 
су све верске заједнице равноправне и држава их све једнако подупире” 46. 

Ипак, уколико се погледа и упореди садржај и обим права и јавно-правних 
овлашћења државне цркве у неком од Устава Кнежевине и Краљевине Србије са 
обимом права и јавно-правних овлашћења признатих цркава и верских заједница, 
неће се уочити велика разлика, али се може закључити да се овим системом више 
цркава и верских заједница, а не само једна, установљавају као духовне институције 
које су под посебном бригом државне власти. Међутим, државна власт, кроз каснија 
законска решења, задржала је значајан утицај на поједина унутрашња питања 
признатих цркава и верских заједница. 

Данас не постоји чисти пример уставног система признатих цркава и верских 
заједница. Иако је у ставу 7 члана 43 Устава Литваније од 1992. године, прописано да у 
Литванији „не постоји државна религија”, ипак нема одредбе да су цркве и верске 
заједнице одвојене од државе, али се, по природи и суштини осталих одредаба Устава, 
то јасно може закључити. Устав Литваније гарантује слободу мисли, савести и 
вероисповести, затим, право на слободан избор религије и вере, право на јавно и 
приватно, индивидуално и колективно исповедање религије и вере кроз вршење верских 
обреда, прослављање, практиковање и подучавање верским стварима. Истовремено, 
Устав забрањује приморавање и сваки вид принуде како би се прихватила или 
исповедала нека вера или религија. С обзиром на то да људска права, па ни право на 
слободу вероиповести, нису апсолутна, Устав прописује и ограничења слободе 
вероисповести, али та ограничења морају бити прописана законом и односе се на 
ситуације када су нужна ради заштите безбедности друштва, јавног реда, здравља, или 
морала појединца, или основних права и слобода других. Родитељима и законским 
старатељима гарантована је слобода да својој деци обезбеде религијско или морално 
образовање у складу са својим уверењима. Устав је свим грађанима, па и припадницима 
свих религија, прописао најшири спољашњи круг деловања кроз норме да „лична 
уверења, вера или вероисповест човека не могу служити као оправдање за чињење 
злочина или кршење закона”47 и да су грађани, „остварујући своја права и слободе, 

                                                 
43 Чл. 11 Устава Краљевине Југославије од 1931. године, „Службене новине Краљевине 
Југославије” бр. 200/1931.  
44 С. Троицки, Црквено право, Правни факултет, Београд 2011. г., стр. 172. 
45 И. Пржић, нав. дело, стр. 4. 
46 A. Crnica, Kanonsko pravo Katoličke crkve, knjiga I, Franjevačka visoka bogoslovija, Split 1937. 
g., стр. 38. 
47 Чл. 27 Устава Литваније од 1992. године, http://www.servat.unibe.ch/icl/lh00000_.html. 
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обавезни да поштују Устав и законе Републике Литваније и не смеју повређивати права 
и интересе других људи”48. У погледу верске наставе, прописано је да „држава и 
локалне власти установљавају систем образовања као световни”49, али да се у јавним 
школама, „на захтев родитеља, организује веронаука”50. 

У погледу односа између државе и цркава и верских заједница, Устав 
Литваније прописује да „држава признаје традиционалне литванске цркве и верске 
заједнице, као и остале цркве и верске заједнице под условом да имају упориште у 
друштву, а њихово учење и обреди нису у супротности са моралом или законом” 51. 
Цркве и верске заједнице, признате од стране државе, имају статус правних лица, али 
нису институције јавног права какве су биле, на пример, у систему признатих цркава 
и верских заједница у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији.  

Црквама и верским заједницама у Литванији је, сходно члану 43 Устава, 
загарантована слобода проповедања верских учења, вршења обреда по верским 
правилима, право својине на верским објектима, као и право оснивања добротворних 
установа и школа за образовање свештеника и верских службеника. Унутрашња 
аутономија цркава и верских заједница загарантована је тако што им је у њиховим 
верским пословима омогућено да делују у складу са њиховим канонима и правилима. 
Спољашње деловање цркава и верских заједница ограничено је Уставом, законима и 
споразумима са државом. У оквиру унутрашње мисије и деловања цркава и верских 
заједница, забрањено је да се верске активности и верски објекти користе у сврхе које су 
супротне Уставу, законима и цивилизацијским достигнућима. Јоланда Кузњецовина 
наводи да, поред уставних норми, Закон о црквама и верским заједницама и 
религиозним удружењима Литваније од 1995. године наводи традиционалне цркве и 
верске заједнице које су признате од државе, али и да прописује критеријуме за стицање 
тог својства и других верских заједница52. За разлику од Литваније, Устав Латвије не 
наводи традиционалне вероисповести, али се, кроз законодавство, традиционалним 
сматрају све оне признате вероисповести чији чланови могу да склапају бракове. Ту 
спадају: лутеранска, католичка, православна, староверска, методистичка, баптистичка, 
адвентистичка и јеврејска вероисповест53. 

Систем признатих цркава и верских заједница се кроз историју уставности 
јавља и у комбинованом облику – са системом државне цркве или верске заједнице и 
са системом одвојености цркава и верских заједница од државе. Није правно 
утемељено тумачење Богољуба Шијаковића, који комбиновани облик овог система 
види само као „комбинацију режима државне цркве и режима признатих цркава” 54. У 
сваком уставу, без обзира на то да ли је прокламовано начело одвојености цркава и 
верских заједница од државе, те да ли је примењен један, други или трећи уставни 
систем, подразумева се да су цркве и верске заједнице одвојене од државе управо по 
природи секуларне теорије о пореклу државне власти, као и одвојености 
надлежности и различитости циљева, или као „одвојеност компетенција и 
аутономних надлежности”, о којима на другом месту говори исти аутор55. 

                                                 
48 Исто, чл. 28.  
49 Исто, чл. 40.  
50 Исто. 
51 Исто, чл. 43.  
52 J. Kuznecoviene, State and Church in Lithuania, in „State and Church in the European Union”, 
”Nomos”, Baden–Baden 2005. g., str. 286. 
53 R. Balodis, State and Church in Latvia, in „State and Church in the European Union”, „Nomos”, 
Baden–Baden 2005. g., str. 258. 
54 Б. Шијаковић, Огледање у контексту, „Службени гласник”, Београд 2009. г., стр. 16. 
55 Исто, стр. 48. 
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  3. Систем одвојености цркава и верских заједница од државе 
 
Систем одвојености цркава и верских заједница од државе најпре је 

примењен у Уставу Сједињених Америчких Држава. У уставном амандману I од 
1791. године, прописано је да „Конгрес не може доносити никакав закон о 
установљавању државне религије, као ни закон који забрањује слободно исповедање 
вере”56. У Француској је 9. децембра 1905. године изгласан Закон о одвајању цркве 
од државе као пропис којим је зајемчена слобода вероисповести и прокламована 
независност и одвојеност цркава и верских заједница од државе.  

И овај уставни систем, као и уставни систем државне цркве или верске 
заједнице, пре свега, карактерише терминолошка неуједначеност. У уставима и 
законима различитих држава, као и у текстовима правних аутора, среће се више 
назива овог уставног система: „систем одвојености цркве од државе”, „ систем 
одвојености државе од цркве”, „ систем одвојености цркве и државе”, „ систем 
одвојености верских заједница од државе”, „ систем одвојености верских заједница и 
државе”, „ систем раставе цркве и државе”, „ систем одвојености вероисповести од 
државе”, „ систем одвојености цркава и верских заједница од државе” итд. С обзиром 
на то да се вероисповест, али ни само једна црква не одваја од државе, као и то да 
неке верске заједнице нису цркве, најпримереније је да се тај систем назива 
„системом одвојености цркава и верских заједница од државе”.  

Суштина уставног система одвојености цркава и верских заједница од државе, 
пре свега, огледа се кроз његово појмовно одређење. С једне стране, чињеница 
постојања цркава и верских заједница и државе сама по себи упућује на њихов 
међусобни одвојени однос. Међутим, Рик Торфс сматра да појмовно одређење овог 
уставног система не представља најбоље терминолошко решење зато што оно оставља 
утисак да цркве и верске заједнице немају никакве међусобне односе, а то у стварности 
није тако57. У бројним државама у којима је примењиван и у којима се примењује 
уставни систем одвојености цркава и верских заједница од државе, најчешће је тумачен 
тако да се стицао утисак да држава и цркве и верске заједнице немају никаквих 
међусобних односа и додирних тачака, а то у стварности није било тако. Сима 
Аврамовић тврди да „принцип одвојености подразумева да држава ни у чему не 
интервенише када је реч о пословима цркве, и обрнуто”58. Затим, појам одвојености 
цркава и верских заједница указује на одвојеност две врсте надлежности – духовних, 
које припадају црквама и верским заједницама, и световних, које припадају држави. Из 
овога, закључује се да цркве и верске заједнице које државна власт признаје као верске и 
религиозне институције и прописује им правни положај уживају своју унутрашњу 
аутономију и независне су од државе у вршењу верских обреда и верских послова.  

На почетку примене овог уставног система, сматрано је да су „све цркве, 
односно верске организације, обична удружења, која се стварају и која раде по опћим 
државним прописима о удружењима” 59. Цркве и верске заједнице добијају 
равноправан статус у држави, што значи да не постоји привилегованих или посебно 

                                                 
56 О. Вучић, Д. Симовић, Уставна читанка, Правни факултет, „Службени гласник”, Београд 
2008. г., стр. 45. 
57 Р. Торфс, Црква и држава у Белгији, Елаборат Министарства вера Владе Републике Србије, 
Београд 1997. г., стр. 134. 
58 С. Аврамовић, Правни оквири односа Цркве и државе у Европи, у: „Хришћанство и европске 
интеграције”, Хришћански културни центар, Konrad Adenauer Stiftung, Београд 2003. г., стр. 50. 
59 J. Stefanović, нав. дело, стр. 62. 
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издвојених цркава и верских заједница, као што је у случају система државне цркве 
или верске заједнице, или система признатих цркава и верских заједница.  

Мишљења су подељена у погледу узрока настанка овог уставног система. 
Она се крећу у распону од нужности обезбеђивања равноправности цркава и верских 
заједница у држави, до тога да је тај систем „поникао на тлу најоштрије борбе против 
цркве” 60. Пре првог успостављања овог система регулисања односа између цркава и 
верских заједница и државе, инсистирано је на проглашењу религије за „приватну 
ствар човека”. 

Историјски посматрано, систем одвојености цркава и верских заједница од 
државе доживео је највише модификација и различитих тумачења. Уочава се да 
ниједан систем односа између цркава и верских заједница од државе који се појавио 
кроз историју није доживео толико различитих и веома често контрадикторних 
тумачења као што је то случај са овим системом. Јован Стефановић са правом 
констатује да је „идеја раставе цркве од државе претходила великој Француској 
револуцији” 61, те да је „у Европи тек Француска револуција покушала да ту идеју 
примени у пракси” 62. Међутим, док је у Француској примењиван тзв. систем 
стриктне одвојености цркава и верских заједница од државе, дотле је у Белгији, 
Уставом од 1831. године, примењен систем кооперативне одвојености цркава и 
верских заједница од државе. У том распону, од тада до данас, огледа се систем 
одвојености цркава и верских заједница од државе. 

 
3.1. Систем стриктне одвојености цркава и верских заједница од државе 

 
Стриктна одвојеност цркава и верских заједница од државе данас је примењена 

у веома малом броју држава. Апсолутна неутралност државне власти у односу на цркве 
и верске заједнице подразумева да цркве и верске заједнице имају своју унутрашњу 
аутономију, али и статус грађанско-правних удружења, попут спортских, риболовних и 
других приватно-правних лица, да цркве и верске заједнице немају могућност да добију 
јавно-правни статус, да држава нема обавезу да материјално обезбеђује ниједну цркву и 
верску заједницу, да се цркве и верске заједнице налазе изван свих државних система 
као што су просветни, војни, управни и слични.  

Пример стриктне одвојености цркава и верских заједница од државе 
налазимо у Уставу Јапана од 1946. године. С једне стране, Устав свим грађанима 
јамчи слободу мисли, савести и вероисповести и прописује да „ниједна верска 
организација не ужива привилегије од стране државе и не може вршити било какву 
политичку власт”, те да „држава и њени органи имају обавезу да се уздржавају од 
религијског образовања или религијских активности” 63. У Уставу Француске од 1958. 
године, прописано је да је „Француска недељива, лаичка, демократска и социјална 
република. Она обезбеђује једнакост пред законом свих грађана без обзира на 
порекло, расу или веру. Она поштује сва верска убеђења”64. Брижит Басдевант-
Гаудемет сматра да равноправност цркава и верских заједница и религијских уверења 
обавезно имплицира непостојање државне религије, па чак и „званичне” или 
„доминантне” религије65. 

                                                 
60 М. Печујлић, Однос цркве и државе, ИП „Рад”, Београд 1958. г., стр. 31. 
61 J. Stefanović, нав. дело, стр. 63. 
62 Исто. 
63 Чл. 20 Устава Јапана од 1946. године, www.solon.org/Constitutions/Japan/English. 
64 Чл. 2 Устава Француске од 1858. године, према М. Јовичић, Велики уставни системи, ИРО 
„Светозар Марковић”, Београд 1984. г., стр. 475. 
65 B. Basdevant-Gaudemet, State and Church in France, in „State and Church in the European 
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Устав Холандије од 2008. године дозвољава да „свако, без одговорности 
пред законом, има право да манифестује своју религију или веровање индивидуално 
или у заједници са другима”66, те да „правила која се односе на уживање овога права 
изван зграда и затворених простора могу бити утврђена актом Парламента ради 
заштите здравља, интереса саобраћаја и савладавања или спречавања нереда” 67. 
Софија ван Бијстервелд наводи специфичност холандског Устава који не прокламује 
одвојеност цркава и верских заједница од државе, али се она подразумева, при чему 
се, током последњих година, постепено напушта систем стриктне одвојености и 
успоставља систем сарадње државе са црквама и верским заједницама68.  

У бројним комунистичким државама, примењиван је уставни систем 
одвојености цркава и верских заједница од државе. Иако је у стварности веома често 
кршено право на слободу вероисповести у тоталитарном комунистичком систему, 
односи између цркава и верских заједница и државе били су постављени тако да су оне 
сматране „приватним установама, у чији се рад држава не меша, већ га само својим 
законима регулише, али, с друге стране, не дозвољава ни црквама да се мешају у 
државне послове”69. Иако је живот у стварности изгледао другачије, поједини правници 
и социолози, у идеолошком заносу, тврдили су да „одвајање цркве од државе, према 
томе, не само да не вређа слободу савести и вероисповести, него је оно и једина 
могућност да ту слободу потпуно осигура”70, те да тај систем, иако „поникао на тлу 
најоштрије борбе против цркве, природно значи најдоследније и најнапредније 
регулисање односа између цркве и државе”71. Представници цркава и верских заједница 
у комунистичким режимима сматрали су да је црква била одвојена од државе, али да 
држава није била одвојена од цркве. Примерена је констатација да се за однос цркава и 
верских заједница и државе у комунистичким режимима „може боље употребити 
термин одбојност између државе и цркве него одвојеност”72. 

Илустративан пример примене стриктне одвојености цркава и верских 
заједница од државе у комунистичком периоду налазимо у првом Уставу Федеративне 
Народне Републике Југославије од 1946. године. Након зајемчења слободе савести и 
слободе вероисповести, Устав Федеративне Народне Републике Југославије прописао је 
да је „црква одвојена од државе. Верске заједнице, чије се учење не противи Уставу, 
слободне су у својим верским пословима и у вршењу верских обреда. Верске школе за 
спремање свештеника слободне су, а стоје под општим надзором државе. Забрањена је 
злоупотреба цркве и вере у политичке сврхе и постојање политичких организација на 
верској основи. Држава може материјално помагати верске заједнице”73, те је „школа 
одвојена од цркве”74. Више је него јасно да су напред изложене норме Устава 

                                                                                                                            
Union”, „Nomos”, Baden–Baden 2005. g., str. 161. 
66 Чл. 6 Устава Холандије од 2008. године, http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/brochures/2008/10/20/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands 2008. 
67 Исто. 
68 S. van Bijstervald, State and Church in the Netherlands, in „State and Church in the European 
Union”, „Nomos”, Baden–Baden 2005. g., str. 374. 
69 Правни лексикон, ИШП „Савремена администрација”, Београд 1970. г., стр. 215. 
70 J. Stefanović, нав. дело, стр. 63. 
71 М. Печујлић, нав. дело, стр. 31. 
72 С. Аврамовић, Правни оквири односа Цркве и државе у Европи, у: „Хришћанство и европске 
интеграције”, Хришћански културни центар, Konrad-Adenauer-Stiftung, Београд 2003. г., стр. 50. 
73 Чл. 25 Устава Федеративне народне републике Југославије од 1946. године, „Службени лист 
Федеративне народне републике Југославије” бр. 10/1946. 
74 Исто, ст. 5. чл. 38. 
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Федеративне Народне Републике Југославије биле усмерене да се три велике и 
најзаступљеније вероисповести што више изопште из друштва, а њихова верска мисија 
сведе на што је могуће мању меру. Устанодавац је, у том уставу, направио значајну 
разлику између „цркве” и „верских заједница”, при чему је само за цркву, али не и за 
верске заједнице, назначио да је одвојена од државе. Исти је случај и за школе, при чему 
је школа одвојена само од цркве, али не и од верских заједница. Иако се овакве 
формулације могу приписати неспретности и нестручности устанодавца, потоњи 
догађаји показали су да је комунистички режим имао за циљ да се што више одвоји од 
цркве. При томе, посебно су апострофиране српска православна Црква и римокатоличка 
Црква као две највеће и најутицајније цркве на југословенском државном простору. 
Ипак, кроз одредбу да држава може помагати верске заједнице, може се констатовати да 
је постојао правни основ за остваривање одређених видова сарадње државе са црквама и 
верским заједницама. 

Евидентно је, дакле, да се систем стриктне одвојености цркава и верских 
заједница од државе у многим државама рефлектовао као систем који је имао за циљ 
да цркве и верске заједнице што више уклони из друштва, и то тако што је, према 
тумачењима апологета тог система, стварао такав правни оквир по коме су цркве и 
верске заједнице биле обична грађанска удружења, без посебних привилегија, без 
помоћи државе75. Из чињенице да је правни положај цркава и верских заједница као 
грађанско-правних удружења, за разлику од других грађанско-правних удружења, 
посебно нормиран у комунистичким уставима, увиђа се да су оне биле 
дискриминисане у односу на остала удружења не само у правном систему него и у 
друштву, с обзиром на то да правне норме увек имају и шире друштвене последице. 

Систем стриктне одвојености цркава и верских заједница од државе данас је 
одбачен у већини европских држава управо због уважавања значајне улоге цркава и 
верских заједница и њихове мисије у савременом друштву и широког поља 
заједничког деловања са државним властима ради промовисања општег добра човека 
и заједнице. 

 
 3.2. Систем кооперативне одвојености цркава и верских заједница од државе 

 
Систем кооперативне одвојености цркава и верских заједница од државе 

представља доминантан модел регулисања односа између цркава и верских заједница 
и државе, који је „израстао из постепеног ублажавања трансформисања стриктног 
система одвојености” 76. Систем одвојености цркава и верских заједница кроз вид 
кооперативности, који је примењен у највећем броју европских држава, добија нова и 
другачија тумачења од ригидних која су се управо јављала на „тлу најоштрије борбе 
против цркве”. Све више се увиђа неопходност сарадње између цркава и верских 
заједница и државе ради постизања и чувања основних цивилизацијских вредности. 
Суштину овог вида одвојености цркава и верских заједница од државе „карактерише 
гарантовање слободе вероисповести свим грађанима и неутралност државе у односу 
на све верске организације, с тим да има благонаклон однос према њима. У таквом 
систему, одређеним верским организацијама обезбеђује се статус јавно-правних 
лица, док остале имају (могу стећи) статус приватно-правних лица” 77. 

                                                 
75 J. Stefanović, Odnos između crkve i države, Matica hrvatska, Zagreb 1953. g., str. 62. 
76 С. Аврамовић, Прилози настанку државно-црквеног права у Србији, Правни факултет, 
Православни богословски факултет, „Службени гласник”, Београд 2007. г., стр. 107. 
77 Н. Ђурђевић, нав. дело, стр. 258. 
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Однос кооперативне одвојености цркава и верских заједница од државе није 
исти у свим државама и, у зависности од тога који ниво сарадње одговара држави, 
креће се од оног у коме су цркве и верске заједнице институције са јавно-правним 
овлашћењима, преко оног у коме су грађанско-правна лица sui generis, до оног у коме 
су оне и даље грађанско-правна лица којима је декларативно призната посебна улога 
у друштву. И у овим случајевима, њихов уставно-правни положај, без обзира на 
историјске улоге и заслуге цркава и верских заједница, искључиво зависи од државе. 

Белгија је прва држава која је још Уставом од 1831. године применила 
систем кооперативне одвојености цркава и верских заједница од државе. У члану 20 
Устава Белгије од 1831. године (са изменама од 1994. године), прописано је да „нико 
не може бити приморан да на било који начин даје допринос религијским чиновима и 
обредима, нити да прославља верске празнике”. Прописано је да „држава нема право 
да интервенише у избор и устоличавање великодостојника било које религије, нити 
да великодостојницима забрањује да сарађују са својим вишим религијским 
властима, да објављују своје акте, са изузетком у другопоменутом случају, 
уважавајући уобичајене одговорности у питањима штампе и публикација. Грађански 
брак увек треба да претходи свадбеном црквеном венчању, осим ако је то неопходно 
у случајевима предвиђеним законом”78.  

Сарадња између цркава и верских заједница и државе у Белгији огледа се и у 
образовном систему, јер је прописано да „свако има право на образовање у складу са 
основним правима и слободама. Приступ образовању слободан је до краја обавезног 
школовања. Сви ученици имају право на морално и религијско образовање о трошку 
друштвене заједнице” 79. Рик Торфс сматра да се односи између цркве и државе у 
Белгији могу објединити у систему који је прихватљив за верске заједнице и да је то 
систем који успоставља међусобну независност и не односи се на стриктну 
одвојеност. Неспорно је да постоји значајна правна разлика, без обзира на 
прокламовано начело једнакости, у односу на признате цркве и верске заједнице и 
непризнате религиозне групе, при чему је пракса показала да је католичка Црква у 
Белгији primus inter pares у односу на остале признате цркве и верске заједнице80. 

У Уставу Луксембурга од 1868. године, проглашена је „слобода религије и 
јавног уверења, као и слобода изражавања религијских ставова и уверења 
појединца” 81, али је прописано ограничење у случају „када је коришћење ових 
слобода предмет репресије”82. Уставом је прописано да нико не може бити 
„приморан да на било који начин учествује у религијским службама и обредима или 
да прославља религијске празнике” 83. Алексис Паули констатује да луксембуршко 
законодавство, поред гарантовања индивидуалног и колективног аспекта слободе 
вероисповести, дозвољава и могућност склапања споразума између државних власти 
и цркава и верских заједница84. Луксембург је закључио споразуме са католичком 
Црквом, протестанстким црквама, јеврејском заједницом, грчком православном 

                                                 
78 Чл. 21 Устава Белгије од 1831. године, http://www.fed-parl.be/gwuk0002.htm#E11E2. 
79 Исто, ст. 3. чл. 24.  
80 R. Torfs, State and Church in Belgium, in „State and Church in the European Union”, „Nomos”, 
Baden–Baden 2005. g., str. 32. 
81 Чл. 19 Устава Луксембурга од 1868. године, http://www.servat.unibe.ch/icl/lu00000_.ht.  
82 Исто. 
83 Исто, чл. 20. 
84 A. Pauly, State and Church in Luxembourg, in „State and Church in the European Union”, 
„Nomos”, Baden–Baden 2005. g., str. 311. 
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Црквом, англиканском црквом, румунском православном Црквом и српском 
православном Црквом85. 

У погледу односа између цркве и државе, Устав Луксембурга забрањује 
интервенције државе у именовање и постављање религијских поглавара; у начин 
именовања и разрешења осталих високих великодостојника и верских службеника; 
затим, штити право верника и представника цркава и верских заједница да сарађују 
са својим вишим верским и црквеним властима, као и да објављују своја акта и 
одлуке, али и прописује да су односи цркве и државе предмет конвенција–уговора 
који се подносе Комори депутата због прописа који се односе на њену 
интервенцију86. Паули наводи да цркве и верске заједнице у Луксембургу имају 
статус корпорација јавног права, али да то није случај када је у питању муслиманска 
вероисповест, с обзиром на то да Влада није могла да нађе репрезентативног 
представника који би био прихватљив од свих муслимана у Луксембургу87.  

Кооперативна одвојеност између цркава и верских заједница постоји и у 
случајевима када се посебно апострофира већинска, или историјска црква, или верска 
заједница.  

Устав Италије од 1948. године прописује да су „држава и Католичка црква 
независне и суверене свака у сопственој сфери. Њихови односи су регулисани 
Латеранским уговорима. Измене уговора које су прихватиле обе стране не захтевају 
процедуру уставних амандмана”88. У Италији су, сходно члану 8 Устава, све 
вероисповести подједнако слободне пред законом, а „вероисповести који су 
другачије од католичке имају право да се организују у складу са њиховим правилима, 
под условом да та правила нису у супротности са италијанским законом. Њихови 
односи са државом су регулисани законом на основу уговора између државе и 
њихових представника” 89. Свим грађанима загарантована је слобода вероисповести, 
као и право на манифестовање вероисповести, „под условом да верски ритуали нису 
у супротности са јавним моралом”90. Унутрашња аутономија цркава и верских 
заједница нормирана је тако да „црквена природа, верски разлози или ритуална сврха 
једне верске институције или заједнице не може представљати разлог за специјална 
ограничења предвиђена законом нити за специјално опорезивање у погледу њиховог 
оснивања, правног статуса или било које њихове активности” 91. Силвио Ферари 
констатује да су основне одлике италијанског државно-црквеног права садржане у 
Уставу Италије. Те одредбе, са једне стране, имају за циљ очување слободе и 
једнакости сваке индивидуе у религијском погледу, а, са друге стране, гарантовање 
система сарадње државе са црквама и верским заједницама92. 

У погледу статуса цркава и верских заједница, још су конкретније одредбе 
Устава Бугарске од 1991. године93. У члану 13 Устава, проглашена је слобода свих 
вероисповести и одвојеност верских заједница од државе, али је констатовано да се 

                                                 
85 У Паулијевом тексту, погрешно се спомиње „Serbo/Croatian Orthodox Church”, а реч је о 
српској православној Цркви. 
86 Чл. 22 Устава Луксембурга од 1868. године.  
87 A. Pauly, нав. дело, стр. 311. 
88 Чл. 7 Устава Италије од 1948. године, http://www.constitution.org/cons/italy.txt. 
89 Исто, чл. 8.  
90 Исто, чл. 19. 
91 Исто, чл. 20.  
92 S. Ferrari, State and Church in Italy, in „State and Church in the European Union”, „Nomos”, 
Baden–Baden 2005. g., str. 211. 
93 Чл. 13 Устава Бугарске од 1991. године, http://www.servat.unibe.ch/icl/bu00000 _.html. 
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„источно-православна хришћанска вероисповест сматра традиционалном 
вероисповешћу у Републици Бугарској”. Устав забрањује коришћење верских удружења 
и организација, као и верских уверења, за остваривање политичких циљева94.  

Слобода савести, слобода мисли и избор вероисповести, верских или 
атеистичких ставова је, сходно Уставу Бугарске, неприкосновена. Држава је дужна да 
помаже одржавање толеранције и поштовање међу верницима различитих 
вероисповести, као и између верника и оних који то нису. Слобода савести и 
вероисповести је ограничена, јер је прописано да „не може бити уперена према 
националној безбједности, јавном реду, јавном здрављу и моралу или правима и 
слободи других” 95.  

У Уставу Пољске од 1997. године, прокламована је равноправност цркава и 
других верских заједница, као и непристрасност јавне власти „у питањима религиозних, 
идеолошких и философских убеђења, гарантујући слободу њиховог изражавања у 
јавном животу”96. Устав је односе између државе и цркава и верских заједница уредио 
„на принципима поштовања њихове аутономије и узајамне независности сваког у својој 
области, као и сарадње ради добра појединца и заједнице. Односе између Републике 
Пољске и католичке цркве одређују међународни уговор склопљен са Папским 
престолом и закони”97. Осим што је слобода вероисповести загарантована на исти начин 
као и у другим европским земљама, Устав Пољске прописује да „слобода вероисповести 
обухвата, такође, поседовање светилишта и култних места у зависности од потреба 
верника, као и право лица да користе верске услуге тамо где се налазе”98. 
Кооперативност између цркава и верских заједница и државе у Пољској остварује се 
кроз одредбу да „вера цркве или друге правно регулисане верске заједнице може бити 
предмет наставе у школи при чему не може бити нарушена слобода савести и 
вероисповести других лица”99. Михаило Ринковски сматра да постоји разлика између 
цркава и верских заједница у Пољској која се огледа у различитим начинима 
регистрације, тј. стицању правног субјективитета, при чему све регистроване цркве и 
верске заједнице имају једнака права100. Ринковски констатује да се цркве и верске 
заједнице у Пољској, поред разликовања у односу на начин регистрације, разликују и у 
односу на њихову препознатљивост, при чему прву групу чине цркве и верске заједнице 
које у Пољској делују на основу закона и посебних уговора, а другу – оне цркве и верске 
заједнице које делују на основу законских прописа којим се гарантује слобода 
вероисповести и прописује општи правни оквир који важи за све цркве и верске 
заједнице у тој држави101. 

Систем кооперативне одвојености примењен је и у Уставу Шпаније од 1978. 
године, и то након укидања претходног уставног система државне цркве. Уставом је 
прописано да „ниједна религија нема државни карактер. Јавне власти уважавају 
религијска уверења шпанског друштва и одржавају одговарајуће односе сарадње са 
Католичком црквом и осталим верским заједницама (деноминацијама)”102. Иван 

                                                 
94 Исто, ст. 4. чл. 13. 
95 Исто, чл. 37. 
96 Чл. 25 Устава Пољске од 1997. године, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/. 
97 Исто. 
98 Исто, ст. 2. чл. 53.  
99 Исто, ст. 4. чл. 53.  
100 M. Rynkowski, State and Church in Poland, in „State and Church in the European Union”, 
„Nomos”, Baden–Baden 2005. g., str. 426. 
101 Исто. 
102 Ст. 3. чл. 16. Устава Шпаније од 1978. године, http://www.senado.es/constitu_i/index. 
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Ибан сматра да се традиционална класификација односа између цркава и верских 
заједница и државе не може односити на модел који је примењен у Шпанији, јер он 
не одговара систему одвојености у ужем смислу, с обзиром на то да важећи правни 
систем те земље представља рефлексију историје и да због тога постоје одређени 
посебни утицаји католичке вере103.   

У Уставу Словачке од 1992. године, поред гарантовања права на слободу 
вероисповести у пуном капацитету, прописано је да „цркве и верске заједнице 
самостално управљају својим верским пословима. Све црквене власти и именовања 
великодостојника, верско образовање, установљавање унутрашњег верског 
устројства цркава и других верских институција независно је од државних власти” 104. 
Михаела Моравчикова сматра да се словачки систем односа државе са црквама и 
верским заједницама, попут немачког модела, може окарактерисати као „средњи 
пут”, који се налази између система државне цркве и система стриктне одвојености, 
јер успоставља паритетну сарадњу државе са црквама и верским заједницама105. 

Сличан модел примењен је и у Уставу Чешке од 1993. године, у коме је 
прописано да „цркве и верске заједнице самостално руководе својим пословима; 
независно од државних органа формирају своја тела, оснивају своје духовне, 
свештеничке и друге црквене установе” 106. Уставом је прописано да „закон утврђује 
услове верског образовања у државним школама” 107. 

Устав Грузије од 1995. године прописује да „држава прокламује пуну 
слободу верских убеђења и вероисповести, а уједно и признаје изузетну улогу 
апостолске аутокефалне Грузијске Православне Цркве у историји Грузије и њену 
независност од државе. Односи између грузијске државе и апостолске аутокефалне 
Православне Цркве Грузије биће регулисани Уставним Споразумом. Уставни 
Споразум у потпуности одговара опште признатим принципима и нормама 
међународног права, посебно, у области људских права и основних слобода” 108.  

Пример кооперативне одвојености очитује се и у Уставу Молдавије од 1994. 
године, који прописује да су „верске заједнице самосталне, одвојене од државе и 
уживају њену подршку, између осталог, и у олакшавању верског присуства у војсци, 
болницама, затворима и сиротиштима”109, а да „држава законом обезбеђује слободу 
верског образовања. Државно образовање има световни карактер” 110. 

Систем кооперативне одвојености такође је примењен у Уставу Аустрије од 
1920. године (допуњен 1929. године и поново прихваћен 1945. године). У члану 14а, 
прописано је да веронаука у јавним школима спада у надлежност Федерације. Устав 
председнику државе дозвољава могућност да тексту прописане заклетве коју полаже 
приликом ступања на дужност придода и религијску заклетву111. Иста могућност 
дозвољена је и члановима федералне владе112. Рихард Поц констатује да католичка 

                                                 
103 I. Iban, State and Church in Spain, in „State and Church in the European Union”, „Nomos”, 
Baden–Baden 2005. g., str. 145. 
104 Чл. 24 Устава Словачке од 1992. године, http://www.servat.unibe.ch/icl/lo00000_.html. 
105 M. Moravcikova, State and Church in the Slovak Republic, in „State and Church in the European 
Union”, „Nomos”, Baden–Baden 2005. g., str. 500. 
106 Чл. 16 Устава Чешке од 1993. године, http://www.servat.unibe.ch/icl/ez00000_.html. 
107 Исто. 
108 Чл. 9 Устава Грузије  од 1995. године, http://www.parliament.ge/files/68_1944_951190. 
109 Ст. 4 чл. 31. Устава Молдавије од 1994. године, http://confinder.richmond.edu/admin/. 
110 Исто, ст. 8. чл. 35.  
111 Чл. 62 Устава Аустрије од 1920. године, http://www.servat.unibe.ch/icl/au00000_.html. 
112 Исто, чл. 72. 
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Црква и протестантска Црква у Аустрији имају свој верски субјективитет према 
одредбама свог унутрашњег законодавства, али да јавно-правни субјективитет имају 
према одредбама државног законодавства све док стоје под надзором надлежног 
министарства у том погледу113. У погледу других цркава и верских заједница, Поц 
наводи да и оне у начелу и под прописаним условима могу стећи исти правни 
субјективитет као и католичка и протестантска Црква114. 

Пример кооперативне одвојености цркава и верских заједница од државе 
очитује се кроз норме Устава Албаније од 1998. године. Уставом је прописано да не 
постоји званична религија. Држава је неутрална у питањима вере и савести и, такође, 
гарантује слободу њиховог изражавања у јавном животу. Држава признаје 
равноправност верских заједница. Држава и верске заједнице узајамно поштују 
независност једних од других и сарађују за обострано добро и добро свих. Односи 
између државе и верских заједница регулисани су на основу споразума потписаних 
између њихових представника и Савета министара. Ове споразуме ратификује 
Скупштина. Верске заједнице имају својство правних лица и самосталне су у 
управљању својом имовином у складу са својим принципима, правилима и канонима 
све до границе док не угрожавају интересе трећих лица115.   

Немачка представља земљу у којој је систем кооперативне одвојености 
цркава и верских заједница од државе детаљно разрађен у Основном закону (Уставу) 
од 1949. године, који је црквама и верским заједницама признао правни статус 
корпорација јавног права. Немачка се са правом сматра „најважнијим носиоцем”116 
система кооперативне одвојености. Осим што слободу вере, савести, религиозног и 
идеолошког уверења проглашава неприкосновеним и јамчи несметано исповедање 
вере117, Основни закон (Устав) Немачке је рецепцијом норми Вајмарског устава 
регулисао однос између државе и цркава и верских заједница. Чланови 137 и 138 
Вајмарског устава прописују да у Немачкој не постоји државна црква, а црквама и 
верским заједницама јамче слободу религиозног удруживања, унутрашњу аутономију 
и организацију, право на стицање правне способности према општим правилима 
грађанског права, затим, имовинска и остала права која су у сврси културе, 
образовања и добротворног рада. Јавно-правни статус признат је оним црквама и 
верским заједницама које су тај статус раније стекле, а осталим црквама и верским 
заједницама омогућава се да стекну статус корпорације јавног права уколико својим 
саставом и бројем чланова јамче да ће трајати. Признато је и право удруживања 
цркава и верских заједница са јавно-правним овлашћењима. Такође, црквама и 
верским заједницама са јавно-правним овлашћењима признато је право да, на основу 
цивилних пореских листа, убирају порез према критеријумима државног права. 
Сарадња између државе и цркава и верских заједница, поред осталог, огледа се и у 
школском систему, оружаним снагама, здравственим, затворским установама и 
осталим јавним установама118. Обавезе државе према црквама и верским заједницама 

                                                 
113 R. Potz, State and Church in Austria, in „State and Church in the European Union”, „Nomos”, 
Baden–Baden 2005. g., str. 402. 
114 Исто. 
115 Чл. 10 Устава Албаније од 1998. године, http://www.ipls.org/services/constitution/const. 
116 С. Аврамовић, Прилози настанку државно-црквеног права у Србији, Правни факултет, 
Православни богословски факултет, „Службени гласник”, Београд 2007. г., стр. 107. 
117 Ст. 1. и 2. чл. 4 Основног закона (Устава) Немачке од 1949. године, „Службени лист 
Србије и Црне Горе”, Београд 2003. г., стр. 12. 
118 Исто, чл. 7 и 141.  
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уређене су државним законодавством119. Ненад Ђурђевић сматра да се у систему 
кооперативне одвојености одређеним верским заједницама обезбеђује статус јавно-
правних лица, док остале имају, или могу стећи статус приватно-правних лица и да 
су верске заједнице аутономне корпорације у саставу државе, а да границе њихове 
унутрашње аутономије одређује држава својим законима120. Герхард Роберс 
констатује да немачки модел односа државе са црквама и верским заједницама у 
односу на државе у Европској унији заузима „средњу позицију”, која се налази 
између система државне цркве и система стриктне одвојености цркава и верских 
заједница од државе121. Он наводи да основа немачког законодавства о црквама и 
верским заједницама почива на систему одвојености, при чему се истовремено, ради 
потреба грађана, конституише систем кооперације државе и цркава и верских 
заједница122. Немачко законодавство, у том погледу, почива на три начела: 
неутралности, толеранцији и једнакости (neutrality, tolerance and parity), при чему су 
односи државе са црквама и верским заједницама, посебно током последњих педесет 
година, издржали пробу времена захваљујући Закону о Савезном уставном суду, који 
је показао да то законодавство има јасно структурисану основу и да одговара 
друштвеним потребама123. Односи државе са црквама и верским заједницама, али и 
другим религиозним групама у Немачкој, према Роберсовом мишљењу, унапређују 
се кроз укључивање у правни поредак нових религија, првенствено ислама, али и 
нерелигијских организација124.  

И у Уставу Румуније од 1991. године, примењен је систем кооперативне 
одвојености. Уставом је прописано да „слобода мисли, уверења и верских уверења 
ничим не може бити ограничена” 125, а зајемчена је слобода савести „која мора бити 
изражена у духу толеранције и међусобног поштовања”126. Црквама и верским 
заједницама загарантована је слобода деловања, као и унутрашња аутономија „у 
складу са њиховим сопственим правилима, под условима утврђеним законом” 127. 
Проглашена је независност верских култова од државе и гарантована је њихова 
правна заштита, а омогућено је вршење верске службе у војсци, болницама, 
затворима, домовима и сиротиштима, док је родитељима или законским старатељима 
загарантовано право да, у складу са сопственим уверењима, обезбеде верско 
образовање малолетне деце за коју су одговорни. 

Предлог устава Европе, који није усвојен, али је значајан, с обзиром на то да 
се из његовог садржаја очитује интенција у погледу односа највиших тела Европске 
уније према црквама и верским заједницама у државама–чланицама, такође стоји на 
становишту кооперативне одвојености цркава и верских заједница од државе. У 
Предлогу Устава Европе, наглашено је да „Унија поштује и не повређује статус који, 
у складу са националним правом, имају цркве и удружења или верске заједнице у 
државама чланицама. Унија, исто тако, поштује, у складу са националним правом, 

                                                 
119 Исто, чл. 138. 
120 N. Djurdjević, Kooperativna odvojenost države i crkava i verskih zajednica u Srbiji i Nemačkoj, 
„Pravni život” br. 12, Beograd 2011. g., str. 870. 
121 G. Robbers, State and Church in Germany, in „State and Church in the European Union”, 
„Nomos”, Baden–Baden 2005. g., str. 80. 
122 Исто. 
123 Исто, стр. 93. 
124 Исто. 
125 Чл. 29 Устава Румуније од 1991. године, http://www.cdep.ro/pls/dic/act_show?ida=. 
126 Исто. 
127 Исто. 
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статус интелектуалних (organisations psiholosophiques) и неконфесионалних 
организација. Признајући њихов идентитет и посебан допринос, Унија одржава 
отворен, транспарентан и редован дијалог са црквама и овим организацијама”128.  

У Лисабонском уговору од 2007. године, налази се слична одредба као и у 
Предлогу Устава Европе. Уговорном одредбом, прописано је да „Унија поштује и не 
доводи у питање статус који, у складу са националним законодавством, имају цркве и 
религијска удружења или заједнице у државама чланицама”129. Прописано је и да 
Унија поштује статус који, на основу националног права, имају интелектуалне и 
неконфесионалне организације. А црквама и верским заједницама, као и 
интелектуалним и неконфесионалним организацијама, Унија признаје њихов 
идентитет и специфичан допринос и подржава отворен, транспарентан и редован 
дијалог са црквама и верским заједницама130. Владимир Ђурић констатује да су 
начела европског права о религији, тј. правног оквира за однос државе и цркава и 
верских заједница изазвала различита тумачења у релевантним научним радовима. 
Једни, према Ђурићевом мишљењу, истичу да Европска унија Лисабонским уговором 
остаје привржена начелу неутралности и супсидијарности у питањима односа земаља 
чланица и цркава и верских заједница и да Унија сматра да је то питање од изузетног 
значаја, те да, из историјских разлога, нема потребе да се национална законодавства 
усклађују на европском нивоу у неки заједнички европски модел. Други, пак, истичу 
да је наведену одредбу Лисабонског уговора могуће језички тумачити тако да она не 
признаје и не штити надлежност држава чланица да створе свој сопствени општи 
систем права о религији, с обзиром на то да она само штити права држава чланица да 
одреде правну позицију верских организација131.  

Систем кооперативне одвојености цркава и верских заједница од државе сам 
по себи потврђује да тај систем „данас има сасвим другачији смисао него када је 
настао и много више подразумева сарадњу него недодиривање цркве и државе” 132. 

Иако многи аутори потенцирају да се у основи система одвојености цркава и 
верских заједница од државе налази апсолутна неутралност државе у односу на цркве 
и верске заједнице, мора се констатовати да су такве тезе веома тешко правно 
објашњиве и у теоријском и у практичном погледу. Аутори који наглашавају да се 
основа неутралности државе односи на унутрашња питања цркава и верских 
заједница, упорно превиђају чињеницу да та неутралност државе није апсолутна. 
Државна власт увек има на располагању довољно правних механизама да се умеша 
чак и у најосетљивија унутрашња питања цркава и верских заједница, а посебно да у 
одређеним ситуацијама чак и брутално интервенише у погледу забране деловања 
верских организација са деструктивним циљевима. Уосталом, и ограничења права на 
слободу вероисповести која су предвиђена и која су нужна у демократском друштву 
говоре у прилог претходној тврдњи. Затим, право државе да једнострано нормира 
уставно-правни положај цркава и верских заједница јасно говори да су неутемељене 

                                                 
128 Чл. 1-52 Предлога устава Европе, „Службени гласник”, Београд 2005. г. 
129 Čl. 16c. Lisabonskog ugovora od 2007. godine, M. Janjević, Reformski ugovor EU iz Lisabona, 
„Службени гласник”, Београд 2008. г., стр. 54.  
130 Исто. 
131 В. Ђурић, Уставноправни модели односа између држава и цркава и верских заједница у 
Европи, „Godišnjak Fakulteta pravnih nauka” br. 1, Banja Luka 2011. g. 
132 С. Аврамовић, Правни оквири односа Цркве и државе у Европи, у: „Хришћанство и 
европске интеграције”, Хришћански културни центар, Konrad-Adenauer-Stiftung, Београд 2003. 
г., стр. 52. 
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тврдње о државној неутралности у том погледу. Такође, уколико се говори о 
кооперативној одвојености цркава и верских заједница од државе, поставља се 
питање места неутралности у односу њихове међусобне сарадње. 

Историја уставности и друштвених односа потврдила је да утицај цркава и 
верских заједница на одређивање сопственог уставно-правног положаја, у највећем 
броју случајева, није био пресудан. Јасно је да ниједан од уставних система односа 
цркава и верских заједница и државе не може да реши те сложене узајамне односе на 
обострано и вишестрано задовољство. То се види и на тумачењима уставног система 
одвојености цркава и верских заједница од државе, од стране теолога и канонолога. 

Римокатолички теолози сматрали су да систем одвојености цркве од државе 
има више степена и да зависе од тога да ли се држава „изводи према Цркви 
благонаклоно, индиферентно или непријатељски” 133. Анте Црница сматра да овај 
систем „није у складу са божанским правима Цркве” 134, али су га, ипак, видели „као 
мање зло, односно добро за Цркву у оним државама где представници власти не 
припадају Католичкој цркви, а у држави има више вероисповести и где се 
представници државне власти не односе непријатељски према Цркви” 135. Бранко 
Цисарж сматра да „начин на који је изведено одвајање Цркве од државе у Француској 
не показује да је остало очувано начело савести и вероисповести” 136, те да су се 
многи системи, па и систем одвајања цркава и верских заједница од државе, 
„показали штетним и за Цркву и за државу и да су изазвали многе трзавице” 137.  

Историјско искуство показало је да се традиционалне цркве и верске 
заједнице могу наћи у сваком од три постојећа уставна система. Сумирајући бројне 
историјске неспоразуме и размимоилажења између цркава и верских заједница и 
државе у погледу нормирања њиховог правног положаја и међусобних односа, може 
се рећи да је прихватљив став да је реч о двема различитим врстама институција са 
различитим циљевима које су неминовно упућене на одређене врсте међусобних 
односа и сарадње. Сарадња између цркава и верских заједница и државе може бити 
корисна и плодотворна за њих као субјекте те сарадње, али и за грађане који 
истовремено припадају држави и црквама и верским заједница под условом да 
„држава не жели да постане црква, и ако црква не жели да постане држава” 138. 
 

Закључак 
 
Уставотворци и законодавци модерних држава су, управо из поштовања 

човековог достојанства и слободе, као и историјског и савременог значаја и улоге 
цркава и верских заједница, кроз читава два претходна века, и све до данас, настојали 
и настоје да кроз адекватне правне механизме заштите човека и његова људска права. 
Из потребе гарантовања и заштите људских права, настала су бројна 
општеприхваћена међународно-правна акта која савременим државама намећу 

                                                 
133 A. Crnica, Kanonsko pravo Katoličke crkve, knjiga I, Franjevačka visoka bogoslovija, Split 1937. 
g., стр. 38. 
134 Исто. 
135 Исто. 
136 Б. Цисарж, Црквено право, књига I, Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве, 
Београд 1970. г., стр. 190. 
137 Исто, стр. 191. 
138 М. Димитријевић, Однос Цркве и државе, „Православна мисао” бр. 2, Београд 1960. г., стр. 
47. 
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обавезу да својим уставима и законима свим грађанима јамче и штите иста права, а 
тиме и право на слободу вероисповести као право које је неодвојиво од осталих 
људских права. Основна интенција међународно-правних аката о људским правима и 
савремених правних система огледа се у настојању да се људска права сваком човеку 
на исти начин гарантују и штите.  

Посматрајући историјски преглед начина регулисања односа између цркава и 
верских заједница и државе у модерној државности Србије и Црне Горе, могу се уочити 
три периода. У првом периоду, примењиван је систем државне цркве, и то у Кнежевини 
и Краљевини Србији од 1835. до 1921. године и у Књажевини и Краљевини Црној Гори 
од 1855. до 1921. године. У другом периоду, примењиван је систем признатих цркава и 
верских заједница у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевини Југославији од 
1921. до доношења првог Устава Социјалистичке Југославије 1946. године. У трећем 
периоду – од 1946. године до данас – примењује се систем одвојености цркава и верских 
заједница од државе, и то у Демократској Федеративној Југославији, Федеративној 
Народној Републици Југославији, Социјалистичкој Федеративној Републици 
Југославији, Савезној Републици Југославији, Државној Заједници Србија и Црна Гора и 
Србији и Црној Гори као двема независним државама.  

У данашњим европским државама, као ни у државама – чланицама Европске 
уније, не постоји јединствен систем регулисања односа са црквама и верским 
заједницама. На првом месту, уставно-правни системи европских држава гарантују 
слободу вероисповести и слободу религиозног удруживања. Начин односа држава са 
црквама и верским заједницама, у највећем броју случајева, регулисан је кроз 
примену система кооперативне одвојености цркава и верских заједница од државе, 
или кроз систем државне цркве, или верске заједнице. 
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Velibor Džomić 
 
CONSTITUTIONAL AND LEGAL SYSTEMS OF RELATIONSHIPS BETWEEN A 

STATE AND ITS CHURCHES AND RELIGIOUS COMMUNITIES IN THE 
CONTEXT OF MODERN STATEHOOD  

 
The constitutional and legal status of churches and religious communities within a 

modern state has been defined by consitutional and other legal provisions. Three 
characteristic systems pertaining to relationships between a state and its churches and 
religious communities have been developed throughout the history of modern statehood: 
the system of a state church and religious community, the system of officially recognized 
churches and religious communities, and the system based on separation of a state from its 
churches and religious communities. The system of a state church was fairly characteristic 
of 19th-century society, but it has also been implemented in some of the current European, 
primarily Islamic states. The system of officially recognized churches and religious 
communities was highly characteristic of the Kingdom of Yugoslavia, but was never 
brought into widespread use. The system which rests on separation between a state and its 
churches/religious communities has evolved from total towards cooperative separation. 
Whereas the systems of state church or officially recognized churches/religious 
communities enables a state to grant privileges either to a single church/religious 
community or to a low number of these, the system of separation establishes equal legal 
status of all churches/religious communities, thus introducing particular forms of 
cooperation aimed at ensuring general well-being. All of the three constitutional and legal 
systems have been deployed in the modern Serbian state. 

Key words: modern statehood, constitutions, churches, religious communities, the 
system of state church, the system of officially recognized churches and religious 
communities, the system of churches/religious communities separated from the state. 
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РУКОПИСНИ ПРЕДЛОШЦИ ПРВИХ ШТАМПАНИХ СРПСКИХ 

СЛУЖАБНИКА У МАНУСКРИПТНОЈ ЗБИРЦИ 
МАНАСТИРА ВИСОКИ ДЕЧАНИ 

 
Апстракт: У раду се анализирају литургијски рукописи манастира Високи 

Дечани који садрже текст Литургије Пређеосвећених Дарова и који су послужили 
као прелошци за штампање првих српских служабника. Установљено је да рукописи 
ове збирке припадају двема редакцијским групама, већој – атонској редакцији 
финалног типа и мањој – тзв. мешаних редакција. Рукописи атонске редакције 
финалнога типа, показало се у овом раду, послужили су као основа за прве српске 
штампане служабнике. 

Кључне речи: литургијски рукопис, Литургија Пређеосвећених дарова, 
Служабник, Архијерејски чиновник, Филотеј Кокинос. 

 
Рукописна збирка манастира Високи Дечани садржи седамнаест служабника. 

Осам служабника потичу из XIV, шест из XV, два из XVI и један из XVIII века1. Од 
свих њих, два служабника не садрже Литургију Пређеосвећених Дарова (надаље: 
ЛПД)2, а један има само један сачувани лист ове Службе3. Из тога, произилази да је, 
за нашу анализу, релевантно свега четрнаест рукописа.  

Погледајмо сада дечанске рукописе који садрже ЛПД. Њих можемо поделити 
у две целине. Прву сачињавају дванаест рукописа дечанске збирке који припадају 
атонској редакцији финалнога типа. Наведена редакција јесте једна од тзв. 
исправљених редакција ЛПД које су настајале негде око треће четвртине XIV века на 
Светој гори4. Ови рукописи се, иако по саставу чинопоследовања и садржају рубрика, 

                                                 
1 Служабници 14. века: Ивков Служабник Деч 120, средина 14. века; Служабник Деч 127, 
1380–90; Служабник Деч 122, крај 14. века, 1395–1400; Служабник Деч 123, 1395; Служабник 
Деч 24, крај 14. века, 1395–1400; Служабник Деч 125, 1395–1400; Служабник Деч 121, крај 14. 
века, око 1400; Служабник Деч 119,  крај 14. века. Служабници 15. века: Аријерески чиновник 
Деч 126, 1409–1418–1427; Аријерески чиновник Деч 129, 1415–1425; Служабник Деч 128, 
1435–1445; Требник Деч 131, 1453; Служабник Деч 130, 1465/1475; Служабник Деч 132, 1475–
1485. Служабници 16. века: Аријерески чиновник Деч 134, око 1500; Служабник Деч 133, 
1515–1525. Служабници 18. века: Архијерејски ћиновник Деч 135, друга деценија 18. века.   
2 У даљем тексту ЛПД – Деч 126 и Деч 135. Сви су они описани у: Д. Богдановић и др., Опис 
ћирилских рукописних књига манастира Високи Дечани, књига прва, прир. Н. Синдик, Београд 2011. 
3 Деч, 128.   
4 Основна ознака ове групе рукописа јесте да имају три молитве сагласности или антифона, а 
да немају уставне напомене о времену служења ЛПД од Сирне Среде до Великог Петка. 
Остале карактеристике јесу им да имају Входну молитву Вечерња и да се, током певања Ниња 
Сили, не чита посебна молитва, него 50. Псалам. (Т. И. Афанасьева, Славянская литургия 
Преждеосвященных Даров XII–XV вв: Текстология и язык, Санкт Петербург 2004, 41). 
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представљају једну групу, гранају у неколико подгрупа које носе одређене 
богослужбене и језичке карактеристике. Међу њима су, поред атонске,  
идентификоване још и редакција Јефтимија, патријарха трновског, Кипријана, 
митрополита кијевског и московског, као и чудовска редакција5. 

Сама атонска редакција има две варијанте – рану и финалну6. 
Најкарактеристичнија црта ранога типа јесте архаични моменат времена служења 
ЛПД студитског порекла – од Сирне среде до Великог Петка, који ће после нестати. 
Посебна одлика атонске редакција финалног типа јесте опширна уводна ерминија 
која показује њено манастирско порекл:.7 

Док се буде певао Лик небески, долазе свештеник и ђакон и врше метаније 
пред игуманом или његовим троном. Тада се клањају три пута пред Светим дверима 
и према свакој певници једном и тако улазе у Свети жртвеник; узевши свештеничке 
одежде, говоре над њима оно што је по обичају и одлазе пред Свету трпезу и 
започињу. Ђакон стоји и чека док братство не заврши са метанисањем. И тада излази 
и стаје на уобичајено место и, трипут се поклонивши, произноси: „Благослови 
Владико!“ Свештеник: „Благословен Бог наш свагда сада и увек...“8   

Поред наведене карактеристике, њу одликује и промена у тексту Входне 
химне Сада небеске силе..., где се, на самом крају, уместо старе речи страх, 
појављује реч љубав, па она сада гласи: „Са вером и љубављу приступимо...“, уместо: 
„Са вером и страхом приступимо...“9 У свим овим рукописима, ЛПД започиње 
возгласом: „Благословен Бог наш...“  

Рукописи касне атонске редакције у овој збирци имају три варијанте наслова: 
Устав Божанствене Пређеосвећене службе10, Божанствена служба Пређеосвећених11, 
Божанствена служба Пређеосвећених светога и великога Василија12. Овде треба 
скренути пажњу на следеће. Када су аутори и приређивачи Описа ћирилских рукописних 
књига манастира Високи Дечани обрађивали ове рукописа из 15. столећа, у којима је 
ЛПД приписана Светом Василију Великом, архиепископу кесарије кападокијске, они су 

                                                 
5 Т. И. Афанасьева, op. cit., 44-55. Није на одмет рећи и то да су Јефтимије Трновски и Кипријан 
Кијевски припадали исихастичком духовном кругу ученика Филотеја Кокиноса, патријарха 
цариградског, аутора–редактора чувеног Поретка Свете Литургије, који су они, потом, превели, 
али и редакторски интервенисали у томе, на словенски језик и ширили, сваки на подручју своје 
црквене јурисдикције (краће уводне напомене о овим преводима, основну литературу, као и текст 
литургија Светих Јована Златоустог и Василија Великог дао је А. Јевтић у: Христос нова Пасха – 
Божанствена Литургија, свештенослужење, причешће, заједница богочовечанског Тела 
Христовог 2, Београд–Требиње 2007, 85-133. О Кипријановом литургијском делу, видети још и: 
И. Д. Мансветов, Митрополит Киприан в его литургической деятельности, Москва 1882. О 
Јефтимију: Елена Коцева, Евтимиев служебник Софийски препис от 80-те години на 14. век, 
София 1985. О политичким димензијама ширења јединственог поретка вршења богослужења 
видети у: Д. Оболенски, Кипријан Митрополит кијевски и московски, Шест византијских 
портрета, Београд 1991, 194-198.    
6 Т. И. Афанасьева, op. cit., 41. 
7 Т. И. Афанасьева,  op. cit., 42. 
8 Видети, на пример, Деч 122, 74 аб. Ова редакција присутна је у различитим српским 
рукописним збиркама – поред дечанске, ту су и хиландарска и пљеваљска (А. Јевтић, Христос 
нова Пасха – Божанствена Литургија, свештенослужење, причешће, заједница богочовечанског 
Тела Христовог 4, Београд–Требиње 2009, 516, ф. 3). 
9 Т. И. Афанасьева,  op. cit., 43. 
10 Деч 123. 
11 Деч 119, 122, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 134. 
12 Деч 129, 132. 
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оба пута скренулу пажњу на то као на својеврсну неправилност. То је, у опису 
Служабника Деч 132, извршено помоћу знака узвика, којим се, у оваквим случајевима, 
скреће пажња на нешто неуобичајено или неправилно13. У опису Архијерејског 
чиновника Деч 129, то су учинили још радикалније, коментаришући да је име Светог 
Василија Великог у називу ЛПД писар брисао „пошто је уочена грешка“14. Овакве 
реакције изазвала је, претпостављамо, данашања уобичајена – а сасвим погрешна – 
атрибуција ЛПД Григорију Двојеслову, папи римском, која се у грчким рукописима 
појављује након 1415, а у словенским рукописима, у 16. веку16. Због тога је овај коментар 
својеврсни анахронизам. Писар се сигурно није повео за идејом грешке у атрибуцији 
службе, поготовu ако имамо на уму чињеницу да су истом аутору ЛПД приписали и 
двојица значајних преводилаца Филотејевог литургијског поретка, Јефтимије Трновски17 
и Кипријан Кијевски18, патрони својих редакција, али и други писари.  

Ваља знати да су ову редакцију приређивачи унели у прве штампане српске 
Служабнике19. Прва генерација српских служабника20 обухвата следећа издања: 
Служабник Божидара Љубавића Горажданина из  1519/20. године; Служабник Божидара 
Вуковића Подгоричанина из 1519/20. године;  Служабник Вићенца Вуковића из 1554, 
као и Служабнике Јеролима Загуровића из 1570. и 1580. године. Подсећамо на 
чињеницу да су Вићенцов и Загуровићеви служабници, садржајем и поретком, реплике 
издања Божидара Вуковића. 

Да би се разумело српско штампарство тога времена, не може се заобићи ни 
Служабник који је 1508. год. у влашкој земљи штампао јеромонах Макарије21, иако 
он језички не припада тзв. србуљској штампи22. Ова драгоцена књига настала је у 
српском религијском и културном окружењу и послужила је, по свему судећи, 
заједно са рукописним предлошцима, као основа за штампање Горажданског 
литургијара. 

Ми смо, у овом уводном истраживању предложака старих српских 
штампаних књига, упоредили текстове Дечанског рукописног служабника бр. 130 и 
Горажданског служабника, и увидели њихово структурално и текстуално поклапање. 

                                                 
13 Опис ћирилских рукописних књига манастира Високи Дечани, 532. 
14 Ibid., 522. 
15 S. 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, 65. 
16 Т. И. Афанасьева, op. cit., 48. А. Јевтић наводи да је то започело Стоглавим сабором из 1551. 
године (А. Јевтић, op. cit., 495, ф. 5). 
17 Е. Коцева, Евтимиев служебник Софийски препис от 80-те години на 14. век, София 1985, 29. 
18 Т. И. Афанасьева, op. cit., 194. 
19 То је приметила Афанасева рекавши да је онa, без промене, била постављена у основу 
првоштампаног словенског Служабника изданог у Венецији 1519. године у штампарији 
Божидара Вуковића (Т. И. Афанасьева, op. cit., 43). Погрешила је, међутим, у томе да 
Вуковићев Служабник није првоштампани словеснки Служабник, него је то Макаријев 
трговиштански Служабник из 1508. године. На поклапање поредака ЛПД српских рукописа 14. 
века и првих штампаних србуља, указао је и А. Јевтић (А. Јевтић, op. cit., 497). 
20 Добар увод у проблематику прве генерације српских штампаних служабника даје: Пет 
векова српског штампарства: 1494–1994: раздобље српскословенске штампе: XV–XVII в., 
прир. М. Пешикан, Београд 1994. 
21 I. Bianu – N. Hodoş, Bibliografia romaneasca veche 1508–1830, Editura Academiei Romane. 
Vol. 1: 1508–1716, Bucuresti 1903, 6. 
22 P. Panaitescu, Liturghierul lui Macarie, București, Editura Academiei, 1961, LXV.  
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То значи да је та фамилија рукописа23, којој припада и Дечани бр. 130, послужила 
као основа за штампање старих српских служабника. 

 
БОЖАНСТВЕНА СЛУЖБА 

ПРЕЂЕОСВЕЋЕНИХ 
ГОРАЖДАНСКИ 
СЛУЖАБНИК 

ДЕЧАНСКИ 
СЛУЖАБНИК 

БР.130 
УВОДНА ЕРМИНИЈА СА 
ПОКЛОНИМА ИГУМАНУ, ПРЕД 
ОЛТАРОМ. 

60Б 92А 

УЛАЗАК У ОЛТАР И ОБЛАЧЕЊЕ. 61А 92Б 
ПОЧЕТНИ ВОЗГЛАС: 
БЛАГОСЛОВЕН БОГ НАШ... 

61А 92Б 

МОЛИТВА ПРВОГ САГЛАСЈА –
АНТИФОНА. 

61А 93А 

МОЛИТВА ДРУГОГ АНТИФОНА.  61Б 93Б 
МОЛИТВА ТРЕЋЕГ АНТИФОНА. 62А 94Б 
МИРНА ЈЕКТЕНИЈА. 62А 95А 
КАТИЗМА. 62Б 95Б 
ПРИПРЕМА ДАРОВА У ОЛТАРУ. 62Б 96А 
МАЛЕ ЈЕКТЕНИЈЕ ТОКОМ 
КАТИЗМЕ. 

63А 96А 

КАЂЕЊЕ ХРАМА. 63А 96Б 
ВХОД И МОЛИТВА ВХОДА. 63А 96Б 
ЧИТАЊЕ КЊИГЕ ПОСТАЊА. 63Б 97А 
СВЕШТЕНИК СА ЧИРАКОМ И 
КАДИОНИЦОМ: СВЕТЛОСТ 
ХРИСТОВА... 

63Б 97Б 

ЧИТАЊЕ ПРИЧА 
СОЛОМОНОВИХ. 

64А 98А 

ПОЈЦИ: НЕКА СЕ УСПРАВИ... 64А 98А 
СУГУБА ЈЕКТЕНИЈА.  64А 98Б 
МОЛИТВА ПРИЉЕЖНА. 64А 98Б 
ЈЕКТНИЈА ЗА ОГЛАШЕНЕ. 64Б 99Б 
МОЛИТВА ЗА ОГЛАШЕНЕ. 65А 100А 
РУБРИКА О ДОДАВАЊУ 
СЛЕДЕЋЕ ЈЕКТЕНИЈА ОД 
СРЕДОПОСНЕ СРЕДЕ ДО 
ВЕЛИКЕ СРЕДЕ. 

65АБ 100Б 

ЈЕКТЕНИЈА ЗА ОНЕ КОЈИ СЕ 
СПРЕМАЈУ ЗА СВЕТО 
ПРОСВЕЋЕЊЕ. 

65Б 101А 

МОЛИТВА ЗА ОНЕ КОЈИ СЕ 
СПРЕМАЈУ ЗА СВЕТО 
ПРОСВЕЋЕЊЕ. 

66А 101Б 

                                                 
23 Више о томе у: В. Вукашиновић, Допринос Атанасија Јевтића савременој литургијској 
обнови, Српско богослужење – студије из литургијске теологије и праксе код Срба, Врњци – 
Требиње 2012, 170. 
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МОЛИТВА ВЕРНИХ ПРВА. 66Б 102Б 
МАЛА ЈЕКТЕНИЈА. 66Б 103Б 
МОЛИТВА ВЕРНИХ ДРУГА. 67А 103Б 
САДА СИЛЕ НЕБЕСКЕ... 67Б 104Б 
ЂАКОН КАДИ ОЛТАР. 67Б 105А 
ПРЕНОС ДАРОВА.  67Б 105А 
ДОПУНИМО МОЛИТВУ СВОЈУ 
ГОСПОДУ. 

68А 105А 

МОЛИТВА. 68А 105Б 
ОЧЕНАШ.  69А 108А 
МОЛИТВА 
ГЛАВОПРИКЛОЊЕЊА.  

69Б 108А 

ВОНМИ ГОСПОДИ... 69Б 108Б 
ПРЕЂЕОСВЕЋЕЊЕ СВЕТИЊЕ... 70А 109Б 
ВРШЕЊЕ ПО ОБИЧАЈУ СВЕТОГ 
ПРИЧЕШЋА. 

70А 109Б 

МОЛИТВА БЛАГОДАРЕЊА. 70Б 109Б 
ПРИСТУПИТЕ...  70Б 110А 
МИ КОЈИ СМО ПРИМИЛИ...  70Б 110Б 
ЗААМВОНА МОЛИТВА. 71А 111А 
МОЛИТВА ПО УПОТРЕБЉЕЊУ 
СВЕТИХ ДАРОВА.  

71Б НЕДОСТАЈЕ У 
РУКОПИСУ. 

 

Два преостала рукописа, Ивков Служабник Деч 120 и Служабник Деч 121, 
припадају групи тзв. мешаних редакција. Оба рукописа започињу донекле 
модификованим поретком рукописа јужнословенске редакције да би се, потом, 
наставили на два начина: Деч 121 финалном атонском редакцијом, уз одређене  
измене, а Деч 120, како ствари стоје, раном.  

Оба рукописа разликују се од дечанских рукописа прве групе и по својим 
називима. Најстарији дечански Служабник – Ивков Служабник из средине 14. века, 
Деч 120, назива ЛПД Божанствена служба Пређеосвећена тј. Посна, а Служабник 
Деч 121 са самог краја 14. века назива је Божанствена служба међу Светима Оца 
нашега Епифанија Епископа Кипарског Пређеосвећена24. 

Оба ова рукописа започињу Службу возгласом: „Благословено Царство“, 
карактеристичним почетним возгласом рукописа јужнословенских редакција25. 
Погледајмо неке њихове литургијске посебности. 

Како смо већ рекли, Ивков Служабник Деч 120 припада групи рукописа 
мешанога типа. До молитава три Антифона, ако изузмемо атрибуцију и напомену о 
временима служења ове Литургије, идентичан је са српским рукописом из средине 
14. века, који се налази у Државном историјском музеју у Москви у збирци П. С. 
Уварова, под бројем 57426.  

                                                 
24 Овде напомињемо да је Свети Епифаније Кипарски најстарија атрибуција ЛПД у 
словенском рукописном корпусу (Т. И. Афанасьева, op. cit., 43). 
25 Т. И. Афанасьева, op. cit., 32. Уводни благослов за почетак Службе се, у грчком рукописном 
наслеђу, појављује тек у 11. веку. У овим рукописима, наизменично се користе оба благослова, 
али је учесталији Благословено Царство. Порекло овог благослова јесте у катедралном 
богослужењу Велике цркве, чија су сва вечерња почињала тим благословом, без обзира на то 
да ли им је била придодата ЛПД или не (S. Alexopoulos, op. cit., 154-156). 
26 Т. И. Афанасьева, op. cit., 154-165. 
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Након тога, следи атонска редакција.  
У самом тексту, наилазимо на једну занимљивост у рубрици која претходи 

Јектенији и молитвама за оне који се спремају за Свето просветљење. Текст гласи 
овако: „Oд среде Средопосне додају се ова ђаконства и молитва“27. Други рукописи 
дечанске збирке имају другачији текст. Њихова рубрика гласи: „Oд среде средопосне 
додају се ова ђаконства и молитва до Велике Среде“28. То је јасан доказ тријумфа 
јерусалимског литургијског поретка, у коме се служење ЛПД завршавало на Велику 
среду, а не на Велики петак, како је било по студитском поретку29. Старији или 
савремни рукописи Ивковом тексту знају за две могућности. Рубрика је или 
одређивала да се ова јектенија – па самим тим – и цела ЛПД служи до Великог 
петка30, или је била идентична овом решењу попа Ивка31. 

Због чега он није написао до ког дана се служи ЛПД? Да ли овакво решење у 
Ивковом рукопису сведочи да је овде и даље на снази студитски распоред вршења 
ЛПД, или да је он близак макар писару овог рукописа? И како треба узети у обзир 
чињеницу да он није на почетку рукописа оставио класичну напомену, како рекосмо, 
одлику ране фазе атонске редакције?  

Дечански Служабник Деч 121 такође припада групи рукописа мешанога типа. 
И он је, као и претходни рукопис, у свом уводном делу, у доброј мери, ослоњен на 
јужнословенску редакцију коју смо, као и раније, поредили на основу српског рукописа 
из средине 14. века, који се налази у Државном историјском музеју у Москви у збирци 
П. С. Уварова под бројем 57432. Све до Мирне јектеније, ова два текста показују висок 
степен сличности (атрибуцију, рубрике, молитве антифона...)33, само што у дечанском 
рукопису изостаје напомена о времену служења ЛПД по студитском поретку, као и  
напомена да ђакон кади пре почетка службе. Заједничко им је и изостављање ерминија 
о припреми освећеног хлеба за ЛПД. Након тога, следи атонска редакција.  

Овај дечански рукопис близак је, на одређен начин, и са редакцијом 
митрополита кијевског, Кипријана34. Два места најтешње показују њихову узајамну 

                                                 
27 Деч 120, 65б. 
28 Деч 121, 49б; Деч 122, 81б; Деч 124, 27б. 
29 На Велики петак је, по Студитском типику, служена ЛПД (А. М. Пентковский, Типикон 
патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси, Москва 2001, 254). Ова пракса је у 
Цариграду важила све до пада Константинопоља у руке Крсташа (S. Alexopoulos, оp. cit., 82). 
Треба рећи и то да пракса служења Пређеосвећене литургије на Велики петак није била 
непозната и у Јерусалиму. У грузијској верзији јерусалимског Канонара из VII века, стоји да се 
и у Јерусалиму, у комплексу цркава Васкрсења и Светог гроба, на Велики петак служила 
Пређеосвећена по Типику Светог гроба. Када је он, након пада Јерусалима, замењен 
саваитским монашким типиком, та пракса је нестала из јерусалимског богослужења (К. 
Кекелизде, Иерусалимский Канонарь VII века: Грузинская версия, Тифлис 1912, 227-228). 
30 Та пракса је присутна и у српским литургијским рукописима 13. века – Служабнику 
Михаила Милгоста Граматика, ЛПД, РНБ Q. п. I. 68: 57 а-б, и Хиландарском литургијском 
свитку ЛВВ, Хил. 16/IV. 
31Ово је српски рукопис: Служабник презвитера Никалаја, ГИМ Хлуд. 117 46 б. 
32 Т. И. Афанасьева, op. cit., 13. 
33 Деч 121, 102а – 117а. 
34 За поређење користимо текст Кипријанове редакције по рукопису Соловецког собрања 1018 
– 1127 (РНБ), који је објавила Афанасева (Т. И. Афанасьева, op. cit., 194-205). О руској 
редакцији Филотејевог Поретка и реформама у богослужбеном животу руске Цркве у 14. и 15. 
веку, недавно је одбрањена добра докторска дисертација – С. И. Панова, Диатаксис патриарха 
Филофея Коккина в славянской книжной традиции xiv–xv вв.: лингвотекстологическое 
исследование, Москва 2010. Неке аспекта овога рада могуће је прочитати и у студији С. И. 
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повезаност. Први је разрађен опис певања псаламског стиха: „Да се уздигне молитва 
моја“ (Пс 140, 2)35, са припевима и кађењем које се при томе обавља, а кога нема у 
рубрикама осталих дечанских рукописа. Код Кипријана то гласи овако: 

Чтец: „Да се уздигне молитва моја као кадило пред Тобом, уздизање руку 
мојих“ . Ђакон: „Пазимо“ . Јереј кади Свети престо спреда на сваком: „Да се уздигне 
молитва моја“  Чтец: „Господе, Теби вапим. Постави Господе стражу језику. Не дај 
срцу моме да застрани у зле помисли. Да се уздигне молитва моја као кадило“ . 
Појци: „Уздизање руку мојих жртва“36. 

У дечанском рукопису овако: 
Чтец: „Да се уздигне молитва моја. Господе, Теби вапим. Постави Господе 

стражу језику. Не дај срцу моме“.  И опет појци: „Да се уздигне молитва моја“ . 
Народ: „ Уздизање руку мојих“. И опет појци: „ Уздизање руку мојих“ 37. 

Други пример је још очигледнији. У дечанском Служабнику Деч 12138, 
спомиње се тросвећњак који се носи на входу вечерњег дела ЛПД39 и са којим 
свештеник произноси возглас: „Светлост Христова“ 40. То би неког могло навести 
на идеју да је овде реч о архијерејској варијанти ЛПД (што, наравно, није тачно јер 
тада није било трикирија у литургијској употреби код Словена41) да у тексту 
Кипријанове редакције не читамо: „А свештеник узевши свећу троплетену, која томе 
служи, кадионицом изобрази крст над Светом Трпезом гледајући ка истоку и 
возглашава: Светлост Христова...“42 

Из овог кратког прегледа рукописа манастира Високи Дечани, можемо 
закључити да највећи део рукописа који садрже ЛПД припада групи атонске 
редакције финалнога типа, управо оном броју рукописа који су послужили као 

                                                                                                                            
Панова, К проблеме происхождения русской редакции Диатаксиса патриарха Филофея 
Коккина, 1/2008(31), http://www.drevnyaya.ru/vyp/rubr.php?indx=7. У њима се да јасно видети 
однос руске редакције са јужнословенским редакцијама, на првом месту, атонском 
(највероватније хиландарском) и трновском.  
35 Овај изворно Псалам вечерња у катедралном богослужбеном поретку појављује се у грчком 
рукописном предању у овако сложеној форми у 12. веку и убрзо постаје једна од 
кулминационих тачака ЛПД (S. Alexopoulos, оp. cit., 211-213). 
36 Кипријанова редакција, 50а. 
37 Деч, 121 48а – б. Ово се, додуше, спомињало и у рукопису јужнословенске редакције: «А 
Чисте Недеље од понедељка поп  возглашава: Премудрост, право стојмо. Пазимо. Мир свима. 
Ђакон: Да се уздигне молитва моја као кадило пред Тобом, уздизање руку мојих жртва 
вечерња. Народ: Исти стих. Господе Теби вапим услиши ме, Господе... Народ: Да се уздигне, 
стих други. Постави Господе стражу... Народ: Да се уздигне, стих трећи. Не дај срцу моме да 
застрани у зле помисли... Да се уздигне. Народ: Уздизање руку» (ГИМ Москва Увар 574, 112б – 
124б.) 
38 Он се спомиње и у једном старијем српском Служабнику 13. века: Возгласи поп са 
кадионицом и тросвећњаком: Светлост Христова просвећује све (ЛПД, РНБ Q. п. I. 48: 63б). 
39 Са три свеће и кадионицом (Деч 121, 47б).   
40 И возглашава поп са кадионицом и са три свеће говорећи: Светлост Христова...  (Деч 121, 
48а). 
41Дикирије и трикирије се, у ритуално-обредном правом смислу тих речи, по мишљењу В. 
Ларин, у словенским црквама појављују тек у 17. веку, иако се и раније спомињу двосвећњаци 
и тросвећњаци на архијерејским литургијама (V. Larin, The Dikerion and Trikerion of the 
Byzantine Pontifical Rite: Origins and Significance, Orientalia Christiana Periodica, 74 (Roma, 
2008), 417-430, 425). 
42 Кипријанова редакција, 49б. 
 



 394

основа за прве српске штампане служабнике. И они, као и два усамљена примера 
мешовитих редакција које се налазе у дечанској ризници, сведоче процес 
литургијских промена који је током XIV столећа захватао православну Цркву грчког 
и словенских језичких подручја. Сачувавши делимично древније елементе 
литургијског предања, ови рукописи, својим главним током, показују да је српска 
Црква у том времену била активно укључена у динамичке и стваралачке процесе 
литургијске кодификације и настанка основе онаквог поретка богослужења какав и 
данас у њој постоји. Познавање ових живих и молитвених текстова, извора за 
историју нашег богослужења, може да помогне, сигурни смо, сваком добронамерном 
савременом истраживачу да, без велике муке, разазна шта је у данашњој литургијској 
пракси саобразно овом Свештеном предању, а шта га изневерава, или не извире из 
њега.   
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Vladimir Vukašinovi ć 
 

THE MANUSCRIPTS OF THE FIRST PRINTED SERBIAN SERVICE BOOKS 
IN THE COLLECTION OF MANUSCRIPTS 

OF THE MONASTERY VISOKI DE ČANI 
 
This paper analyzes liturgical manuscripts containing texts of the Liturgy of 

Presanctified Gifts from the Visoki Decani Monastery. It is found that these texts belong to 
two redactional groups: i) larger group of athonite redaction of the final type and ii) smaller 
group of so-called “mixed redactions”.  This paper shows that manuscripts of the athonite 
redaction of final type were used as the basis for the first Serbian service books. The 
analyzed manuscripts can be used to trace the process of liturgical changes that was 
underway in the Orthodox Church of Hellenic and Slavic linguistic domains during XIV 
century. The analyzed manuscripts have preserved partially older elements of the liturgical 
tradition. Their main flow also shows that the XIV-century Serbian Church was actively 
involved in dynamic and creative processes of liturgical codification, as well as processes 
establishing the basis of liturgical order that still exists in its practice to this day. 

Key words: liturgical manuscript, Liturgy of Presanctified gifts, Service book, 
Philotheus Kokkinos. 
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AUX SOURCES DES TENTATIVES DE REFORMES 

LITURGIQUES  DE CES DERNIERES DECENNIES DANS 
CERTAINES PAROISSES ORTHODOXES: LES ŒUVRES DU 

PERE ALEXANDRE SCHMEMANN ET DU PERE 
NICOLAS AFANASSIEFF 

 
Résumé: Dans les quatre dernières décennies, un certain nombre de réformes 

liturgiques ont été introduites (ou ont fait l’objet d’une tentative d’introduction) dans 
certaines paroisses de certaines Églises orthodoxes locales. Ces réformes se sont assez 
largement répandues dans l’Église orthodoxe en Amérique (OCA), dans les paroisses de 
France et d’Europe de l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale 
(dont le siège est rue Daru à Paris), mais se sont manifestées aussi dans quelques paroisses 
du Patriarcat de Moscou, du Patriarcat de Serbie, du Patriarcat de Roumanie et de 
l’Église russe hors-frontières (diocèse d’Allemagne) situées en Europe. Des tentatives 
d’introduction des mêmes réformes ont été faites dans certaines paroisses en Serbie même. 
Ces réformes ont été et restent à des degrés divers, des sources de troubles, de divergences, 
voire de divisions dans les pays concernés, dans la mesure où elles ont souvent été 
introduites librement et de manière variable par quelques prêtres seulement, parfois sans 
bénédiction de l’évêque local, parfois avec son autorisation (voire ses encouragements), 
mais sans que cela ait fait l’objet d’une décision officielle de l’Assemblées des évêques ou 
du Synode des Églises locales concernées, et encore moins d’un concile panorthodoxe. 

Mots clés: liturgie, réformes, église, pays orthodoxes, oeuvres de Schmemann, 
oeuvres d’Afanassieff .     

 
Les réformes en question, qui ont été appliquées à des degrés divers selon les 

Églises et les paroisses concernées, sont : la suppression de l’ecténie pour les catéchumènes 
(et du renvoi de ceux-ci) dans la Liturgie ; la lecture à voix haute par le célébrant de toutes 
les prières de l’anaphore, voire de toutes les prières dites « secrètes » depuis le début de la 
Liturgie (avec interruption des chants du chœur) ; la suppression dans l’épiclèse de la prière 
répétée trois fois : « Seigneur, qui à la troisième heure as envoyé Ton très Saint Esprit sur 
Tes apôtres… » ; la prononciation de l’« Amen » par tout le peuple lors des prières de 
l’anaphore et de l’épiclèse ; le don mutuel du baiser de paix par tous les fidèles au moment 
de la récitation du Credo, la suppression de la fermeture (et donc de l’ouverture) du rideau 
des portes royales, la célébration de toute la Liturgie avec les portes royales ouvertes y 
compris quand le célébrant n’est pas un évêque (ou un dignitaire autorisé) ; la réduction au 
minimum, voire la suppression de l’iconostase (ou sa non-construction volontaire dans le 
cas d’une nouvelle église) ; la communion systématique de tous les fidèles participant à la 
Liturgie ; la pratique de l’absolution collective sans confession individuelle ; la célébration 
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du baptême au cours de la Liturgie, la réduction voire la suppression des offices autres que 
la Liturgie (y compris les vêpres, les matines et les heures1)… Nous n’évoquons pas dans 
cette liste les propositions ou tentatives qui ont été faites mais n’ont pas trouvé d’écho 
jusqu’à présent, comme la célébration de la proscomidie à l’extérieur du sanctuaire2, la 
célébration de la Liturgie face au peuple3, la suppression de la cérémonie du mariage 
(auquel est substituée la communion en commun, au cours d’une Liturgie, des deux fidèles 
unis devant les autorités civiles4), la pronociation de l’ « Amen » par l’assemblée après 
l’homélie du prêtre en signe d’adhésion5, etc...  

Notre but ici n’est pas de discuter du bien-fondé ou du mal-fondé de ces réformes ou 
tentatives de réformes, ce qui demanderait pour chacune d’elles une étude longue et 
minutieuse, mais de montrer que la plupart d’entre elles, bien qu’ayant des antécédents 
sporadiques, se sont développées, au cours des quatre dernières décennies, sous l’influence et 
comme conséquences de quelques principes discutables posés par le père Alexandre 
Schmemann et par son professeur à l’Institut Saint-Serge de Paris, le Père Nicolas Afanassieff. 

 
1. L’influence du Père Alexandre Schmemann. 

 
Le Père Alexandre Schmemann (1921-1983), qui fut professeur de théologie 

liturgique à l’Institut Saint-Serge à Paris, puis pendant la plus longue partie de sa carrière à 
l’Institut Saint-Vladimir de Crestwood aux États-Unis, a eu par ses livres, ses articles et ses 
conférences, ainsi que par sa participation active, comme conseiller, aux instances 
dirigeantes de l’Église orthodoxe en Amérique (OCA), une influence considérable non 
seulement sur la compréhension de la Liturgie et des mystères (ou sacrements) dans 
l’Église orthodoxe, mais sur la pratique ecclésiale de ceux-ci.  

C’est sous l’influence de son livre sur le baptême, intitulé D’eau et d’Esprit. Étude 
liturgique du baptême6, dont l’édition originale a été publiée en 1974, que de nombreuses 
paroisses ont introduit la célébration du baptême au cours de la Liturgie, car dans la note 1 
de sa conclusion le Père Alexandre souhaitait l’introduction de cette pratique en constatant 
qu’elle était alors inexistante dans l’ensemble du monde orthodoxe.  

Et c’est sous l’influence de son livre sur la Liturgie, L’Eucharistie, sacrement du 
Royaume7 que beaucoup des autres réformes évoquées précédemment ont été adoptées ou 
du moins se sont répandues8.  

                                                 
1 Dans beaucoup de paroisses d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord aucun de ces services 
n’est plus célébré, la vie liturgique se limitant à la Liturgie eucharistique du dimanche et des 
principales fêtes. 
2 Cette pratique a été instituée il y a quelques années en Amérique du Nord mais semble avoir été 
abandonnée. 
3 Une éphémère tentative a été faite en Serbie ces dernières années. C’est à une grande échelle que 
« l’Église vivante », instituée en 1922 après la révolution par l’État soviétique en vue de la substituer 
à l’Église officielle, que cette pratique a été établie. 
4 Cette proposition a été faite par le doyen des paroisses françaises de la métropole roumaine 
d’Europe occidentale dans le cadre d’un émission de radio maintes fois diffusée. 
5 Cette proposition a été récement présentée par un archiprêtre de l’Archevêché des églises 
orthodoxes russes en Europe occidentale (rue Daru) auteur d’une édition du texte et des rubriques de 
la Liturgie. 
6 Édition française, Desclée de Brouwer, Paris, 1987. Édition originale : Of Water and the Spirit : a 
Liturgical Study of Baptism, St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, 1974.  
7 Édition française, YMCA Press, Paris, 1985, qui a paru avant l’édition américaine The Eucharist : 
Sacrament of the Kingdom, St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, 1988.  
8 Il faut dire cependant que certaines d’entre elles existaient déjà dans le cadre de l’Archevêché des 
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Le Père Alexandre Schmemann se livre dans cet ouvrage à un brillant 
commentaire de la Divine Liturgie. On peut constater que ce commentaire est avant tout 
personnel : les références à l’histoire de la liturgie sont rares et peu précises, et les 
références aux Pères qui ont commenté la Liturgie (Saint Denys l’Aréopagite, saint Maxime 
le Confesseur, saint Germain de Constantinople, saint Nicolas Cabasilas, saint Syméon de 
Thessalonique, notamment) sont quasiment inexistantes. Un ouvrage postérieur du Père 
Alexandre, son Journal, qui a été publié après sa mort, nous en révèle les raisons : il y 
avoue éprouver une véritable allergie vis-à-vis de ces commentaires patristiques9.  

Le Père Alexandre a terminé la rédaction de L’Eucharistie, sacrement du Royaume 
un mois avant son décès. C’est un peu son testament spirituel où, à la suite d’une longue 
expérience de professeur de Théologie liturgique, mais aussi de célébrant,  il fait part à ses 
lecteurs orthodoxes mais aussi catholiques et protestants, de ce qui lui paraît essentiel quant 
à la façon dont la liturgie doit être comprise et vécue aujourd’hui. 

Les principaux moments et aspects de la Liturgie sont évoqués, en douze chapitres 
respectivement intitulés : « le sacrement de l’Assemblée », « le sacrement du Royaume », 
« le sacrement de l’Entrée », « le sacrement de la Parole », « le sacrement des Fidèles », 
« le sacrement de l’Offrande », « le sacrement de l’Unité », « le sacrement de l’Élévation », 
« le sacrement de l’Action de Grâce », « le sacrement du Souvenir », « le sacrement de 
l’Esprit Saint », « le sacrement de la Communion ». 

La réflexion du Père Alexandre est très souvent critique vis-à-vis de certaines 
déviations liturgiques du catholicisme et du protestantisme, mais aussi de certains 
infléchissements indésirables que la liturgie orthodoxe a subis au cours des derniers siècles, 
du fait notamment d’une influence occidentale. Il dénonce en particulier deux conceptions 
et pratiques qui marquent de nos jours la liturgie orthodoxe : une conception très 
hiérarchique du rôle du clergé et du rôle du peuple dans la liturgie, et un piétisme 
individualiste qui caractérise souvent la pratique liturgique des fidèles. Un projet, nettement 
perceptible, guide l’auteur tout au long du livre : redonner à la Divine Liturgie la dimension 
fondamentalement communautaire (que ce soit entre le clergé et les fidèles, ou entre les 
fidèles eux-mêmes) qu’elle avait à l’origine. En formulant ces critiques et ce projet, il 
rejoint des thèmes chers  au métropolite Jean Zizioulas (cette convergence s’expliquant par 
le fait que Schmemann a partiellement subi l’influence des premiers écrits ecclésiologiques 
de Zizioulas, mais aussi par le fait que tous deux ont des sources communes, en particulier 
l’ecclésiologie eucharistique du Père Nicolas Afanassieff). 

                                                                                                                            
églises orthodoxes russes en Europe occidentale (juridiction dite de la rue Daru, dont dépend l’Institut 
Saint-Serge) puisque le Père Serge Boulgakov disait à voix haute les prières de l’anaphore lorsqu’il 
célébrait la Liturgie ; cette pratique était connue des émigrés russes puisque quelques évêques en 
avaient fait la proposition lors des conférences qui précédère le concile panrusse de 1917-1919, et que 
dans les années vingt du XXe siècle en Russie certains groupes progressistes (en particulier la 
Fraternité du Très-Doux-Jésus de Kiev, présidée par le célèbre archimandrite Spyridon) l’avaient 
adoptée, de même que celle de l’ouverture permanente des portes royales au cours de la Liturgie, 
avant que les instances dirigeantes de l’Église (notamment le métropolite Antoine Khrapovitsky 
lorsqu’il fut nommé à la tête de la métropole de Kiev) n’y mettent un terme. 
9 Dans ce Journal apparaît également un certain dégoût vis-à-vis de la théologie byzantine en général 
et le peu d’intérêt du Père Alexandre pour les Pères de l’Église. L’auteur montre au contraire qu’il 
consacre la plus grande partie de ses lectures à des œuvres littéraires profanes ou à des journaux et des 
revues d’actualité. On est très étonné que, en tant que professeur de théologie liturgique, il n’ait 
découvert qu’à la fin de sa vie l’œuvre majeure de M. Skaballanovitch (1871-1931) – le Tolkovy 
Typikon ou « Typikon expliqué » – qui fut pourtant l’un des plus grands liturgistes de l’Eglise 
orthodoxe russe. C’est cependant sous son influence qu’il a commencé – hélas trop tard – à renoncer à 
son attitude ironique envers les rubriques. 
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Ce projet louable amène cependant le Père Alexandre à forcer souvent son 
argumentation dans le sens d’une égalisation de la place et de la fonction du célébrant et 
des fidèles. 

Il n’est pas exact par exemple de parler d’une concélébration entre les ministres et le 
peuple (p. 410) ou d’une « concélébration de chacun avec tous » (p. 8), d’affirmer que « ce 
n’est pas le clergé qui officie », mais que « tous sont consacrés, tous célèbrent » (p. 90), que la 
fonction première de l’officiant est de « former, exprimer et maintenir l’unité du peuple de 
Dieu » (p. 97). Il n’est pas exact non plus de présenter la synaxe « comme l’acte premier et 
fondamental de la liturgie » (p. 5) ou la Liturgie comme « le sacrement de l’assemblée » (p. 
97), ni de présenter l’Eucharistie comme étant « d’abord le don et l’accomplissement de 
l’unité de la foi et de l’amour » (p. 151). D’une part le Père Alexandre perd de vue que la 
grâce de l’ordination confère au prêtre une place et une fonction particulières (si chaque fidèle 
est « roi, prêtre et prophète », il n’est pas prêtre au même titre que le prêtre, de même qu’il 
n’est pas prophète au même titre que les prophètes de l’Ancien Testament...) ; il perd 
notamment de vue la fonction médiatrice du célébrant (évêque ou prêtre) et le fait qu’il est un 
typos du Christ. D’autre part, il perd de vue que la Liturgie eucharistique est avant tout une 
actualisation (plutôt qu’une commémoration au sens strict) du sacrifice du Christ, qui livre 
Son corps et répand Son sang pour le salut des fidèles qui y communient avec foi : « Prenez, 
mangez, ceci est mon corps qui est rompu  pour vous en rémission des péchés. Buvez-en tous, 
ceci est mon sang, qui est répandu pour vous et pour une multitude en rémission des péchés », 
le prêtre demandant à Dieu, dans la suite de la prière eucharistique, que ce corps et ce sang 
« deviennent, pour ceux qui les reçoivent, purification de l’âme, rémission des péchés, 
communion au Saint-Esprit, plénitude du Royaume ». Rappelons aussi, à cet égard, la toute 
première phrase de l’Explication de la Divine Liturgie de saint Nicolas Cabasilas : « Dans la 
célébration des saints mystères, l’acte essentiel est la transformation des dons offerts qui 
deviennent le corps et le sang divins ; le but, c’est la sanctification des fidèles, qui par ces 
mystères reçoivent la rémission de leurs péchés, l’héritage du Royaume des Cieux et tout ce 
qu’il implique. »  

La volonté d’abolir la distinction entre le sanctuaire et la nef sous prétexte qu’elle 
traduit une conception hiérarchique des relations du clergé et du peuple (cf. p. 56) – volonté 
qui s’est traduite, dans certaines églises d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord de la 
part de prêtres influencés par ce livre, par la suppression du voile (ou rideau) situé derrière 
les portes royales, parfois des portes royales elles-mêmes et parfois de l’iconostase tout 
entière – témoigne d’un regrettable appauvrissement du sens de la symbolique de l’espace 
ecclésial (que l’on relise, par contraste, les premiers chapitres de la Mystagogie de saint 
Maxime, ou les commentaires de saint Germain de Constantinople).  

De la même manière, l’auteur veut voir dans l’Entrée « l’entrée du peuple de 
Dieu » (p. 56, 68, 69) en perdant de vue le symbolisme christique de ce rite, image de Sa 
venue dans le monde et de la montée vers le Royaume, avec Lui et en Lui, des hommes 
qu’Il a sauvés. Contrairement à ce qu’affirme le Père Alexandre (p. 55), ce symbolisme 
christique n’est pas d’origine récente : on le trouve déjà dans les plus anciens commentaires 
de la Liturgie, notamment dans la Mystagogie de saint Maxime le Confesseur. 

L’auteur a de bonnes raisons de souligner les défauts de la lecture « secrète », par 
le prêtre, de la prière eucharistique, qui était inconnue de l’Église primitive, et de militer 
pour sa lecture à haute voix pour permettre une meilleure compréhension par les fidèles de 
cette phase essentielle de la Liturgie. Mais il va évidemment trop loin lorsqu’il affirme que 

                                                 
10 Nous citons les pages d’après l’édition française, qui a précédé l’édition américaine de trois ans et 
est donc l’editio princeps de ce livre. 
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l’ « on peut dire sans exagérer que [de ce fait] l’action de grâce a disparu de la Liturgie » (p. 
186), comme si le rôle du prêtre lui-même était négligeable ! Il faut aussi rappeler que 
l’introduction de la lecture silencieuse ou à voix basse de ces prières n’est pas vraiment 
récente puisqu’elle date du VI

e siècle11 et que le plus ancien euchologe connu, le Barberini 
Gr. 336 (VIII

e siècle), la présente comme étant normative ; une source plus ancienne encore, 
le canon 19 du concile de Laodicée (vers 364) indique qu’une des prirèes pour les fièdles 
devait être dite silencieusement. 

On peut regretter aussi que le Père Alexandre, sous le prétexte de valoriser la 
dimension communautaire de la Liturgie, dévalue la dimension personnelle ou individuelle de 
la participation des fidèles (ce que fait aussi dans son œuvre le métropolite Jean Zizioulas). 
Ainsi affirmer que « le christianisme ne consiste pas à offrir à chacun la possibilité de devenir 
personnellement meilleur » (p. 14) est acceptable s’il s’agit de dénoncer une compréhension et 
une pratique moralistes, piétistes et individualistes de la Liturgie (voir aussi p. 115 et 150) liés, 
dans certains cas, à une conception consumériste de l’Église (voir p. 119), mais n’est pas 
acceptable s’il s’agit de nier le rôle essentiel que joue la Liturgie, par la grâce qui y est 
dispensée, dans le progrès spirituel et le salut de chaque personne (et le rôle que joue, 
corrélativement, la préparation « ascétique » de chaque personne sur lequel insistent fortement, 
par exemple, les prières avant la communion)  ; or c’est bien dans ce dernier travers que tombe 
le Père Alexandre qui, plus loin, dénonce le fait que « la communion soit considérée comme un 
moyen d’obtenir la grâce, comme un acte de sanctification personnelle » (p. 66) ; sur ce point 
aussi le Père Alexandre Schmemann rejoint les positions contestables du métropolite Jean 
Zizioulas12. Sur ce sujet, qu’on lise par exemple la Mystagogie de saint Maxime le Confesseur 
ou l’Explication de la Divine Liturgie de saint Nicolas Cabasilas, et on verra au contraire 
souligné le lien profond qui existe entre le déroulement de la Liturgie et le développement de la 
vie spirituelle personnelle du chrétien, au point que saint Maxime développe son commentaire 
sur la base d’une stricte correspondance entre les deux. Si l’on peut déplorer que dans certaines 
paroisses orthodoxes les fidèles soient de facto, plutôt que les membres d’un même corps, une 
somme d’individus, chacun priant à part soi et participant à la Liturgie indépendamment des 
autres, se comportant même comme s’ils n’existaient pas, on peut pareillement déplorer que 
dans d’autres paroisses il y ait une perte du sens de la relation intime de la liturgie avec la 
spiritualité (et inversement) et  que la vie ecclésiale y soit transformée en une forme particulière 
de vie associative dont le prêtre est devenu l’organisateur et l’animateur. En ce qui concerne ce 
dernier point, les dérives de certaines paroisses orthodoxes francophones liées à la Fraternité 
orthodoxe et s’inspirant des thèses du Père Alexandre ont été récemment dénoncées par Jean-
Louis Palierne dans son livre Mais où donc se cache l’Église orthodoxe ?13.  

Soulignant par ailleurs à juste titre que la paroisse ne doit pas rester repliée sur 
elle-même, le Père Alexandre semble cependant perdre le sens de ce qu’est l’Église locale 
lorsqu’il affirme que « la paroisse ne devient l’Église et ne communie avec sa plénitude que 
dans la mesure où elle se transcende en tant que paroisse » pour s’unir à d’autres paroisses, 
la paroisse n’étant qu’ « une partie de l’Église » (p. 101). 

Le Père Alexandre Schmemann fut observateur au concile Vatican II, et l’on peut 
se demander avec le Père Michel Pomazansky (un professeur du séminaire de Jordanville, 
très connu aux États-Unis, qui a soumis la théologie liturgique du Père Alexandre à une 

                                                 
11  Comme l’atteste la novelle 137 de l’empereur Justinien qui s’y oppose. 
12 Voir les critiques que j’ai adressées sur ce point à Zizioulas dans mon livre Personne et nature, 
Éditions du Cerf, Paris, 2011, p. 364-372. 
13. Éditions L’Age d’Homme, Lausanne, 2002 ; voir en particulier la section débutant pas le chapitre 
intitulé « Le mythe communautaire », p. 41-48. 
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sévère critique14) si le Père Alexandre n’a pas été influencé par le catholicisme social et ses 
implications liturgiques, très en vogue dans les années soixante, ainsi que par les réformes 
liturgiques introduites par ce concile avec comme argument un retour aux sources de 
l’Église (parmi ces réformes figurent la célébration face au peuple, la distribution de la 
communion eucharistique dans la main des fidèles, la communion quasi systématique des 
fidèles facilitée par l’abandon de fait de la confession individuelle, et une sécularisation du 
clergé – caractérisée notamment par l’abandon de l’habit clérical – destinée à le rapprocher 
du peuple…). D’autres ont parlé d’une « protestantisation » de la liturgie orthodoxe. Il nous 
semble que le Père Alexandre Schmemann se montre influencé à la fois 1) par les théories 
de la sobornost, qui connurent un grand succès en Russie à la fin du XIXe siècle (avec en 
particulier des penseurs comme Kiréievski et Khomiakov, auxquels Olivier Clément, dans 
son livre sur Nicolas Berdiaev, reprochait de concevoir finalement la communion comme 
« une sorte de fusion dans un organisme dont chacun n’est qu’une parcelle ») ; 2) par 
l’existentialisme et le personnalisme philosophiques modernes15, qui ont le défaut de 
réduire la personne à sa dimension relationnelle (ce qui ne correspond pas du tout à la 
conception patristique de la personne) ; 3) par la conception de son maître à l’Institut Saint-
Serge de Paris, le Père Nicolas Afanassieff qui, fortement influencé par les idées de 
l’historien et théologien protestant Rudolf Sohm, considérait comme celui-ci que la 
véritable ecclésiologie du christianisme avait été pervertie, dès la première moitié du III

e 
siècle, par une conception juridique, et qu’il convenait de revenir, en passant par dessus les 
siècles, aux conceptions et aux pratiques de l’Église des deux premiers siècles ; comme nos 
l’avons déjà noté, dans son Journal le Père Alexandre Schmemann exprime à maintes 
reprises son aversion personnelle pour les apports liturgiques de la période byzantine et 
pour la compréhension des commentateurs byzantins de la Liturgie, si bien que sa 
conception, comme celle d’Afanassieff, a parfois été qualifiée de néo-protestante par cette 
valorisation extrême des sources qui met de côté l’évolution organique de l’Église et les 
acquis de sa Tradition bimillénaire. 

 
2. L’influence du Père Nicolas Afanassieff. 

 
Le père Nicolas Afanassieff (1893-1966) fut l’un des principaux ecclésiologues de 

l’Église russe à l’époque moderne. Disciple du Père Serge Boulgakov, professeur à 
l’Institut Saint-Serge de 1932 jusqu’à son décès en 1966, il a exercé une influence 
déterminante sur l’un des principaux liturgiste de la seconde moitié du XXe siècle, le père 
Alexandre Schmemann, qui fut son élève, et sur l’un des principaux ecclésiologues actuels, 
le métropolite Jean Zizioulas ; il a aussi marqué fortement certains aspects de la pensée de 
Paul Evdokimov16.  

                                                 
14 Voir par exemple sue le Web la page : http://www.orthodoxinfo.com/phronema/pom_lit.aspx. 
15 Promus dans le monde de l’émigration russe, par Nicolas Berdiaev, et plus tardivement dans le 
monde grec – sous l’influence de Berdiaev, mais aussi de la philosophie existentialiste juive (Buber, 
Levinas) et athée (Sartre, Heidegger) – par Christos Yannaras et Jean Zizioulas. J’en ai fait une sévère 
critique dans mon livre Personne et nature, Éditions du Cerf, Paris, 2011, chapitre IV : « Personne et 
nature. Une critique orthodoxe des théories personnalistes de Christos Yannaras et Jean Zizioulas », 
p. 207-396. 
16 Paul Evdokimov (1901-1970), qui fait partie de ce que l’on appelle « l’École de Paris » a produit 
une œuvre qui a connu une grande diffusion dans les milieux catholiques et protestants surtout. Cette 
œuvre et marquée par une quadruple influence : 1) celle de son maître le Père Serge Boulgakov ; 2) 
celle du Père Nicolas Afanassiev ; 3) celle de Carl-Gustav Jung ; 4) celle du protestantisme (auquel il 
fut étroitement lié par son activité professionnelle et par l’un de ses épouses). 
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Il a, tout au long de sa carrière d’enseignant, publié un certain nombres d’articles 
importants. L’un des plus célèbres, intitulé L’Église qui préside dans l’amour, figure dans 
un recueil intitulé La Primauté de Pierre dans l’Église orthodoxe17. Ses autres articles 
majeurs (qui ont été rédigés et revus durant une période qui s’étend de 1940 jusqu’à son 
décès en 1966) ont été rassemblés dans un volume intitulé L’Église du Saint-Esprit18. 

Le chapitre I de ce livre est consacré au « sacerdoce royal » de tous les fidèles ; les 
chapitres 2 et 3 à « l’établissement » et au « ministère » des laïcs ; le chapitre 4 à « l’œuvre 
du ministère » (avec comme sections : 1) les ministères particuliers, 2) l’apôtre, 3) 
l’évangéliste, 4) le prophète, 5) le docteur. Le chapitre 5  analyse la fonction des 
« présidents dans le Seigneur », soit : le « proéstôs », « les évêques-presbytres », les 
évêques et les prêtres en leur sens originel, et enfin « les ministres du secours » (autrement 
dit le diaconat). Le chapitre 6 examine l’origine du ministère du « premier presbytre ». Le 
7e et dernier chapitre est consacré à l’évêque.  

Les différentes études de ce livre veulent être un retour aux sources les plus 
originaires du christianisme, l’une des idées majeures du père Nicolas Afanassieff – qu'il 
doit à l’influence très forte qu’a exercé sur lui l’historien et théologien protestant Rudolf 
Sohm – étant que la vraie ecclésiologie du christianisme aurait été obnubilée et pervertie à 
partir de saint Cyprien (ca 200-258) au profit d’une notion hiérarchico-juridique qui aurait 
par la suite affecté négativement aussi bien l’Orient que l’Occident. 

Bien des incertitudes demeurent cependant en ce qui concerne les différents 
ministères dans le tout premiers siècles, et un certain nombre d’interprétations du père 
Nicolas Afanassieff dans cet ouvrage apparaissent comme hypothétiques et sont l’objet de 
débats parmi les historiens. 

L’un des thèmes les plus importants de ce livre et qui a eu aussi la plus grande 
influence sur la pensée orthodoxe moderne (à travers l’œuvre même du père Nicolas 
Afanassieff, mais aussi à travers les œuvres de Paul Evdokimov et surtout du père 
Alexandre Schmemann) est celui du « sacerdoce royal des laïcs ». La mise en valeur de 
celui-ci a certes le mérite de rééquilibrer une conception cléricale de l’Église, où les 
membres de la « hiérarchie ecclésiastique » se trouvent séparés du peuple et où la place des 
« simples fidèles » dans l’Église se trouve, par rapport à la leur, dévalorisée. Mais elle a par 
ailleurs quelques inconvénients, comme je l’ai montré dans le tome 1 de mon livre L’Église 
corps du Christ19.  

On peut reprocher au père Nicolas Afanassieff et à ses disciples de mettre le 
« sacerdoce royal », attribué aux laïcs, en parallèle avec le « sacerdoce d’ordre » (ou 
sacerdoce ministériel) relatif aux clercs, et de placer ainsi les deux types de sacerdoce sur 
un pied d’égalité. Le père Nicolas Afanassieff multiplie les expressions générales et par là 
confuses : « L’Église est une maison spirituelle [...] ; [...] tous les fidèles constituent le 
sacerdoce dans la maison spirituelle » (p. 4020) ; « on pourrait dire que chaque laïc, membre 
du peuple de Dieu, est un clerc, membre du klèros de Dieu » (p. 41) ; « les actes 
sacramentels sont effectués par tout le peuple ensemble avec son proestôs » (p. 78) ; 
« quand l’Église officie, tous y sont prêtres et tous possèdent le charisme sacerdotal » (p. 
128). On retrouve la même tendance chez son disciple Paul Evdokimov : « L’accent est 
fortement placé sur la participation sacerdotale de tous, mais au moyen de deux modes, de 

                                                 
17 Éditions Delachaux et Niestlé, Lausanne, 1960. Les autres contributeurs de ce recueil sont N. 
Koulomzine, J. Meyendorff et A. Schmemann. 
18 Éditions du Cerf, Paris, 1975. 
19 Éditions du Cerf, Paris, 2011. 
20 Les références sont données d’après l’édition française. 



 404

deux sacerdoces21 ». Evdokimov va jusqu’à confondre les deux sacerdoces en parlant de 
« la participation de tous à l’unique Prêtre divin au moyen de deux sacerdoces22 », en 
écrivant : « Christ seul est prêtre, mais tous sont prêtres par participation23 », ou en 
affirmant : « si l’évêque participe au Sacerdoce du Christ par sa fonction sacrée, tout laïc le 
fait par son être sanctifié, par sa nature sacerdotale24 ». La confusion se retrouve dans cette 
affirmation d’un sacerdoce universel : « Le sacrement de l’Onction chrismale est le 
sacrement du Sacerdoce universel25 ». 

Parmi les conséquences de cette position, il y a l’idée, développée par le Père 
Nicolas Afanassieff et ses disciples Paul Evdokimov et le Père Alexandre Schmemann, que 
les clercs et les laïcs sont, à l’église, « co-liturges ». Le père Nicolas Afanassieff écrit : 
« dans le Nouveau Testament, chaque fidèle se tient devant Dieu en tant que prêtre 
(leitourgos) dans l’assemblée eucharistique » (p. 66) ; « chaque fidèle concélèbre avec les 
autres dans l’Assemblée eucharistique » (p. 67) ; « chaque laïc célèbre la liturgie [...] » (p. 
70) ; « les laïcs sont co-liturges de l’évêque ou du prêtre, car les actes sacramentels sont 
effectués au cours de leur célébration en commun [...], l’évêque ou le prêtre ne peuvent les 
accomplir qu’en concélébration avec le peuple » (p. 71). Paul Evdokimov note  : « Pendant 
la liturgie, tout fidèle est co-liturge avec l’évêque26. » Le Père A. Schmemann parle quant à 
lui d’une « concélébration de chacun avec tous27 », et affirme que « ce n’est pas le clergé 
qui officie », mais que « tous sont consacrés, tous célèbrent28 ».  

La position qui place le peuple au même niveau que le clergé en perdant de vue la 
spécificité de celui-ci n’est pas acceptable du point de vue de l’ecclésiologie orthodoxe 
traditionnelle, et elle exige d’être recadrée à la lumière de la vraie nature du « sacerdoce 
royal » telle que la conçoivent les Pères.  

Selon plusieurs Pères qui évoquent cette notion, les fidèles acquièrent le statut du 
sacerdoce royal par l’onction qu’ils reçoivent dans l’Église.  

Selon les auteurs précédemment cités, il s’agit de l’onction reçue lors de la 
chrismation qui suit le baptême. 

Le rite de la chrismation lui-même ne porte pas cette connotation, mais il est vrai 
qu’elle est présente deux fois dans la prière de consécration du saint-chrême. 

On doit toutefois noter que les autres onctions reçues dans l’Église (avec une huile 
simplement bénie) en sont aussi la marque, comme celle du sacrement de l’Onction destiné aux 
malades, dont l’une des prières du rituel dit : « C’est par l’huile sainte qu’Il nous signe de Sa 
croix, pour que nous devenions le troupeau du Christ, un sacerdoce royal, un peuple saint. » 

Cela se fonde sur le fait que le Christ est l’Oint par excellence (Ac 4, 26 ; 10, 38 ; 
He 1, 9), qui a reçu au degré le plus haut les statuts de Roi, de Prêtre et de Prophète – de 
Roi du monde, des siècles et du Royaume des cieux (He 1, 8) ; de Grand-Prêtre pour 
l’éternité (He 5, 5-10) ; de Prophète de la Bonne Nouvelle du salut qu’Il apporte (Lc 4, 18-
19) –, et qui faisant des oints de ceux qui s’unissent à Lui dans l’Église qui est Son Corps, 
les rend participants, par le Saint-Esprit, de Sa dignité. 

Cela est en continuité avec le fait que, dans l’Ancien Testament, l’onction était 
conférée aux rois (1 S 10, 1 ; 1 R 19, 16) – auxquels elle communiquait la force de l’Esprit 
(1 S 16, 13) –, aux prêtres (Ex 30, 30) et aux prophètes (1 R 19, 16).  

                                                 
21 L’Orthodoxie, Neuchâtel, 1965, p. 166. 
22 Les Âges de la vie spirituelle, p. 212. 
23 La Femme et le salut du monde, p. 102. 
24 Les Âges de la vie spirituelle, p. 214. 
25 Les Âges de la vie spirituelle, p. 216. 
26 Les Âges de la vie spirituelle, p. 219. 
27 L’Eucharistie, Sacrement du Royaume, Paris, 2005, p. 8. 
28 Ibid., p. 90. 
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Mais, comme on le voit dans les textes scripturaires et liturgiques, ainsi que dans 
les références christologiques précédemment citées, c’est à tort que les auteurs modernes 
qui mettent en avant la notion de « sacerdoce royal » focalisent sur elle : dans tous ces 
textes en effet elle n’est pas isolée ni centrale, mais va de pair avec d’autres notions : celle 
de « peuple saint », de « race élue », de même que la notion de « prêtre » n’est pas 
privilégiée mais va de pair avec celle de « prophète » et de « roi ». 

La signification de l’onction commune à ces différents cas est qu’elle mettait ceux 
qui la recevaient à part des autres29 , étant la marque de leur accès à un état différent, à un 
autre statut, à une dignité supérieure (cf. Ex 30, 31-33). Ce sens se trouve globalement 
appliqué au peuple élu d’Israël : « Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon 
alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est 
à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que 
tu diras aux Israélites » (Ex 19, 5-6).  

Dans le contexte du Nouveau Testament, et en rapport avec le sens précédemment 
dégagé, la notion de « sacerdoce royal »  – comme les notions de « race élue » ou de « peuple 
saint », aux côtés desquelles on la trouve évoquée par le saint apôtre Pierre (2, 9) – peut être 
reliée au baptême en général (et non à la seule chrismation) en tant qu’il introduit l’homme 
dans un nouveau statut – celui de créature nouvelle entée dans le Christ et animée par l’Esprit, 
de chrétien vivant dans l’Église –, celui d’une dignité qu’il n’avait pas dans son état de créature 
déchue et de « vieil homme », menant une existence purement biologique et sociale.  

Mais on peut y voir aussi une référence au but assigné au baptisé d’atteindre la 
perfection, d’être sanctifié et déifié, de devenir à part entière citoyen du Royaume céleste, 
oint avec le Christ, co-régnant avec Lui. C’est ce sens que saint Macaire l’Égyptien met en 
évidence dans plusieurs passages de ses Homélies spirituelles30. On voit que selon ces 
textes le sacerdoce royal consiste en un mode d’être ou en un devoir-être et non en une 
fonction ou un ministère (au sens large), ce qui correspond d’ailleurs au texte de l’épître de 
saint Pierre précédemment cité, qui ne dit pas « vous exercez » ou « vous devez exercer un 
sacerdoce royal », mais « vous êtes un sacerdoce royal ». 

D’autres Pères cependant donnent aux notions évoquées par saint Pierre un sens 
ascétique (au sens large) qui ne contredit pas le précédent mais le complète en posant en 
quelque sorte ses préalables, et qui lui donne aussi le sens d’une activité exercée et non plus 
simplement d’un statut présent ou à venir.  

La dignité de roi est définie par le pouvoir (acquis par le Christ et exercé par la 
grâce reçue de l’Esprit), de se maîtriser soi-même, de contrôler ses pensées, ses sentiments, 
ses impulsions, ses actes, etc., et par là de dominer ses passions.  

Le sacerdoce quant à lui est compris comme la capacité de s’offrir soi-même en 
sacrifice à Dieu. Cela se situe dans la ligne de l’affirmation de saint Pierre : « Vous-mêmes, 
comme pierres vivantes, prêtez-vous à l’édification d’un édifice spirituel, pour un sacerdoce 
saint, en vue d’offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ » (1 P 2, 5) 
et du conseil de saint Paul : « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à 
offrir vos personnes en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu : c’est là le culte spirituel que 
vous avez à rendre » (Rm 12, 1). 

Récapitulant ces deux points, saint Œcuménius écrit, en commentaire à la parole 
de saint Paul « Dieu nous a donné l’onction » (2 Co 1, 21) : « Ceux qui, dans l’Ancien 
Testament étaient oints, étaient ou rois, ou prêtres, ou prophètes ; et maintenant, dit-il, nous 
sommes oints, afin que nous agissions comme des rois, ayant la domination sur nos 

                                                 
29 Voir X.-L. DUFOUR, Dictionnaire du Nouveau Testament, Paris, 1975, p. 395 
30 Homélies spirituelles (collection II), XVII, 1; XXV, 5; et surtout XXVII, 4. 



 406

passions ; comme des prêtres aussi, sacrifiant nos propres corps selon cette parole : 
« Offrant nos corps en sacrifice vivant31. » 

On retrouve la même interprétation chez saint Isidore de Péluse, avec une claire 
distinction entre le sacerdoce des fidèles et le ministère sacerdotal du prêtre : « Dans le 
Nouveau Testament, qui est définitif, ceux qui ont reçu le pouvoir de l’offrir [c’est-à-dire 
les évêques et les prêtres] ont le ministère sacerdotal exclusif du sacrifice non sanglant. 
Mais chaque chrétien est ordonné prêtre de son propre corps ; non point que sans ordination 
il n’ait aucun pouvoir sur des inférieurs, mais pour que, dominant le mal, il fasse de son 
corps un sanctuaire ou un temple32. » 

Origène fait le lien entre l’onction baptismale et le sacerdoce royal pour montrer que, 
dans l’Église, tous les chrétiens deviennent prêtres, mais dans ce sens où ils offrent à Dieu le 
sacrifice d’eux-mêmes : « Tu as entendu qu’il y a deux sanctuaires, l’un comme visible et 
ouvert aux prêtres, l’autre comme invisible et inaccessible : à l’exception du seul pontife, tous 
les autres sont au dehors. Le premier sanctuaire, je pense, peut être compris comme cette Église 
où maintenant nous sommes établis dans la chair ; les prêtres y servent “à l’autel des 
holocaustes”, où est allumé ce feu dont Jésus a dit : “C’est un feu que je suis venu jeter sur la 
terre, et comme je voudrais qu’elle soit embrasée.” Et je ne veux pas que tu t’étonnes que ce 
sanctuaire soit ouvert aux seuls prêtres. Car tous ceux qui ont été oints de l’onguent du saint 
chrême sont devenus prêtres, comme Pierre le dit à toute l’Église : “Mais vous êtes une race 
élue, un sacerdoce royal, une nation sainte.” Vous êtes donc une “race sacerdotale”, c’est pour-
quoi vous avez accès au sanctuaire. Chacun de nous a en lui son holocauste, et il embrase 
l’autel de son holocauste pour qu’il brûle toujours. Pour moi, si je renonce à tout ce que je 
possède, si je prends ma croix et si je suis le Christ, j’offre un holocauste à l’autel de Dieu ; ou 
« si je livre mon corps aux flammes, en ayant la charité » et obtiens la gloire du martyre, je 
m’offre en holocauste à l’autel de Dieu. Si j’aime mes frères jusqu’à “donner ma vie pour mes 
frères”, “si pour la justice et la vérité je lutte jusqu’à la mort”, j’offre un holocauste à l’autel de 
Dieu. Si “je fais mourir mes membres” à toute convoitise de la chair, si “le monde est crucifié 
pour moi et moi pour le monde”, j’offre un holocauste à l’autel de Dieu et je deviens moi-
même le prêtre de ma victime. Voilà donc la manière dont s’exerce le sacerdoce et s’offrirent 
les victimes dans le premier sanctuaire33. » 

Saint Grégoire de Nazianze comprend dans un sens analogue le sacerdoce de tous 
les fidèles dans l’Église : « Je savais que nul n’est digne de celui qui est à la fois victime et 
grand prêtre du Dieu grand, s’il ne s’est auparavant lui-même offert à Dieu en victime 
vivante, sainte, s’il n’a manifesté le culte spirituel agréable à Dieu (Rm 12, 1), s’il n’a 
présenté à Dieu ce sacrifice de louange (Ps 49, 14) et cet esprit contrit (Ps 50, 19) qui 
constituent le seul sacrifice que Celui qui a tout donné réclame de nous34. » 

Il est intéressant de noter que dans la suite du même texte, saint Grégoire de Nazianze 
précise que ces conditions doivent être remplies par ceux qui veulent exercer les fonctions de 
prêtre au sens courant du terme, c’est-à-dire le « sacerdoce d’ordre » (ou « sacerdoce 
ministériel »). Cela signifie que le « sacerdoce d’ordre » n’est pas opposé au « sacerdoce 
royal » ni mis en parallèle avec lui, mais s’inscrit au sein de celui-ci et en est une émanation 
particulière, qui relève d’un choix de Dieu et est consacrée par Lui (cf. Jn 15, 16).  

Le mot « laïc » dérive du mot grec laos, qui signifie le peuple. Le laïc se définit 
avant tout comme un membre du laos Theou, c’est-à-dire du peuple de Dieu. Dans certains 

                                                 
31 Commentaire sur la seconde épître aux Corinthiens, 11, PG 118, 932CD. 
32 Lettres, V, 569, PG 78, 784A. 
33 Homélies sur le Lévitique, IX, 2, SC 287, p. 114-116. 
34 Discours, II, 95, SC 247, p. 212. 
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textes patristiques, le mot « peuple » désigne tous les membres de l’Église ; il inclut donc 
dans un même ensemble les clercs et les laïcs. Du point de vue de leur « nature spirituelle », 
celle qui est conférée à tout chrétien par le baptême, les laïcs et les clercs sont membres à 
part entière et à égalité du Corps du Christ. Ils sont en outre tous appelés à réaliser la même 
vocation, celle de la perfection en Dieu (cf. Mt 5, 48), de la sainteté (cf. Ep 2, 19) et de la 
déification (cf. Jn 10, 34). C’est pourquoi, lors de la Liturgie, certains passages évoquent les 
fidèles comme un ensemble unique et un tout unifié (voir par exemple le début de la liturgie 
des fidèles, après le renvoi des catéchumènes : « Et nous, les fidèles, encore et encore en 
paix prions le Seigneur... » ; voir aussi les prières ou le prêtre utilise un « nous » qui se 
rapporte à la fois au clergé et aux fidèles). 

Dans ce sens le « sacerdoce royal » qu’évoque saint Pierre ne correspond pas à un 
statut ou à une vocation propre aux laïcs au sens étroit du terme où ils sont distingués des 
clercs, mais à tous les membres du peuple de Dieu, laïcs et clercs. 

Néanmoins, dans d’autres textes liturgiques, clercs et laïcs sont distingués tout en 
étant associés. C’est le cas par exemple dans les ecténies où l’on prie pour « tout le clergé et 
tout le peuple ». 

L’affirmation que les clercs appartiennent au peuple de Dieu, sont issus de lui et 
continuent par nature à en faire partie en tant qu’étant par essence chrétiens, membres de 
l’Église, ayant aussi personnellement la même vocation que tous, n’abolit pas le fait de la 
hiérarchie, selon laquelle les clercs sont, dans l’Église, les seuls habilités à célébrer la 
Liturgie, à dispenser les sacrements et donc à être les médiateurs de la grâce, les seuls aussi 
à être les pasteurs conduisant le peuple et les seuls à pouvoir l’enseigner, en vertu d’un 
charisme transmis par succession apostolique.  

Les Pères Alexandre Schmemann et Nicolas Afanassieff ont comme principe de 
base de leur ecclésiologie un retour aux structures et aux pratiques de l’Église primitive. 

Mais ce retour semble souvent motivé moins par un amour de la primitive Église 
que par un rejet des apports de la période byzantine et par l’influence de confessions 
chrétiennes hétérodoxes et de théories philosophiques modernes dont le principe commun 
est de survaloriser une conception communautariste de l’Église et de réduire la distinction 
qui existe entre le clergé et le peuple. 

Il est certes incontestable que certaines pratiques actuelles ne sont pas conformes à 
celles de l’Église primitive, mais la tradition de l’Église se développe organiquement, et la 
petite enfance n’est pas le modèle définitif de l’âge adulte. Saint Vincent de Lérins écrivait 
il y a bien longtemps : « Que la religion des âmes imite donc la croissance physique du 
corps dont les éléments évoluent et grandissent au rythme des années, en demeurant 
cependant toujours les mêmes. Il y a beaucoup de différence entre la fleur de l’enfance et la 
maturité de l’homme fait ; c’est néanmoins le même être qui fut adolescent et maintenant 
est un vieillard. C’est le même et seul homme dont la taille, l’allure ont changé, mais non la 
nature ni la personne, qui demeurent les mêmes35... » Le retour aux sources ne saurait être 
considéré dans tous les cas comme une norme absolue (on voit quelles catastrophes cela a 
produit dans le protestantisme et, dans une mesure moindre mais néanmoins significative, 
dans le catholicisme-romain après le concile Vatican II). Si l’on revenait aux pratiques de 
l’Église primitive, il faudrait supprimer la cérémonie du mariage, la confession, les 
carêmes, la plupart des fêtes majeures, le célébrant pourrait improviser les prières de 
l’anaphore, il faudrait que les fidèles communient dans la main, la plupart des services 
liturgiques annexes (vêpres, complies, service de minuit, matines heures…) devraient être 
supprimés, les fidèles qui ne jêunent pas les mercredi et vendredi devraient être 

                                                 
35 Commonitorium, XXIII, 4. 
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excommuniés, de même que ceux qui n’assistent pas régulièrement à la Liturgie du 
dimanche, etc. Les apports progressifs à la liturgie de la période byzantine et des siècles 
postérieurs peuvent parfois paraître discutables (certains sont apparus en raison de 
circonstances qui ont aujourd’hui changé), mais ils ont le plus souvent eu une justification 
qu’il faudrait d’abord comprendre ou redécouvrir avant de vouloir les supprimer, sinon on 
risque purement et simplement et sans compensation d’appauvrir la Liturgie. Par exemple 
la présence de l’iconostase entre la nef et le sanctuaire, l’existence des portes royales, leur 
ouverture et la fermeture et l’usage même de rideau sont porteurs d’un riche symbolisme 
liturgique et théologique dont ceux qui veulent les supprimer privent les fidèles. Les prières 
pour les catéchumènes et le renvoi de ceux-ci, même lorsqu’il n’y a pas de catéchumènes 
présents (ce qui est rarement le cas de nos jours36), peuvent être entendus symboliquement 
comme un rappel pour tous les fidèles, de leur état d’immaturité spirituelle de leur état 
d’impréparation pour la célébration du mystère et la communion qui vont suivre, etc.  

Avant de procéder à des réformes et à une suppression de ce qui semble inutile, le 
travail des prêtres et des évêques devrait être de comprendre eux-mêmes puis d’expliquer 
aux fidèles les sens des rites ou des paroles de la Liturgie qu’ils ne comprennent pas. 

Si telle ou telle réforme paraît justifiée, elle ne saurait en tout cas être appliquée 
sur la simple décision d’un prêtre, ou même d’un évêque, voire de plusieurs évêques. Les 
canons de l’Église orthodoxes posent même qu’aucune réforme concernant la Liturgie ne 
peut être faite par une Église locale sans l’accord des autres Églises locales. C’est donc, 
comme nous l’avons déjà dit, au niveau d’un concile pan-orthodoxe que des réformes 
éventuelles doivent être discutées et décidées37. Sinon chaque évêque ou chaque prêtre 
risque de célébrer une liturgie « à la carte », ce qui risque d’introduire non seulement 
beaucoup de fantaisies et d’instabilité, mais encore mais des troubles et des désordres au 
sein de chaque paroisse, de chaque diocèse et de chaque Église locale, ainsi que des 
dysharmonies dans la symphonie de l’Église universelle. 

 

                                                 
36 À notre époque, il y a de nouveau des catéchumènes dans l’Église, que ce soit en Afrique ou en 
Asie (où la mission orthodoxe sest très active) où dans les pays d’Europe de l’Est où de nombreuses 
personnes de tout âge continuent à découvrir l’Église ; il en en a aussi dans la plupart des paroisses 
d’Europe de l’Ouest, où vivent de nombreux immigrés qui deviennent chrétiens à l’âge adulte, et où 
aussi un certain nombre d’autochtones deviennent orthodoxes. Comme le faisait remarquer le 
patriarche Paul de Serbie, en rappelant ce que saint Syméon de Thessalonique disait déjà à son 
époque : « Déjà du temps de la période byzantine jusqu’à maintenant, la question de l’opportunité de 
l’ecténie et de la prière pour les catéchumènes dans la liturgie, s’est posée. À une telle question, au 
XV e siècle, saint Syméon de Thessalonique répondait : “Je sais qu’il y a à ce sujet des gens qui 
aiment contester : comment disons-nous que les catéchumènes doivent sortir, alors qu’il n’y en a 
pas ? De même que certains se sont trompés en ne connaissant ni l’Écriture ni les mystères de l’église, 
d’autres se trompent dans le cas présent. Car il y a toujours des catéchumènes dans l’Eglise” (S. 
SYMEON DE THESSALONIQUE, Sur l’Église, ch. 74, PG 155, 725-727). […] L’ecténie et la prière pour 
les catéchumènes est tout-à-fait actuelle. Je considère qu’elles doivent être récitées tant en Grèce que 
dans tous les autres pays orthodoxes » (Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, tome III, 
Belgrade, 2007, p. 122).  
37 Il est à noter que le Père CYPRIEN KERN (1899-1960), profeseur de patrologie, de théologie 
pastorale et de liturgie à l’Institut Saint-Serge, qui se montrait personnellement favorable à une 
lecture à haute voix des prières de l’anaphore, posait la même exigence : « Il faut souhaiter le retour à 
l’ancienne pratique, c’est-à-dire au rétablissement de la lecture des prières de la Liturgie à haute voix, 
mais un tel retour ne saurait être dans l’Église l’acte arbitraire de tel ou tel prêtre [souligné par 
l’auteur], mais seulement la décision conciliaire (soborny) des autorités supérieures » (L’Eucharistie, 
Paris, 1946, rééd. Moscou 2001, p.142). 
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Жан-Клод Ларше 
 

ПОКУШАЈИ ЛИТУРГИЈСКИХ РЕФОРМИ У ПОСЛЕДЊИХ НЕКОЛИКО 
ДЕЦЕНИЈА У ПРАВОСЛАВНИМ ЕПАРХИЈАМА: 

ДЕЛА ОЦА АЛЕКСАНДРА ШМЕМАНА И ОЦА НИКОЛЕ АФАНАСИЈЕВА 
 

У последње четири деценије, присутан је известан број литургијских 
реформи у појединим парохијама локалне православне Цркве. Ове реформе нагло су 
захватиле православну Цркву у Америци, парохије у Француској и Европи, епархије 
руских православних цркава у западној Европи. Такође, манифестовале су и у 
неколико парохија Московске, Српске и Румунске патријаршије, али, такође, и у 
руским црквама изван њених граница (епархија у Немачкој). Покушај увођења 
литургијских реформи спроведен је чак и у неколико православних епархија у 
Србији. Ове реформе биле су и остале предмет неслагања, сукобљавања и 
мимоилажења, па чак и подела у наведеним земљама. Поједини свештеници су их 
спроводили без или са благословом локалног епископа, али без званичног става и 
одлуке Светох архијерејског синода. 

Кључне речи: литургија, реформе, црква, православне земље, теорија А. 
Шмемана, теорија Н. Афанасијева.     
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НЕОГАЛИКАНСКА ЛИТУРГИЈА 
 

Апстракт: У тексту се аутор бави литургичком анализом и излагањем 
поретка обновљене галиканске литургије коју је у практичну употребу увела ECOF 
(Eglise Catholique Orthodoxe Francaise) или православна католичка Црква Француске.  
Желећи да у богослужбеној употреби има месну литургију, ова Црква створила је 
нови галикански литургијски хибрид који је настао као последица вештачког 
сједињења различитих литургијских елемената. Ти елементи преузимани су из више 
древних галиканских, мозарапских, келтских и амвросијанских мисала, као и из 
текстова источних литургија. 

Кључне речи: Литургија, Евхаристија, Мисал, Псевдо-Герман Париски, 
јереј, народ. 

 
Неогаликанска литургија или Литургија Светог Германа Париског, како се  

назива у новије време, постала је од половине прошлог века предмет интересовања 
многих православних богослова и литургичара који су боравили или још увек бораве 
на Западу (у Француској). Проучавање литургије, по старом галиканском обреду, био 
је задатак литургијске комисије која је формирана 60-тих година под 
председништвом Његовог Преосвештенства Архиепископа Јована Максимовића (Св. 
Јована Шангајског). Циљ комисије био је да утврди у којој је мери текст актуелне 
литургије која се служи у православној католичкој Цркви Француске (ECOF) веран 
древним текстовима и колико је допуштена лична импровизација. Да би одговорила 
на постављени задатак, комисија је најпре приступила испитивању извора користећи 
се компаративним методом. Међу изворима, на прво место, дошла су писма Св. 
Германа Париског, која дају опис Божанствене Литургије која се служила током VI 
века у Паризу. Придавајући велики значај писмима Св. Германа и верујући у њихову 
аутентичност, комисија је сматрала да је најважније, за почетак, извршити поређење 
текста писама са актуелним текстом литургије. То поређење показало је да је текст 
актуелне Литургије Св. Германа Париског веран тексту писама Св. Германа из VI 
века. Дакле, комисија је потврдила да се ради о једној и истој литургији, а не о некој 
вештој компилацији.  

Ипак, овде треба напоменути да писма која се приписују Св. Герману 
Париском нису аутентична. Њих је пронашао Мабијон у Отену у XVIII веку. Од 
великог су значаја, јер представљају једини документ на основу ког би се могао 
реконструисати Ordo Gallicanus. Прво писмо носи наслов: „Герман, епископ Париза, 
писао је на тему Мисе“. Међутим, ово писмо је, по мишљењу Вилмарта и Бишопа, 
написано најраније крајем VII и почетком VIII века, а Герман је био епископ Париза од 
555 до 576. године1. Ова писма, која се називају Expositio antiquae liturgiae gallicanae 

                                                 
1 Archdale A. King, Lituries anciennes, trad. de l’Anglais par Bernard Poupard, Paris 1961, 175-176. 
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(Излагање древне галиканске литургије), дело су непознатог аутора. Поред текста 
Литургије, садрже известан број мистичких тумачења саме Литургије, као и других 
служби. У њима се такође сусрећу и многи елементи који су унети након Каролиншке 
реформе, па се може рећи да писма, или, пак, неки делови потичу чак и из IX века. У 
сваком случају, ради се о писмима Псведо-Германа Париског. То значи да 
реконструкција литургије, по старом галиканском обреду, на основу писама Псевдо-
Германа, не може бити потпуно аутентична, иако садржи елементе дубоке старине. 

Поред писама Св. Германа Париског, као извори, послужила су и дела Отаца 
из истог периода, као: Св. Григорија Турског (VI век), Св. Цезара Арлашког (VI век) и 
Св. Исидора Толедског (VII век). Ова сведочанства, по мишљењу комисије, у 
потпуности се слажу са текстовима Св. Германа Париског и са актуелном литургијом. 
Тако, на пример, сва наведена сведочанства указују на возглас ђакона: „ Молчаније“,  на 
благосиљање свештеника: „Господ увек са вама“... итд. Осим светоотачких 
сведочанстава, литургијском проблематиком бавили су се и помесни сабори у Галији: 
Агдски сабор 509. године, Лионски сабор 517. године и Везонски сабор 529. године. 
Комисија је констатовала да писма Св. Германа Париског, употпуњена са отачким 
сведочанствима и саборским установама, дају јасно чинопоследовање Божанске 
Литургије која се служила у Галији у VI веку, иако не дају текстове молитава које се 
везују за годишњи круг богослужења. Ови текстови налазе се у другим књигама које се 
на западу називају Мисали или Сакраментари. Као  најважније богослужбене књиге, 
чије је време настанка прилично спорно, наводе се:  

- Gallicanum Vetus или Vetus Missale Gallicanum из VI века. Издао га је Мон 
1850. године ( PL 72)2; 

                                                 
2 Стари галикански Мисал (Missale Gallicanum Vetus), Codex Vat. Palat. Lat. 493, документ је 
који се састоји из три независна фрагмента који су означени различитим великим словима, 
како примећује Мохлберг (Von Leo Cunibert Mohlberg, Missale Gallicanum Vetus, Roma 1958, 
22). Прва два фрагмента, која су доста старија од трећег, аутентично су галиканска и, у неким 
молитвама, приближавају се готском Мисалу. Трећи фрагмент прилично је романизиран и има 
доста заједничког са старим Геласијевим сакраментаром. Највероватније је настао половином 
VIII века. Бернард Бишоп сматра да је трећи фрагмент настао у једном женском манастиру у 
области Париза који је имао келтску литургијску праксу (Matthieu Smyth, La liturgie oubliée, 
Cerf, Paris 2003, 82). Међутим, он је невероватно близак франачком Мисалу (Missale 
Francorum) и Лекционару из Ликсеја. Мохлберг чак не искључује могућност да је Мисал у 
данашњој форми могао бити у употреби у области Тура, и то у манастиру Св. Назарија. Будући 
да Мисал садржи мноштво молитава које су исте као у готском Мисалу, може се рећи да се ова 
два мисала међусобно допуњују и потичу из истог периода. Gallicanum Vetus почиње мисом за 
празник Св. Германа Оксершког, због чега га Томаси у свом издању и назива Оксершким 
сакраментаром. Баумштарк сматра да Мисал потиче из Оксера, јер почиње мисом Св. Германа 
Оксершког. Он, такође, у Евхаристијским молитвама Великог петка, види германске и келтске 
елементе, али и јак утицај сиријских анафора (А. Baumstark, Liturgie comparée, éd. de 
Chevetogne, Paris 1953, 4-5). Затим, следе молитве за благосиљање девица и удовица, мисе 
предбожићног периода, божићно вечерње и поноћна божићна миса. Садржи и припремне 
обреде за крштење, недељне мисе за период после Васкрса, све до мисе благосиљања 
пролећних плодова, чиме се овај зборник завршава.Трећи фрагменат (MGV III) јесте, такође, 
под јаким миланским утицајм, о чему сведочи пасхални циклус који представља комбинацију 
два поретка: миланског и геласијанског, са једне стране, и галиканског, изложеног готском 
Мисалу, са друге стране (Matthieu Smyth, La liturgie oubliée, 84). У сваком случају, Мисал 
представља мешавину различитих литургијских елемената, како римско-галиканских, тако и  
оних који су дошли из келтских манастира. Дакле, није сигурно да ли Мисал потиче из VI века, 
иако га комисија тако третира. 
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- Missale Gothico-Gallicanum, манускрипт из VIII века који садржи текстове 
од IV до VIII века. Објавио га Мабијон у XVIII веку (PL 72)3; 

- Missel de Stowe, носи назив по истоименом дворцу који се налази у 
Енглеској. Пронађен је у Немачкој, а објавио га је Варен 1881. године4; 

- Sacramentaire de Bibbio, настао у IX веку и садржи веома древне молитве. 
Пронађен је у Бобију, а објавио га је Мабијон у XVIII веку (PL 72)5; 

- Liber mozarabicus sacramentorum из VII века. Издао га је Феротин 1902. 
године6; 

- Missale Mixtum, назван „Mixtum“ јер представља мешавину римских и 
галиканских текстова које је кардинал Хименес сакупио и објединио у једну књигу 
1500. године7. 

                                                 
3 Joseph Tommasi (1649–1713) први је објавио овај Мисал 1680. год. у Риму, међу својим 
Codices sacramentorum nongentis annis vetustiores. Он представља збирку миса узетих из разних 
зборника и из различитих области. Мохлберг у свом уводу у готски Мисал каже да би 
најранија година настанка кодекса (terminus post quem) била 679. год., када је епископ Отона 
Леодегар (Saint Léger) мученички пострадао. Његово тело је 684. год. пренето у Поатје и у 
кодексу се налази једна миса њему посвећена. Из овога, може се закључити да је Бургоња 
место настанка овог кодекса. Као terminus ante quem, треба сматрати 835. годину. Опат 
Хилдуин је тада писао цару Лудвигу и назвао галиканске литургијске књиге „antiquissimi et 
nimia pene uetustate consumpti missales libri continentes misae ordinem more gallico“. На прелaзу 
VII у VIII век, почео се осећати јак утицај римских боголужбених књига у Галији. Тиме се, 
отприлике, може пронићи када је готски Мисал изашао из употребе. После 830. год., он је 
засигурно престао да се употребљава (Missale Gothicum (Vat. Reg. Lat. 317), herausgegeben von 
Leo Cunibert Mohlberg, Roma 1961, 22). Тешко је одрживо мишљење литургијске комисије да 
кодекс садржи молитве из IV века, будући да је под јаким утицајем римског, амвросијанског, 
келтског и мозарапског обреда. 
4 Стовски мисал настао је, највероватније, у IX веку и био је у употреби у Таладском 
манастиру надомак Даблина. Претпоставља се да су га у Немачку донели ирски монаси за 
потребе неког германског манастира. Он је, превасходно, литургијски споменик који служи 
као извор за проучавање келтског обреда и представља мешавину различитих литургијских 
елемената који су, временом, ушли у његов састав. Он представља, такође, и литургијски 
споменик у коме се осећа јак источни утицај који се очитује у јектенији потпуно источног типа 
под називом Deprecatio sancti Martini, која је уметнута са другим деловима (посебно епиклезом 
„Veni sanctificator“), између апостола и јеванђеља (Види опширније: M. Smyth, La liturgie 
oubliée, 114-120). 
5 Ј. Mabillon, Museum Italicum I-2, Paris 1687, 278- 397. Mисал је реиздан 1991, али само један 
том. Овај Мисал, као и готски, веома је комплексан литургијски споменик који представља 
мешавину галиканских, ирских, шпанских, миланских и римских извора. 
6  Liber sacramentorum mozarabicus у изадњу Феротина састоји се из два дела од којих је први, 
у правом смислу речи, сакраментар, а други јесте његов додатак. Назива се још и Толедски 
Liber sacramentorum, по библиотеци у којој се налази. Током више векова, он је био, и поред 
свог значаја, заборављен, али благодарећи труду Феротина, он је поново афирмисан и стављен 
истраживачима древних литургија на располагање. То је једини сачувани примерак старог 
мозарапског Сакраментара који потиче из IX века, писан за цркву Св. Евлалије, једне од шест 
толедских цркава. Прави назив Сакраментара остао је непознат услед недостатка првог листа 
на коме се налазио. Вероватно се звао Liber missarum или Missale, што је технички различито 
од садашњег имена које му је, на основу садржине, дао Феротин (H. Leclercq, „Mozarabe 
(Liturgie)“, Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, Paris 1934, col. 406; ср. H. 
Leclecq, „Férotin“, Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, Paris 1922, col. 1394-
1395). Kao и код већине старих сакраментара, темпорал и санкторал помешани су и не држе се 
одређеног распореда.  
7 Missale Mixtum-secundum regulam B. Isidori, Dictum Mozarabes,  PL 85, 110- 036 D.  
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Комисија сматра да, поред споменутих мисала, треба узети у обзир и 
амвросијамске мисале из X и XI века, као нпр. Сакраментар из Лимона, Бијаска, 
Лиона, додајући још и Liber Ordini из X века8 и Antiphonaire de Bougor из XII века 
који садрже много древних амвросијанских и галиканских богослужбених песама. 
Антифонар је објавио Муратурије 1896. године (PL 72). Као главни источник  
Евхаристијског канона, узето је дело Св. Амвросија Миланског „De Sacramentis“. На 
крају, комисија налази за сходно да поменутим изворима приброји још два дела која 
су издали у XVIII веку Мабијон и Томази, и то: Алкуинов Сакраментар из IX века, у 
коме је Алкуин сачувао много галиканских обреда у виду личних или приватних 
молитава, и Касандров зборник из XVI века. Касандар је био белгијски богослов који 
је у XVI веку сакупљао древне западне богослужбене песме и молитве. 

Поредећи изворне текстове из поменутих литургијских књига са актуелном 
литургијом француске православне Цркве, дошло се до потврдног одговора: 
Литургија Св. Германа Париског је, и у најмањим детаљима, апсолутно верна старом 
галиканском обреду.  
 

Рестауратори 

 

После усаглашавања текста литургије са изворима, извршена је провера и 
усаглашавање са другим рестаурираним порецима галиканске литургије. Први који је 
потпуно извршио реконструкцију поретка литургије у XVIII веку био је Pière Le Brun 
који је важио за најбољег литургичара и познаваоца древне галиканске литургије. 
Његово дело налази се у трећем тому „Explication de la Messe“, Paris 1777. После Ле 
Брена, као најбољи рестауратори галиканске литургије, јављају се: протојереј 
Владимир Гете (православни): Ancienne Messe Gallicane, Paris 1872; Mgr. Duchesne, 
Origine du Culte Chrétien, Paris 1925. и Dom Cabrol, Dictionnaire d’Archéologie 
Chrétienne et de Liturgie. Поређење текста Литургије Св. Германа Париског са 
реконструисаним порецима ове четворице аутора, показало је да је она, осим мање 
важних детаља, потпуно сагласна са њима. Штавише, аутори савременог текста 
Литургије користили су више и веродостојније изворе од својих претходника. 
 

 

 

                                                 
8 M. Férotin, Le „Liber ordinum“ en usage dans l’ Eglise wisigothique et mozarabe d’Espagne 
(Monumenta Ecclesiae liturgica, V), Paris 1904. Ово је један од најзначајнијих литургијских 
споменика који је пронађен у манастиру Силос у Шпанији. Манастир је чувао читаву 
колекцију старих визиготских манускрита до 1877. године, када је продата у Мадрид, а годину 
дана касније, препродата у Паризу. Касније ће само један мањи део ових рукописа бити враћен 
поново у манастир Силос. Међу манускритима, налазио се и Liber odinum, који је био у 
употреби у црквама Шпаније пре доласка Арапа и остао све до укидања мозарапског обреда 
крајем XI века. Феротин је приредио и објавио Liber odinum на основу манускрита из Силоса, 
допунивши га манускритом из Мадрида. По његовом мишљењу, овај литургијар, поред 
осталих богослужбених књига (Liber missarum, Liber orationum, Liber antiphonarum), био је 
послат 1064. године папи Александру II на потврду (H. Leclercq, „Mozarabe (Liturgie)“, 
Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, col. 408). Да је настао у време визиготске 
владавине, сведоче поједини обреди, као: примање оних који су били крштени као припадници 
аријанске јереси, обред који се свршавао приликом поласка краља у рат, или његовог повратка 
из рата. Liber odinum, осим литургија, садржи и обреде освећења уља, соли, воде, чинове 
крштења, рукоположења, исповести, примања покајника... 
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Источни елементи 
 

Не нарушавајући јединство обреда француске православне Цркве, комисија 
се послужила текстовима источних литургија, а посебно Литургије Св. Јована 
Златоуста, позајмљујући одређене молитвене формуле и песме. То су: 

1. Молитва Входа коју свештеник изговара тихо; 
2. „Царе небески“, молитва коју свештеник изговара тихим гласом пред 

престолом; 
3. додатак у јектенији: „Нашој Владичици Богородици и Приснодјеви 

Марији“, као и, уместо „Вери католичкој“, реч „Православној“; 
4. „Нека умукне свако тело“ (ова се песма некада певала у Галији само у 

одређене дане); 
5. Тајна молитва свештеника: „Нико од везаних телесним похотама и 

сластима није достојан“; 
6. Молитва приликом кађења дарова: „Благообразни Јосиф“; 
7. у диптисима, уместо речи: „сво у свету братство наше“, речи: „и све и 

сва“; 
8. у уводном дијалогу (praefatio), уметнута су апофатичка имена: 

„Неописани. Неизречени“, која су се раније налазила у неким галиканским уводним 
дијалозима (praefatio); 

9. у молитви епиклезе, додатак: „на нас“; 
10. трократно изговарање: „Амин, амин, амин“ после епиклезе; 
11. одговор појаца или народа на речи свештеника: „Светиње светима“: 

„Један је свет, један Господ Исус Христос“; 
12. молитва пред причешће: „Верујем, Господе, и исповедам Вечере Твоје 

тајне“. Унето како би и западни и источни имали једну и исту молитву приликом 
причешћа. Ова молитва налази се и у амвросијанској литургији; 

13. возглас ђакона непосредно пред причешће верних: „Са страхом Божјим и 
вером приступите“; 

14. додатак: „Видесмо Светлост истинску“. 
Из свега до сада изложеног и резултата до којих се дошло, комисија са 

сигурношћу тврди да је Литургија која се служи у француској православној Цркви 
потпуно утемељена на древним литургијским књигама и сведочанствима. Њени 
рестауратори показали су не само своју историјску и литургијску ерудицију него и 
верност Предању, избегавајући сваку врсту личне импровизације у литургијском 
чинопоследовању, смирујући се пред Отачким наслеђем. Источни литургијски 
елементи који су преузети и унети у актуелну литургију имају за циљ да што верније 
и прецизније изразе догматско учење и благочешће свештенослужитеља, не 
нарушавајући притом органско јединство Литургије. 
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Поредак Литургије9 
 
Писма Св. Германа Париског    
 

Germanus episcopus Parisius scripsit de 
missa. (Следи опис свештених одежди и 
изложење њихове символике). 
1. Пред читањем Св. Писма пева се 
антифон, (Antiphona ad praelegendum 
cantitur) по примеру оних патријараха 
који су тајанственим речима опевавали 
долазак Христов, као Енох, седми од 
Адама, који је Богом пресељен, 
пророковао, говорећи: ево иде Господ 
са мноштвом светих Својих да учини 
суд...На ово сведочанство нас подсећа и 
Апостол Јуда, брат Јакова...,  
 
2. При појању клирика излази 
свештеник у образу Христа из светиње. 
 
 
3. Тишину ( безмолвије ) ђакон тражи из 
два разлога; наиме, да би народ који 
ћути боље слушао реч Божију, и да би 
срце наше заћутало од сваке нечисте 
мисли како би боље примило реч 
Божију.  
 
4. Свештеник се обраћа народу због 
тога, да када он, благосиљајући народ, 
каже: Господ нека је увек са вама, буде 
отпоздрављен благословом оних који 
узвраћају: и са духом твојим, како би он 
тако постао још достојнији да 
благосиља народ. 
 
5. Трисвето пред пророштвом  се пева 
на грчком језику зато што се проповед 
Новог Завета проширила у свету на 
грчком ... Када предстојатељ почне 

 
Литургија Св. Германа Париског 
 

Selon l’Edition provisoire de l’Ordo Misse 
( Edition Saint Irénée, Paris 1956). 
 
1. После проскомидије бива Вход (са 
Јеванђељем)10. 
Ђакон: Устаните, пазимо! 
Појци певају дневне антифоне 
(praelegendum). 
 
 
 
 
 
 
2. Ђакон: Помолимо се! 
Пред царским дверима свештеник 
тајно произноси молитву Входа. 
 
3. Ђакон: Будимо и тишини 
(молчанију)! 
 
 
 
 
 
4. Јереј: Господ са свима вама! 
Народ: И са дудом твојим! 
 
 
 
 
 
 
5. Трисвето ( на три језика). 
5.1. Јереј: Нека је благословена 
Пресвета Тројица, Нераздељива 
Јединица, Превечна, Бесмртна, 

                                                 
9 У документу је поредак Литургије изложен у више паралелних стубаца, и то: латински текст 
писама Псевдо-Германа Париског, поредак Литургије на француском и руском језику и 
напомене које се односе на изворе и источне елементе. Ми ћемо изложити поредак Литургије у 
два паралелна ступца, дајући превод латинског текста писама Псевдо-Германа.   
10 Треба знати да свештеници француске православне Цркве сва богослужења савршавају 
одевени у литургијско рухо које је западног происхођења, а које се не разликује од римског. 
Једина особеност јесте та што презвитери носе на литургијама западне митре, као и епископи. 
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Трисвето, клир потом пева на 
латинском и грчком језику како би се 
показала везаност Старога и Новога 
Завета. Говоримо амин. 
 
6. Три детета која певају Господи 
помилуј на јеврејском, грчком и 
латинском, означава три времена: пре 
закона, под законом и под благодаћу. 
 
7. Песма првосвештеника Захарије се 
пева у част Пророка Јована зато што се 
почетак спасења састоји у тајни 
крштења, које се по дару Божијем 
савршило у служењу Св. Јована, и при 
одласку старе сенке и доласку нове 
јеванђелске светлости, Јован се налази у 
средини, засијавши лучезарном 
светлошћу пред лицем истинске 
светлости. Пророштво, које је отац 
његов испевао при његовом рођењу, 
Црква и пева непрестаним гласовима. 
 
8. Читање пророштава заузима своје 
место у чинопоследовању 
изобличавајући недостатке Старога 
Завета и наговештавајући будуће. 
 
9. Дела апостолска или Апокалипсис 
Јованов се читају при обновљењу 
пасхалне радости чувајући временски 
поредак, исто као што се чита историја 
Старог Завета на Педесетницу или дела 
Св. Исповедника и Мученика на њихове 
празнике. 
 
10. Песма три младића, која се пева 
после читања, пева се по узору древних 
светих који налазећи се у тами су 
очекивали долазак Господњи. Јер као 
што је њима који су безгласни дарован 
четврти – Анђел у облаку  који је росом 
укротио зној који их је обливао у 
пламену, тако и онима који су 
очекивали Христа био је дарован сам 

Невидљива. Њој приличи част и слава у 
векове векова. 
Народ: Амин! 
 
 
6. Народ: Господе помилуј! 
 
 
 
 
7. Појци певају тропар дана или песму 
Захаријину: „ Благословен Господ Бог 
Израиљев што походи и избави народ 
свој...“ (Лк. 1,68-79); или „ Слава на 
висини Богу...“ 
7.1. Јереј изговара молитву дана 
(Collecta). 
 
 
 
 
 
 
8. Читање паримеја или житија 
светих, према дану11. 
 
 
 
9. Прокимен. Читање из Дела 
Апостолских, Посланица или 
Откривења, према дану. 
 
 
 
 
 
10. После читања Апостола појци или 
народ певају песму три младића: „ 
Благословен си Господе, Боже отаца 
наших...“ 
10.1. За време певања јереј тихо говори  
молитву: Оче Господа нашега, Изворе 
сваког познања и мудрости, по 
неизреченом милосрђу Твоме, Ти си 
нам говорио много пута и на различите 

                                                 
11 Пракса читања Житија Мученика у галиканским литургијама постојала је у VI веку, сведочи 
Св. Ави (Saint Avit) који је у базилици Св. Мауриција држао беседу 515. године, пре које су се, 
по њему, читала Gesta mrtyrum (A. King, Liturgies anciennes, 213). 
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Син Божији, Ангел великог савета, који 
је уништио власт демонску... дарујући 
им радост васкрсења о којој говори 
Јеванђеље. Ради тога је Црква сачувала 
поредак да би између благослова и 
Јеванђеља било закључено ово 
антифоно појање које поју деца..., по 
примеру оне деце која су при доласку 
Господњем на страдање узвикивала у 
храму: Осана, Сине Давидов... 
 
11. Тада приликом входа са Св. 
Јеванђељем клир громким гласом опет 
пева Трисвето по примеру Анђела који 
пред Христовим лицем узвикују на 
вратима преисподњим : Врата, узвисите 
врхове своје...( Пс.23, 7-8 ). 
 
12. Следи вход са Јеванђељем како би 
могуће било јављање Христа који 
торжествује над смрћу са горе 
поменутим  појањем и са седам 
светиљки света које су седам дарова 
Духа Светога или светиљке Старога 
Завета, приступајући тајанству Крста, 
долази на узвишено место ( in tribunal 
analogii ) као Христос на престо Очевог 
царства, како би отуда послао дарове 
живота, 
 
13. при појању клира: Слава Теби 
Господе , по примеру Анђела који су 
приликом рођења Христовог јавивши се 
пастирима певали: Слава на висини 
Богу. 
 
14. А Трисвето ( Sanctus ), када се враћа 
Јеванђеље, пева клир по примеру светих 
који су при повратку Господа Исуса 
Христа из ада, певали песме хвале 
идући за Господом о којима говори 
Јован у Апокалипсису. 
 
15. Беседе Св. Отаца које се читају, 
бивају  са циљем да оно о чему говори 
пророк, или апостол, или Јеванђеље, 
пастир, или учитељ Цркве, изложи 
народу простим речима, водећи рачуна 
да простота речи не би била на штету 

начине... 
10.2. Појци: Алилија са стиховима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Ђакон: Свет, Свет, Свет! Господ Бог 
Сведржитељ. 
Народ: Који је био, Који јесте и Који 
долази! 
 
 
 
12. Ђакон износи Јеванђеље на амвон, 
потом кади Јеванђеље и народ. 
Ђакон: Стојмо у миру и чујмо Свето 
Јванђеље! 
Јереј: Господ увек са вама! 
 
 
 
 
 
 
 
13. Ђакон: Читање светог Јеванђеља од 
(...). 
Народ: Слава Теби, Годподе! 
 
 
 
14. Ђакон пева (чита) Јеваванђље. 
Народ: Хвала Теби, Христе! 
Свет, Свет, Свет! Господ Бог 
Сведржитељ, Који је био, Који јесте и  
Који долази...Амин. 
 
 
15. Омилија. 
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мудрости, а красноречивост да не 
доводи до неразумевања код простог 
народа. 
 
16. Произношење молитава од стране 
ђакона ( preces vero psallere levitas ) за 
народ има своје почетке изравно из 
књига Мојсијевих, како би, чувши 
апостолску проповед, левити молили за 
народ, а свештеници павши 
(простревши се) пред Богом, 
ходатајствовали за грехе народа, као 
што је Господ казао Арону. 
 
17. И тако ђакони узвикују оглашеним 
по древном црквеном поретку ( чину ), ( 
јuxta anticum Ecclesiae ritum ) како 
Јеврејима, тако и јеретицима или 
оглашеним незнабошцима који су се 
спремали за крштење, а којима је и пре 
крштења допуштено да стоје у Цркви и 
слушају поуке из Старога и Новога 
Завета, затим су се ђакони молили за 
њих, а свештеници  ( levitae ) су 
изговарали молитве ( collectam ). После 
молитве су излазили вани као 
недостојини да стоје онда када се 
свршава жртвоприношење, и вани 
испред притвора павши ничице на 
земљу слушали су велика 
свештенодејства. О овоме се старао 
ђакон или вратар који им  заповеда да 
изађу пратећи да нико од недостојних 
не остане у храму по речи  писма: не 
дајите светиње псима... (Мт. 7, 6). 
 
18. Громогласна песма која се тада пева 
када се врши вход са жртвеним 

 
 
 
 
16. Јектенија за Цркву12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Ђакон: Оглашени изиђите! Сви 
оглашени изиђите! Двери. Затворите 
двери! 
Ђакон: Будимо и тишини (молчанију)! 
Јереј: Господ са свима вама! 
Народ: И са духом твојим! 
17.1. Символ вере13: Верујем у једнога 
Бога... 
17.2. Молитва ( Preface de l’Offertoire) 
верних14. 
Јереј: Возљубљена браћо, призовите са 
мном Св. Духа, да Он на мене 
ниспошље неисказану силу, како би се 
ја недостојни јереј усудио  принети 
Свети принос... 
Народ: Амин. Дух Свети сићи ће на 
тебе, и Сила Свевишњег осениће те. 
Јереј: Опростите мени, браћо и сестре. 
Народ: Опрости нама оче, и помоли се 
за нас. 
Јереј: Бог да вам опрости 

 

18. Појци певају први део 
оферторијалне песме или Sonus, према 

                                                 
12 Јектенија се приписује Св. Мартину Турском. 
13 Символ вере у галиканској литургији није се читао пре каролиншке реформе. Ниједан 
галикански Мисал, сем стовског, који је под утицајем келтске литургијске праксе, не садржи 
никејско-цариградски Символ вере. 
14 Молитва у којој се излаже смисао празника код Псевдо-Германом не спомиње се, и то је 
тзв. молитва покрова коју налазимо у готском Мисалу и у старом Галикануму (Gallicanum 
vetus). Обухватала је возглас и молитве за благодат тајне дана које су варирале у зависности 
од дана. Називала се praefatio missae и, по својој структури, ближа је сличним молитвама 
римске и афричке Цркве, него молитвама источних цркава. Сличне молитве налазимо у 
мозарапском обреду. Вероватно је у галиканским литургијама Входу са даровима претходила 
ова молитва (Види: M. Smyth, La liturgie oubliée, 199). 
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даровима води своје порекло отуда: 
Господ је Мојсију заповедио да начини 
сребрне трубе у које би трубили левити 
када се приноси жртва. То је био знак 
преко кога је народ био упознаван у 
који се час приносила жртва... А сада у 
време входа ка олтару тела Христовог, 
више не сјајним трубама него духовним 
гласовима Црква са слаткопојањем 
опевава преславно величанаство 
Христово. 
 

19. Тело Господње се односи у 
ковчезима зато што је гроб Господњи 
био усечен у стени по подобију ковчега. 
Тамо је положено Тело Господње и 
отуда је васкрсао са торжеством Цар 
славе. А крв Христова се посебно 
приноси у чаши јер је у таквој посуди 
било освећено евхаристијско тајинство 
уочи тих дана, када је пострадао 
Господ, како је Он сам рекао: ово је 
чаша крви Моје, тајна вере, која се 
излива за многе на отпуштење грехова 
( Мт. 26, 28 ). Хлеб се претвара у Тело, а 
вино у Крв, по речима Господњим о 
телу Своме. 
 
20. Платно ( corporalis palla ) на које се 
полаже жртвени принос бива од чистог 
лана, зато што је тело Господње било у 
гробу увијено чистим пеленама. 
 
 
21. Анђео Божји у тајности силази 
одозго изнад олтара  благосиља Жртве. 
 
 
 
22. А хвале ( Laudes ), тј. Алилуја 
слушао је Јован у Апокалипсису како се 

дану. На недељним литургијама се пева 
„ Нека умукне свако тело човечије“. 
18.1. За време певања , јереј тихо чита 
молитву: „Нико од везаних телесним 
похотама и сластима“15. 
 
 
 
 
 
 
 
19. После кађења и узевши благослов од 
јереја, ђакон одлази ка жртвенику, 
узима чашу и дискос и чини велики вход 
излазећи из олтара у пратњи аколута,  
Иде до западних врата храма и поново 
се кроз средину храма враћа и улази и 
олтар16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Јереј узима од ђакона чашу и дискос, 
покрива их воздухом, кади, и говори: 
„Благообразни Јосиф...“ или „ Гроб Твој 
Христе...“ или „ Господ Бог наш 
Сведржитељ царује...“ 
 
21. Јереј: Смиреним духом и скрушеним 
срцем молим Те, Господе, да сиђе 
Анђел  Освећења на овај принос који је 
приуготовљен у славу имена Твога. 
 
22. Појци певају другу половину 
херувимске песме:„ Да умукне свако 

                                                 
15 Херувимска песма „нека умукне свако тело човечије“, која се пева приликом вршења 
Великог входа, преузета је из Јаковљеве литургије, док је молитва херувимске песме 
позајмљена из византијских литургија. 
16 По тврдњама Св. Германа Цариградског, у Входу су учествовали само ђакони који су 
преносили дарове са предложења и полагали их на Св. престо (Роберт Тафт, „ Литургија 
Велике Цркве: почетна синтеза структуре и тумачења у сумраку иконоборстава“, Теолошки 
погледи бр. 1/ 2008, 105-106). 
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певају после васкрсења. Ради тога у тај 
час се тело Господње прекрива 
покровом...и Црква обично пева 
ангелску песму; само пак, прво, друго и 
треће Алилуја означава три времена – 
пре закона, под закона и под благодати. 
 
23. Имена упокојених призносе у тај час 
када се скидају покровци са дарова, јер 
ће васкрсење мртвих бити онда када се 
при доласку Христовом небо савије као 
свитак. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Мир хришћани, пак дају једни 
другима ради тога, да би кроз узајамно 
целивање подржавали у себи осећај 
љубави и ако је ко био помрачен било 
каквим раздором, у тај час би се 
окренуо ка измирењу или би од 
ближњега измолио опроштај. 
 
25. Горе срца, узглашава свештеник. 

 

тело човечије...“ или Laudes: Хорови 
анђела са свим Началствима, Силама, 
многооким Херувимима и шестокрилим 
Серафимима који покривају своја лица, 
певају: Алилуја! Алилуја! Алилуја! 
 
 
23. Читање Диптиха 
Ђакон: Принесимо наше дарове и 
молитве за свету, саборну и апостолску 
Цркву, да је утврди Господ. 
Појци: У вери, нади и љубави. 
Ђакон: За свете Патријархе 
православне, за Митрополита нашег... 
Појци: И све и сва. 
( помињање живих) 
Ђакон: У јединству поменимо 
Патријархе, Судије, Цареве, Пророке, 
Светог Претечу и Крститеља Јована и 
изнад свих Владичицу нашу 
Богородицу и Приснодјеву Марију. 
Појци: Уистину Матер Божију ми Те 
величамо. 
(Помињање Светих и упокојених) 
Свештеник лелуја воздухом изнад 
дарова и тајно произноси молитву „ 
после-имену“ или „ Post nomine“ према 
дану. 
 
24. Ђакон: Будимо у миру. 
Јереј: Да буде мир међу вама подобно 
временима миирним. 
Појци: Мир мој дајем вам... 
Јереј у зависности од дана или по 
сопственом избору   у чита „ Молитву 
мира“. 
 
25. Ђакон: Стојмо смерно! Стојмо у 
миру! Тајна вере! 
 

Канон евхаристије17 
 

Јереј: Благодат Господа нашега Исуса Христа, и љубав Бога и Оца, и 
заједница Светога Духа, да буде са свима вама. 

Народ: И са духом твојим. 
Јереј: Горе имајмо срца! 

                                                 
17 Канон евхаристије, углавном, преузет је из амвросијанских мисала који, за разлику од 
галиканских, имају потпун поредак. 
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Народ: Имамо их ка Господу. 
Јереј: Заблагодаримо Господу Богу нашему. 
Народ: Достојно је и праведно. 
Јереј изговара молитву: 
Ваистину је достојно и праведно, долично и спасоносно, да Ти благодаримо у 

сва времена и на сваком месту, Господе Оче Свети, Сведржитељу, Боже Вечни, 
Непостижни, Неописани, Невидљиви, Непроменљиви18, кроз Господа нашега Христа... 

(Praefatio према дану) или општи19: 
Кроз Њега Ангели хвале Твоју славу, Теби се клањају Господства, са 

страхом поклањају Власти, небеса са небеским силама и блаженим Херувимима са 
њима, заједно славе и ликовствују. Саизволи, заповеди, молимо Ти се , да и наши 
исповеднички гласови заједно са њима говоре: 

Народ: Свет,Свет, Свет, Господ Саваот! Пуно је небо и земља славе Твоје; 
Осана на висинама, благословен који долази у име Господње; Осана на висинама. 

(Post-Sanctus према дану) 
Ако нема посебне напомене о молитви према дану или празнику, свештеник 

говори општу молитву: 
Ваистину Свет, ваистину је благословен Твој Јединородни Син, Логос 

Творачки и Бог Силни, Који је сишао са небеса и узео обличје слуге, и својом 
савршеном слободом предао се страдању да би ослободио своје створење и обновио 
га по лику славе Своје, Господ наш Исус Христос. 

Који уочи свога страдања, узевши хлеб у своје свете, непорочне и 
премилостиве руке,  погледавши на небо, ка Теби, Оче Свети, Превечни Боже и 
Сведржитељу, заблагодаривши, благослови, преломи, и даде својим Апостолима и 
Ученицима, рекавши: 

Примите и једите, ово је Тело моје, које се за вас и за многе ломи на 
отпуштење грехова. 

Народ: Амин. 
Јереј: Исто тако и чашу по вечери, заблагодаривши, благослови, и даде 

својим Апостолима и Ученицима, рекавши: 
Примите и пијте из ње сви: ово је Крв моја Новога и Вечнога Завета, која се 

за вас и за многе излива на отпуштење грехова20. 
Народ: Амин. 
Јереј: Сваки пут када чините ово, чините у мој спомен, објављујући моју 

смрт и јављајући моје васкрсење, чекајући мој други долазак, када ћу к вама доћи са 
неба у слави. 

Сећајући се његовог славног страдања,  васкрсења из мртвих и узласка на 
небо, твоје од твојих Теби приносимо, овај пречисти, разумни и бескрвни принос и 
молимо Те и преклињемо: прими ову жртву из руку Анђела Твојих на Твој свевишњи 
престо. 

Народ: Молимо Те, Господе, и умољавамо Твоје величије: да се узнесу  
молитве нашег смирења к Теби, Богу свемилостивом. 

Јереј: Јер си Ти изволео да примиш дарове слуге Твога праведног Авеља, 

                                                 
18 Апофатичка имена су унета у текст Канона евхаристије из византијских литургија ради што 
бољег догматског усаглашавања са источним литургијама. 
19 Општа карактеристика свих западних литургија јесте променљиви Praefatio. 
20 Речи установљења одсуствују у свим познатим галиканским мисалима. Овде су преузете 
комбиноване из амросијанске и Златоустове литургије. 
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жртву Патријарха нашега Аврама и принос великог архијереја Мелхиседека.  
Јереј: Молимо Те, Господе, и умољавамо Твоје величије: да се узнесу  

молитве нашег смирења к Теби, Богу свемилостивом. 
И да сиђе на нас и на хлеб овај и чашу ову пуноћа Твога Божанства, као што 

је сишла на приносе отаца наших, да би ова Жртва постала ваистину Телом и Крвљу 
Сина Твога Господа нашега Исуса Христа, силом надразумног и неограниченог Духа 
Твога Светога21. 

Народ: Амин. Амин. Амин. 
Сада свештеник чини земни поклон осим у васкрсне дане и на велике 

Господње празнике када се чини само мали поклон. За време поклоњења свештеник 
се тихо моли за живе, упокојене и за све разумне потребе. 

(Пост-Епиклесис према дану) 
Јереј громким гласом говори: 
Кроз Кога Ти све чиниш и благосиљаш створено, освећујеш благословено и 

раздајеш освећено. 
Теби, Оче Сведржитељу, и Логосу Истинитом, и Светом Духу Освећујућем, 

приличи свака слава, част и поклоњење, сада и увек и у векове векова22. 
Народ: Амин. 
 

26. Раздробљавање пак  и сједињење 
тела Господњег са крвљу при таквим 
тајнама од почетка је установљено Св. 
Оцима, ради тога,  да када свештеник 
раздробљава жртву попут Анђела 
Божијег који поставља под светлуцави 
(блистави) нож делове младенца и 
примајући крв Његову у чашу да би 
истински могао говорити речи Господа 
који је рекао да је тело Његово храна и 
крв пиће. При овом раздробљавању 
свештеник жели да умножи жртву, и 
дужан ју је умножити у ово време зато 
што се тада небеско сједињује са 
земаљским и при молитви свештеника 
небеса се отварају. 
 
27. Када свештеник врши разробљавање, 
тада благочестиви клир поје антифон... 

 
28. Oratio vero dominica pro hoc ibidem 
ponitur, ut omnis oratio nostra in dominica 
oratione claudatur. 

 
 

26. Свештеник разлама Агнец, а делове 
полаже на дискос у облику  крста и 
говори: 
Трпеза је спремљена, Јагње Божије је 

заклано, које се раздробљава, а не 
раздељује, које се једе, а никад не нестаје. 
Вино је смешано, Крв је изливена. 

Пијмо из неисцрпне чаше, оставимо 
незнање, и благовестимо једну,  
непоновљиву и страшну Тајну.  

 
 
 
 
 
 

 
27. У време раздробљавања хлеба народ 
или појци певају дневни антифон. 

 
28. Ђакон: Помолимо се! 
Јереј: Не по нашим заслугама, Оче Свети, 
него из послушности заповестима Исуса 
Христа, Сина Твога и Господа нашега, ми 
се усуђујемо говорити: 

                                                 
21 Молитва епиклезе остаје верна древним западним епиклетским формама, иако је у њу 
уметнут додатак „на нас“, према источном литургијском предању. 
22 Ходатајствене молитве, према овом изложењу Литургије, не налазе се у саставу Канона 
евхаристије, вероватно зато што је читање Диптиха извршено одмах после предложења дарова. 
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29. Давање благослова народу Господ је 
преко Мојсија наредио свештеницима 
рекавши: Реци Арону и синовима 
његовим: овако благосиљајте синове 
Израиљеве говорећи им: да благослови 
Господ и да те чува ( Број. 6, 23-24 ), и 
остало како следи. И тако је Арон био на 
месту Христа, а синови његови на месту 
свештеника (...) Да би се сачувало 
достојанство првосвештеника, свештени 
канони су установили да је боље да дужи 
благослов изговара Епископ, а краћи да 
даје свештеник, говорећи: Pax, fides et 
caritas et communicatio corporis et 
sanguinis Domini sit semper vobiscum“ - 
Мир, вера и  љубав и причешће телом и 
крвљу Господњом нека  увек буде са 
вама. Благослов пре причешћа се даје 
ради  тога, да би благословена тајна 
ступила ( ушла ) у благословени сасуд. А 
како је пријатно Свето причешће души и 
телу, о томе сведочи Христос 
Јеванђелским речима говорећи : Ако 

Народ: Оче наш... 
Јереј говори доксологију или емболизам 
према дану. 

  „ Боже свемогући, 
избави нас од 
свакога зла и сваке 
опасности и помози 
нам у вршењу сваког 
доброг дела, Ти, који 
си савршена истина 
и истинска слобода, 
Боже, који живиш и 
царујеш у векове 
векова“. 

28.1.  Уздизање дарова 
Јереј: Светиње светима! 
Народ: Један је свет, један Господ Исус 
Христос, у славу Бога Оца. Амин. 
28.2. Сједињење 
За време појања свештеник ставља део 
Агнеца у чашу говорећи: 
Сједињење Тела и Крви Христове да буде 
залог нашег преображења и васкрсења 
уснулих у вери у исчекивању  пуноће 
времена. 

 
29. Ђакон:  Главе ваше приклоните за 
примање благослова. 
Народ: Пред Тобом, Господе.  
Јереј говори моливу благослова према 
дану. 
Народ: Амин. 
29.1. Причешће 
Народ изговара молитву пре причешћа: 
Верујем, Господе, и исповедам да си Ти 
Христос, Син Бога живога, Који си дошао 
у свет да грешнике спасеш, од којих сам 
први ја... 
Народ или појци певају причастен. 
Причешће свештеника   
Јереј: Поклањам се пред тобом, пречисто 
Тело Христово. 
Причешћује се Св. Телом говорећи: 
Пречасно Тело Господа Бога и Спаса 
нашега Исуса Христа даје се мени 
недостојном јереју на отпуштење грехова 
мојих и на живот вечни. 
Узима чашу и говори: 
Поклањам се теби небеском пићу које је 
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останете у мени,  и речи моје у вама 
остану, што год пожелите, иштите од 
Оца у име моје, и биће вам ( Јн. 15, 7) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
30. Антифон пак, (trecanum) који се пева 
је знак католичанске вере која происходи 
из ( од )  вере у Свету Тројицу. Јер Прво 
је у Другом, Друго је у Трећем, и 
обрнуто, Треће у Другом и Друго у 
Првом ( Sic enim prima in secunda, 
secunda in tertia, et rursum tertia in 
secunda et secunda rotatur in prima ). Тако 
Отац у Сину и Светоме Духу чини  тајну  
Свете Тројице: Отац у Сину, Син у Духу 
Светом, Дух Свети у Сину и Син опет у 
Оцу ( Ita Pater in Filio mysterium 
Trinitatis complectit: Pater in Filio Filius 
in Spiritus sancto, Spiritus sanctus in Filio 
et Filius rursum in Patre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

мени потребно пре свега и изнад свега. 
Причешћује се из чаше три пута 
говорећи: 
Пречиста Крв Господа Бога и Спаса 
нашега Исуса Христа даје се мени 
недостојном јереју на отпуштење грехова 
мојих и на живот вечни. 
Причешће народа 23  
29. 2. Ђакон: Ево Јагње Божије које узима 
грехе света. Са страхом Божјим, вером и 
љубављу приступите. 
Народ: Окусите и видите како је благ 
Господ. 

 
30. Јереј: Ниспошљи Господе Твој 
благослов на све који су се причестили са 
вером. 
Народ или појци певају „ Триканон“ нпр. 
„ Видесмо Светлост истинску“ 
За време појања свештеник покрива са 
воздухом чашу и њом благосиља 
присутни народ. 
Јереј: Нека је Господ увек са вама. 
Народ: И са духом твојим. 
Потом народ или хор поје: 
Нахрањени Хлебом небеским и 
оживљени вечном Чашом, непрестано 
благодаримо Христу који у сва времена 
пребива у Цркви својој. Он се уселио у 
нас својим тајнама и опет ће доћи у слави 
да суди свету, Једносушни Оцу и 
Животворном Духу. 
30.1.  Post-Communion 
Ђакон: Кратка јектенија 
Јереј: Наситивши се небеском храном и 
насладивши се пићем вечнога живота, 
дарујмо, возљубљена браћо, наше хвале и 
наша благодарења Господу Богу нашем. 
Помолимо се Њему, да бисмо се после 
духовног примања пресветог тела 
Господа нашег Исуса Христа, избавили 
од телесних похота и удостојили се да 
постанемо духовни људи, кроз Господа 
нашег Исуса Христа Сина Његовог 
30.2. Отпуст 
Јереј: Missa acta est – in pace 

                                                 
23 Народ се причешћује директно из руку свештеника, без употребе кашичице, тако што 
свештеник део Агнеца (Тело) умаче у путир (Крв) и ставља у уста вернима. Оваква пракса 
причешћивања заступљена је код унијата.   
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Закључак 
 

Анализирајући резултате до којих је дошла Литургијска комисија, као и сам 
поредак Литургије Св. Германа Париског, долазимо до закључка да служење ове 
Литургије у француској православној Цркви није у потпуности оправдано из више 
разлога. Као прво, обновљена литургија, по старом галиканском обреду, и поред свих 
настојања да се прикаже као аутентична, представља својеврсан хибрид који је 
настао услед комбиновања различитих елемената који происходе из литургијских 
предања источне и западне Цркве. Из велике жеље да задрже локалну литургију у 
својој цркви, Св. Јован Шангајски, као надлежни епископ, из пастирских разлога, 
дозволио је служење ове литургије, која, по својој богословској терминологији и 
изражају, има доста мањкавости. Те мањкавости су унеколико покушали ублажити 
позајмљивањем молитвених елемената из Василијеве и Златоустове Литургије, што 
се није значајно одразило на  свеукупну литургијску молитву. Као друго, Литургија 
под именом „Св. Германа Париски“ непозната је и у западном и у источном предању, 
те је, из тих разлога, често одбацивана. Поготово се не може прихватити VI век као 
време настанка ове Литургије, јер писма која се приписују Св. Герману Париском 
потичу из VIII и почетка XIX века.  
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Ненад Тупеша 
 

НЕОГAЛИКАНСКАЯ ЛИТУРГИЯ 
 

В тексте автор занимается литургическим анализом и изложением порядка 
обновленной галиканской литургии которую в прктику ввела ECOF (Eglise Catholique 
Orthodoxe Francaise) или Православная Католическая Церковь Франции. Желая иметь 
в богослужебном употреблении местную литургию эта Церковь создала новый 
галиканский гибрид наставший последствием искусственного соединения раыличных 
литургических  элементов. Эти элементы предприниманы из многих древних 
галиканских, мозарапских, кельтских и амвросиянских Мисалов как и из текстов 
восточных литургий. 

Ключевые слова: неогаликанская литургия, Православная Католическая 
Церковь Франции, мисал. 
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Ράντοβαν Ράντιτς 
Αθήνα – Ελλάδα  
 

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΖΕΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΗ ΟΠΩΣ  

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΣΩΘΕΙΣΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.  
Η ΣΥΛΛΟΓΗ GORIČKI ZBORNIK 

 
Περίληψη: Η συλλογή Gorički Zbornik είναι το µεσαιωνικό σύγγραµµα 

αποτελούµενο από επιστολές ανταλλασσόµενες ανάµεσα στον Νίκωνα εκ των Ιεροσολύµων 
και την Ελένη Balšić. Το έργο είναι ακραίως φιλοκαλικού είδους, κάτι το οποίο θα 
αναλύσουµε συστηµατικά στο άρθρο αυτό.  

Λέξεις-κλειδιά: Η συλλογή Gorički Zbornik, Νίκων εκ των Ιεροσολύµων, Ελένη 
Balšić, η µονή Beška, Goričani.     

 
 Η ταχύτατη ανάπτυξη της µοναχικής πολιτείας στα όρια της λίµνης της Σκόδρας, 
εντός των ορίων του τοπικού άγιου όρους της Ζέτας, κατά τον ΙΕ΄ αιώνα αφήνει τα 
ανεξάλειπτα ίχνη στην διαµόρφωση άλλων σηµαντικών πτυχών της µοναχικής ζωής όπως 
π.χ. η ενασχόληση µε τα γράµµατα. Η διακονία αυτή κατέχει µία ξεχωριστή θέση στην 
οργάνωση µίας κοινότητας σε όλα τα µοναστικά κέντρα του χριστιανισµού. Ήδη στην 
παρούσα µελέτη µας αναφέραµε µία αντιγραφική δραστηριότητα και στις µονές του όρους 
της Ζέτας, όµως η δραστηριότητα αυτή είναι τοπικού χαρακτήρα. Με την συγκρότηση 
όµως της περίφηµης συλλογής Gorički Zbornik ανοίγουµε ένα καινούργιο κεφάλαιο το 
οποίο χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις του άγιου όρους της Ζέτας µε την Ανατολή.   
 Οι σχέσεις αυτές συναπτόµενες µε την συγγραφή των πρώτων γραµµάτων της 
συλλογής επεκτείνονται και σε υπόλοιπες πολυσήµαντες επαφές που αφορούν το πιο 
σηµαντικό στοιχείο για τους µοναχούς - το πνευµατικό. Η προαναφερόµενη κρίση 
προκύπτει από την άµεση επίδραση, µέσω της συλλογής, των αγιοτοπικών µοναχικών 
ιδεωδών στην πνευµατικότητα των µοναχών του όρους της Ζέτας. Η συλλογή Gorički 
Zbornik αποτελείται από την συχνή αλληλογραφία ανάµεσα σε δύο, ειδικά των µεσαίωνα, 
αποµακρυσµένες όµως σηµαντικές περιοχές: τους Αγίους Τόπους και την Ζέτα. Η ίδια η 
συλλογή χαρακτηρίζεται από την ανταλλαγή επιστολών µεταξύ των δύο περιοχών, δηλαδή 
την µετάδοση της πατερικής – ησυχαστικής παραδόσεως όπως την στιγµή εκείνη ήταν 
εφικτό - µέσω του γραπτού λόγου. Ακριβώς για τον λόγο αυτό στην εργασία µας οι σχέσεις 
αυτές αναλύονται και χαρακτηρίζονται ως οι σχέσεις µε την Ανατολή όπως εµφανίζονται 
στην διασωθείσα αλληλογραφία Gorički Zbornik. 
 Αξιοπαρατήρητο είναι πως το σύγγραµµα Gorički Zbornik αποτελεί µοναδική 
πηγή εκ της οποίας αντλούµε της πληροφορίες περί των σχέσεων µε την Ανατολή. Από το 
ίδιο λαµβάνουµε τις ειδήσεις πως οι σχέσεις µε την Ανατολή ενσαρκώνονται στα όρια του 
όρους της Ζέτας ενώ αισθητή είναι και η παρουσία των µοναχών ησυχαστών περί των 
οποίων αναπτύξαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, στην τοποθεσία αυτή. Επίσης δε, 
προκύπτει ολοφάνερα µία ισχυρή επίδραση του ησυχαστικού φρονήµατος - µέσω των 
γραµµάτων, και τούτο από τον τρόπο ενώσεως µέσω της µονολόγιστης προσευχής κάτι το 
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οποίο θα επεξεργασθούµε ως κύρια µέρη του συγγράµµατος αλλά επίσης και µέσω των 
σχέσεων µε την Ανατολή. Η ουσία των σχέσεων αυτών σίγουρα είναι ο ησυχασµός.         
 Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουµε την συλλογή Gorički Zbornik, το ιστορικό της 
δηµιουργίας και το περιεχόµενό της, παράλληλα µε τις σχέσεις και την επίδραση µέσω 
αυτού των Αγίων Τόπων στο άγιο όρος της Ζέτας. Την προσοχή µας θα την 
επικεντρώσουµε στην ουσία της συλλογής: την πνευµατική αγωγή της κοινωνίας των 
µονών της λίµνης της Σκόδρας. Θα αποδείξουµε µέσω της συλλογής την ύπαρξη σχέσεων 
µε την Ανατολή αλλά ταυτόχρονα, θα αναδείξουµε και τον έντονο ασκητικό - ησυχαστικό 
χαρακτήρα της ίδιας. Επίσης, θα καταλήξουµε στο συµπέρασµα πως οι πρωταγωνιστές της 
συλλογής είναι καλοί γνώστες των θεολογικών ζητηµάτων της εποχής όπως είναι οι 
τριαδικές σχέσεις αλλά και τα ησυχαστικά θέµατα. Ελπίζουµε πως µε την συγγραφή του 
κεφαλαίου αυτού θα αναδείξουµε την σηµαντικότητα αυτού του πολύτιµου έργου το οποίο 
διασώζεται υπό την ονοµασία Gorički Zbornik ενώ υπάγεται στην οµάδα ελάχιστων έργων 
της κατηγορίας αυτής διασωζόµενης έως τις ηµέρες µας. 
 

Gorički Zbornik 
 

Το σύγγραµµα Gorički Zbornik αποτελείται από τις επιστολές γραµµένες κατά την 
χρονική περίοδο προ των 1442 συλλεγµένες δε και αντιγραφόµενες σε µία συλλογή από 
τον µοναχό Νίκωνα. Η συλλογή των επιστολών αυτών πραγµατοποιείται στην εκκλησία 
στο νησί – Gorica, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην τελευταία σελίδα του έργου. Με 
τον όρο Gorica εννοείται η Beška, στην οποία και βρίσκεται η οµώνυµη µονή. Στον 
δεύτερο και µικρό ναό της Θεοτόκου της µονής αυτής ο συγγραφέας χαρίζει την συλλογή 
αυτή, όπως άλλωστε και σηµειώνεται στο σύγγραµµα αυτό1.   

Ο χρονικός ορισµός της συλλογής των επιστολών σε ένα ενιαίο σύγγραµµα είναι 
το έτος 1442. Το έτος αυτό ο συντάκτης προσθέτει στο τέλος της συλλογής, µε την 
χρονολογία βυζαντινή, ύστερα από µία µικρή προσευχή στην Θεοτόκο το εξής: ößcna = 
69512.  

Η ονοµασία Gorički Zbornik βέβαια δεν είναι η αρχική του έργου αυτού. Η 
απόδοσή του στα ελληνικά είναι η συλλογή του νησιού (gorica – νησί). Η ονοµασία αυτή 
προσδίδεται λόγω της συγκεντρώσεως των επιστολών σε ένα ενιαίο σύγγραµµα στο νησί 
αλλά και παραχωρήσεως του ίδιου του έργου στην εκκλησία του Ευαγγελισµού της 
Θεοτόκου στο νησί, όπως και χαρακτηρίζεται στις τελευταίες σελίδες της συλλογής3. Όπως 
φαίνεται παραπάνω η αρχική τοποθεσία της συλλογής σηµειωµένη στις τελευταίες σελίδες 
της ίδιας επηρεάζει και την ονοµασία της, αν και η ονοµασία αυτή δεν προδίδει την ακριβή 
διεύθυνση καθώς στην λίµνη υπάρχουν αρκετά νησιά - gorice µε µονές όπως άλλωστε 
εκθέτουµε στην παρούσα µας εργασία.     

Η συλλογή περιέχει δύο επιστολές της Ελένης Hranić – Balšić και τρις 
απαντήσεις του γέροντος Νίκωνα, µία σύντοµη επιστολή της Ελένης στο τέλος της 
συλλογής, την προσευχή του Νίκωνα στην Θεοτόκο και τους λόγους του 
προαναφερόµενου συγγραφέα µε τους οποίους ολοκληρώνει το σύγγραµµα. Από την 
συλλογή µάλλον λείπει µία επιστολή της Ελένης, η τρίτη στην σειρά, πριν την απάντηση 
του Νίκωνα. Η επιστολή της Ελένης που ακολουθεί στο τέλος του συγγράµµατος δεν 
αντιστοιχεί σε αυτή την τρίτη επιστολή λόγω του περιεχόµενού της όπως θα 
παρατηρήσουµε στην συνέχεια της εργασίας.  

                                                 
1 Горички Зборник, Архив САНУ αρ. 446, Београд, σελ. 272б  
2 Όπου παρ. σελ. 273б (6951 – 5509 = 1442) 
3 Όπου παρ. σελ. 272б, 273б 
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Οι πληροφορίες που λαµβάνουµε από το κείµενο µας οδηγούν στο συµπέρασµα 
των διαφορετικών τοποθεσιών της συγγραφής των επιστολών του συγγράµµατος Gorički 
Zbornik. Γενικά περί της τοποθεσίας της συντάξεως των επιστολών της Ελένης 
καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως είναι η µονή στο νησί Beška, στην οποία άλλωστε η 
ίδια και έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η χρονική αυτή περίοδος της παραµονής 
της Ελένης στην µονή αντιστοιχεί σε εκείνη της συγγραφής των επιστολών πριν την τελική 
τους συλλογή σε ένα ενιαίο σύγγραµµα το 1442. Ο προσδιορισµός όµως της τοποθεσίας 
της συγγραφής των επιστολών του Νίκωνα δίνει παραπάνω στοιχεία. Από τις πληροφορίες 
λαµβανόµενες από το κείµενο δεν µπορούµε µε ακρίβεια να προσδιορίσουµε την 
τοποθεσία στην οποία ο γέροντας θα λάµβανε τις επιστολές. Τις ίδιες η Ελένη τις 
αποστέλλει δια θαλάσσης, µε καράβι. Η διεύθυνση στους Αγίους Τόπους παραµένει 
άγνωστη όπως άλλωστε και εκείνη της συγγραφής των περισσότερων µέρων των 
επιστολών του. Οι δύο του πρώτες επιστολές είναι σύντοµου χαρακτήρα και δεν περιέχουν 
σχετικές πληροφορίες περί της τοποθεσίας του. Η τρίτη όµως επιστολή του Νίκωνα, ίσως 
και σηµαντικότερη, αναφέρει αρκετές τοποθεσίες στις οποίες καταλήγει ο συγγραφέας. Τις 
πληροφορίες τις αντλούµε από δύο κείµενα της τρίτης επιστολής: την ιστορία των ναών 
(προσκυνηµάτων) στα Ιεροσόλυµα4 και τους κανόνες προς διαµένοντες στις σκήτες5. Το 
πρώτο κείµενο µας παρουσιάζει αρκετές περιοχές των Αγίων Τόπων, στις οποίες ο 
συγγραφέας καταλήγει στο ταξίδι του. Το δεύτερο όµως κείµενο παρουσιάζει διάλογο µε 
δύο µοναχούς και την άµεση περιγραφή της ακολουθίας στο άγνωστο κελί στον όρο Σινά. 
Κατά την γνώµη µας ο γέροντας Νίκων αµέσως µετά τον διάλογο συντάσσει ένα µέρος η 
ολόκληρο κείµενο αυτό, δεν απορρίπτουµε την άµεση σηµείωση των λόγων του γέροντα 
από το Σινά. Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγουµε λόγω του διαλόγου ο οποίος είναι 
ευρύτατος ενώ κατέχει αρκετά ζητήµατα. Τίθεται το εξής ερώτηµα: ο διάλογος µε δύο 
µοναχούς σε ποιόν τόπο εξελίσσεται, στα Ιεροσόλυµα η το Σινά; Η τρίτη επιστολή του 
Νίκωνα είναι ένα τεράστιο έργο, περίπου 223 σελίδων, µε διάφορα θέµατα πνευµατικής 
ζωής του µοναχού αλλά και αρκετά άλλα ζητήµατα της καθηµερινότητας. Την συγγραφή 
της ολόκληρης επιστολής δεν µπορούµε να την περιορίσουµε σε ένα µέρος, η πιθανότατη 
τοποθεσία είναι γενικώς οι Άγιοι Τόποι. Η προσευχή όµως στην Θεοτόκο από τον γέροντα 
Νίκωνα ενσωµατώνονται στο κείµενο στην µονή Beška κατά την διάρκεια της συλλογής 
του έργου. ∆εν διαθέτουµε τα στοιχεία που να στηρίζουν την υπόθεση την συγγραφής της 
ίδιας στο νησί της λίµνης της Σκόδρας.                       

Οι δύο πρωταγωνιστές της συλλογής µας είναι ήδη γνωστοί από την εργασία µας 
λόγω της παρουσίας τους στον χώρο του άγιου όρους της Ζέτας6. Η Ελένη µάλιστα παίρνει 
πρωτοβουλία σε αρκετά ζητήµατα του κράτους ύστερα από τον θάνατο του πρώτου της 
άνδρα ενώ προς το τέλος της ζωής της χτίζει τον µικρό ναό της Θεοτόκου στο νησί όπου 
και θάβεται αφού απεβίωσε7. Ο Νίκων8 έρχεται στις παραθαλάσσιες περιοχές το 1439, 

                                                 
4 Όπου παρ. σελ. 265б 
5 Όπου παρ. σελ. 165а 
6 Βλ. την παρούσα εργασία σελ. 144 - 150 
7 Тошић Ђ. (2004) Сандаљева удовица Јелена Хранић, Зборник Радова Византолошког 
Института, αρ. 41, Београд, σελ. 434 - 435˙ Трифуновић Ђ (1972) Књижевна Историја, 18, V, 
Београд, σελ. 289 - 290˙ Иконому М. (1981), Горички Зборник – порекло, садржај о 
космографији, Cyrillomethodianum V, Thessalonique, σελ. 161 - 163 
8 Радојичић С. Ђорђе (1963) Творци и дела старе српске књижевности, Титоград, σελ. 248 - 
250˙ Επίσης του ίδιου συγγραφέα: Радојичић (1942) Стари српски књижевници, εκδ. Издавачко 
и прометно А. Д. Исток, Београд, σελ. 34-35˙ Кашанин М. (1975) Српска књижевност у 
средњем вијеку, Друго издање, εκδ. Просвета, Београд, σελ. 438-440˙ Никон Јерусалимац, 
Зборник радова са међународног научног симпосиона на Скадарском језеру 7-9 септембар 
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όπου συντάσσει το σύγγραµµα σε µας γνωστό ως Šestodnev, ενώ το 1442 υπογράφεται σαν 
συγγραφέας στο τέλος της συλλογής Gorički Zbornik  µε το όνοµα sm}erni nikñn - 
ταπεινός Νίκων9. Οι δύο πρωταγωνιστές, όπως προκύπτει από την δεύτερη επιστολή της 
Ελένης, γνωρίσθηκαν ενώ η αλληλογραφία ακολουθούσε την γνωριµία τους. Η τοποθεσία 
της γνωριµίας τους πιθανολογείται να είναι η Ζέτα επειδή δεν διαθέτουµε τις πληροφορίες 
που να στηρίζουν το ταξίδι της Ελένης στους Αγίους Τόπους. Η λογικότερη λύση είναι 
εκείνη της ανά διαστήµατα παραµονής του Νίκωνα στα Ιεροσόλυµα αλλά και στην Ζέτα. Ο 
γέροντας Νίκων µέσω των επιστολών του προσπαθεί να στηρίξει την Ελένη στον σκοπό 
της, ο οποίος είναι ο ενάρετος και ένθεος βίος, υποδείχνοντάς της τα παραδείγµατα – τους 
προγόνους της αλλά και τους µεθόδους – τους τρόπους της προσευχής.   

Σηµαντικό είναι να σηµειωθεί πως η συλλογή λογοτεχνικά αντιστοιχεί σε 
πατερικές επιστολές γραµµένες ως ερωτήµατα και αποκρίσεις, στις οποίες ο αποστολέας 
συνήθως θέτει σύντοµες ερωτήσεις στην επιστολή του ενώ ο παραλήπτης της ίδιας 
αποκρινόµενος διευρύνει τον λόγο του. Αυτού του είδους τις επιστολές τις συναντάµε 
συχνά όσον αφορά την ζωή της Εκκλησίας ενώ δύο εκ των αξιοσηµείωτων είναι εκείνες 
του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως του Γεννάδιου Σχολαρίου και του ∆εσπότη της 
Σερβίας του Đurađ Branković10. Επίσης, η δοµή του κείµενου των επιστολών του Νίκωνα 
αντιστοιχεί σε εκείνη των συγγραµµάτων τα οποία ως γνωστόν, στην βυζαντινή παράδοση 
κατέχουν µία ξεχωριστή θέση. Τα συγγράµµατα αυτά συνδέονται µε την βασιλική Αυλή 
της πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας και τους λόγιους της Αυλής ενώ όπως φαίνεται, οι 
ευγενείς των νοτιοσλαβικών χωρών προτιµούν την βιβλιογραφία αυτή. Η συλλογή 
αποτελεί πολύτιµη µαρτυρία των τάσεων των νοτιοσλαβικών ευγενών για να µιµούνται 
τους ευγενείς της Κωνσταντινουπόλεως11.        

Πρόδηλη γίνεται λοιπόν η σύνδεση της συλλογής Gorički Zbornik µε την 
επικρατούσα λογοτεχνική άνοδο στην Σερβία. Γενικά το ησυχαστικό κίνηµα σε όλη την 
Βαλκανική Χερσόνησο στολίζεται από την πλούσια συγγραφική δραστηριότητα (Παλαµάς, 
Σιναΐτης, οι Ξανθόπουλοι). Η άνθηση όµως της λογοτεχνίας στην Σερβία ξεκινάει µετά την 
άφιξη των µοναχών αλλά και των λόγιων της εποχής από κατεχόµενα από Τούρκους 
βαλκανικά εδάφη (ο Ρωµύλος, Γρηγόριος, Κωνσταντίνος, Τσάµπλακ, Ινοκ, …). Το 
γεγονός αυτό εξελίσσεται επί της εξουσίας των τριών αρχόντων της Σερβίας: του κνεζ 
Λαζάρου, του ∆εσπότη Στέφανου και του Γεωργίου. Η επικρατούσα γνώµη είναι πως η 
λογοτεχνική αυτή ανάπτυξη τελειώνει µε την πτώση της πρωτεύουσας Smederevo στους 
Οθωµανούς το 1459 12. Τα ίχνη της όµως τα συναντάµε και στην καινούργια πρωτεύουσα 
το Novo Brdo (Vladislav ο Γραµµατικός, ο Καντακουζηνός). Πάντως, το σύνολο των 
έργων αυτών στην λογοτεχνία χαρακτηρίζεται ως ο λογοτεχνικός κύκλος της Morava13 
(moravski književni krug)14. Η άνθηση της λογοτεχνίας στο επίκεντρο του σερβικού 
κράτους αλλά και της εκκλησίας την περίοδο αυτή στρέφει την προσοχή των κατοίκων του 
άγιου όρους της Ζέτας, προς τα γράµµατα. ∆εν είναι τυχαίο το ενδιαφέρον της 

                                                                                                                            
2000. године. 
9 ГЗ, σελ. 273б  
10 Трифуновић, Књижевна Историја, 18, V, σελ. 290 
11 Гагова Н. Горичкият Сборник в контекста на южнославянските владателски сборници от 
14 15 в. Никон Јерусалимац, Зборник радова... σελ. 201 
12 Богдановић Д (1982) Нова средишта књижевне делатности, ИСН, друга књига, σελ. 335˙ 
Επίσης του ίδιου συγγραφέα: Богдановић (1980) Историја старе српске књижевности, εκδ. 
Српска књижевна задруга, Београд, σελ. 220 - 221 
13 Morava – ποταµός της σηµερινής νότιας Σερβίας. Επί της εξουσίας του Λαζάρου ο ποταµός ρέει 
δια όλο το κράτος του.    
14 Богдановић, Историја старе српске књижевности, σελ. 221 
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πρωταγωνίστριας της συλλογής για τα πνευµατικά ζητήµατα όπως και η µετέπειτα 
συλλογή των επιστολών σε ένα ενιαίο σύγγραµµα. Η Ελένη ως κόρη του κνεζ Λαζάρου και 
ως η αδελφή του προστάτη των γραµµάτων του ∆εσπότη Στέφανου, έχει την γνώση των 
πραγµάτων στην Σερβία. Η ανάπτυξη των γραµµάτων στο προαναφερόµενο κράτος ωθεί 
την πρωταγωνίστρια για να µεταδώσει τα κείµενα στην νέα της κατοικία, στις περιοχές 
όπου ήδη συναντάµε τα ίχνη της λογοτεχνίας - στο άγιο όρος της Ζέτας. Την ενασχόλησή 
της µε τα γράµµατα µπορούµε να την θεωρήσουµε σαν ένα µέρος του κύµατος που 
επικρατούσε τότε στην Σερβία και τούτο κυρίως λόγω του µικρού αριθµού των 
συγγραµµάτων του είδους αυτού στα όρια της µεσαιωνικής Ζέτας.     

Η Gorički Zbornik φαίνεται να είχε χαθεί επί αιώνες λόγω της τουρκικής 
αιχµαλωσίας. Η ολοσχερής καταστροφή των µονών του άγιου όρους της Ζέτας κατά την 
περίοδο των οθωµανικών εισβολών στην περιοχή της Σκόδρας έως το 1479 επηρεάζει και 
την αλλαγή της τοποθετήσεως της συλλογής. Η ίδια ήταν γραµµένη στον ναό της µονής 
Beška στον οποίο και δωρίζεται και παραµένει εκεί (χωρίς κάθε αµφιβολία) έως την 
προαναφερόµενη ηµεροµηνία. Με την κατάρρευση όµως του άγιου όρους της Ζέτας 
αρχίζει η περίοδος της άγνωστης προς εµάς πορείας της συλλογής. ∆εν γνωρίζουµε αν την 
µετέφεραν µαζί τους οι µοναχοί επάνω στα βουνά και ύστερα στην µονή Cetinje η 
αναγκάζονται στην ξαφνική φυγή από την µονή. Στην νεοϊδρυόµενη µονή του Ivan στο 
Cetinje καταλήγουνε αρκετά συγγράµµατα της µεσαιωνικής Ζέτας, τις πληροφορίες περί 
της συλλογής ανάµεσά τους δεν τις διαθέτουµε. Στην δεύτερη περίπτωση αυτή, ως λογική 
εξήγηση, επιβάλλεται η αρπαγή της Gorički Zbornik από τους Τούρκους και η µεταφορά 
του στα κατεχόµενα εδάφη. Πάντως το 1902 την συναντάµε στα Σκόπια στην προσωπική 
συλλογή ενός τοπικού διδασκάλου. Το ίδιο έτος, την συλλογή την εξαγοράζει ο ιστορικός 
Svetozar Marković15 έναντι ποσού µίας και µισής τουρκικής λίρας16. Ο Marković κοπιάζει 
στην έκδοση της συλλογής, το 1907 διαπραγµατεύεται µε ορισµένους φιλολόγους ενώ 
έπειτα µε το SANU. Ο ιστορικός αστοχεί στις επιδιώξεις του, η συλλογή Gorički Zbornik 
δεν εκδίδεται. Σήµερα βρίσκεται στα αρχεία του SANU ως αντικείµενο υπ΄ αριθµόν 446. 
 

Τα περιεχόµενα της συλλογής Gorički Zbornik 
 

Η συλλογή Gorički Zbornik ανήκει στην οµάδα των σερβικών µεσαιωνικών 
συγγραµµάτων βαθιά διαποτισµένων από την διδασκαλία των πατέρων ησυχαστών. Η 
συλλογή, όπως εκθέτουµε παραπάνω στην εργασία µας, περιλαµβάνει την επιστολογραφία 
της Ελένης και τον γέροντα Νίκωνα και τους λόγους στο τέλος του συγγράµµατος. Υπό τον 
όρο επιστολογραφία εννοούµε τις δύο επιστολές της Ελένης και τρις επιστολές – 
απαντήσεις του Νίκωνα. Στο τέλος του έργου βρίσκουµε µία σύντοµη επιστολή της 
Ελένης, χαρακτηρισµένη ως η τρίτη της επιστολή, και την προσευχή του Νίκωνα στην 
Θεοτόκο µε τους λόγους στο τέλος της συλλογής. Η ονοµασία ``η τρίτη επιστολή της 
Ελένης`` µάλλον εσφαλµένα αποδίδεται στην σύντοµη επιστολή αυτή και τούτο για λόγους 
κατανοητούς επειδή η τρίτη της επιστολή λείπει από την συλλογή. Η καταλληλότερη 
ονοµασία θα ήταν ``η τέταρτη επιστολή της Ελένης``.  

Σε αυτές τις επιστολές της συλλογής συναντάµε κυρίως πνευµατικά αλλά και 
εκκλησιαστικά ζητήµατα τα οποία απασχολούν έντονα µία µοναστική κοινότητα. Οι 
επιστολές της Ελένης δεν µας προσφέρουν τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα 
απεικόνιζαν πλήρως την εποχή εκείνη στο άγιο όρος της Ζέτας. Τούτο γίνεται κατανοητό 

                                                 
15 Трифуновић, Књижевна Историја, 18, V, σελ. 289˙ Историја Црне Горе (1970) Књига 
друга, том други, Титоград, σελ. 375 
16 Την περίοδο εκείνη το ποσόν αυτό αντίστοιχη σε δύο µηναία ενοίκια.     
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υπό το πρίσµα της ελλείψεως των κειµένων της Ελένης. Κυριολεκτικά µόνον η δεύτερη 
επιστολή της, από την επιστολογραφία µε τον Νίκωνα, µας είναι προσιτή. ∆ιαφορετική 
όψη συναντάµε στις επιστολές του Νίκωνα. Από τα κείµενά του φαίνεται να είναι έµπειρος 
µοναχός µε γνώση των αγιογραφικών χωρίων, πατερικών παραδόσεων αλλά και καθόλου 
εκκλησιαστικής γραµµατείας. Η επίδραση της ησυχαστικής βιβλιογραφίας επίσης είναι 
έντονη στον Νίκωνα. Η συλλογή επηρεάζεται από το κίνηµα αυτό κάτι το οποίο φαίνεται 
και από την µέθοδο της προσευχής αλλά και από τα υπόλοιπα επίκαιρα ζητήµατα τα οποία 
ο συγγραφέας τα εκθέτει στο κείµενό του. Από το άλλο σύγγραµµά του, το γνωστό 
Šestodnev, κατανοητό γίνεται πως ο Νίκων δια την χρήση των ησυχαστικών 
συγγραµµάτων17 γίνεται ο εραστής της ησυχαστικής διδασκαλίας. 

Μεγάλος αριθµός ερευνητών, κυρίως παλαιών, ασχολήθηκε µε την συλλογή αυτή. 
Τις πρώτες πληροφορίες τις δεχόµαστε από τους ερευνητές του πρώτου µισού του 
προηγούµενου αιώνα: τους Kostić, Stanojević, Ćorović και Radojičić. Σηµαντικότερη χωρίς 
αµφιβολία είναι εκείνη του Svetozar Tomović. Μετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο ξεκινάει µία 
αξιοµνηµόνευτη έρευνα µε τους Trifunović, Bogdanović, Bojović και Lazić. Στην ελληνική 
βιβλιογραφία το περιοδικό Cyrillomethodianum εκδίδει το άρθρο ’’ Gorički Zbornik – 
poreklo, sadržaj o kosmografiji’’ της Ελένης Οικονόµου. Από την µεταγενέστερη 
βιβλιογραφία παρουσιάζονται κείµενα στο περιοδικό ’’ Svetigora’’ όµως, τις πληρέστερες 
πληροφορίες τις συναντάµε στο συµπόσιο, αναφερόµενο στην προσωπικότητα του Νίκωνα 
εκ των Ιεροσολύµων, εκδιδόµενο υπό την ονοµασία ’’Nikon Jerusalimac, Zbornik radova 
sa međunarodnog naučnog simposiona na Skadarskom jezeru’’.    

∆οµή της συλλογής έχει ως εξής: 1a - 15 б η πρώτη επιστολή της Ελένης και η 
απάντηση του γέροντος Νίκωνα. 15 б - 18 б η δεύτερη επιστολή της Ελένης. 18 б - 48 б η 
απάντηση του Νίκωνα – η δεύτερη του επιστολή. 49 a – 272 a η τρίτη επιστολή του 
Νίκωνα. 272 б - 273 a η σύντοµη επιστολή της Ελένης – τέταρτη επιστολή της Ελένης και 
273 a - 273 б η προσευχή του Νίκωνα στην Θεοτόκο. 273 б Οι λόγοι του γέροντος Νίκωνα 
στο τέλος της συλλογής. 

Στο πρώτο µέρος (1a - 15 б) ανήκει η πρώτη επιστολή της Ελένης και η απάντηση 
του Νίκωνα. Πρόκειται περί δύο επιστολών, οι οποίες στους προηγούµενους αιώνες είχαν 
κάποιες απώλειες. Από το κείµενο λείπουν οι σελίδες 2 και 7 ενώ στις υπόλοιπες, έως το 
νούµερο 8, λείπει το µεγαλύτερο τους µέρος. Οι σελίδες αυτές είναι κοµµένες κατά 
µάκρος, από το επάνω µέρος έως το κάτω άκρο έτσι που οποιαδήποτε έρευνα καθιστά 
αδύνατη. Λόγω των ελλείψεων αυτών, δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε που ακριβώς 
καταλήγει η επιστολή της Ελένης δηλαδή σε πιο σηµείο αρχίζει εκείνη του Νίκωνα. Στις 
πρώτη σελίδα του µέρους αυτού αναγνωρίζουµε πως η επιστολή ανήκει στην Ελένη. Στο 
συµπέρασµα αυτό µας κατευθύνει η έκφραση ’’ η κόρη του ιερο… κνεζ Λαζάρου’’ 18 επίσης 
παρακάτω φαίνεται η φράση ’’ οι εντολές σου…’’. Σε υπόλοιπο µέρος του κειµένου, το 
οποίο ανήκει στον Νίκωνα, συναντάµε τις συµβουλές περί της νηστείας, Θείας κοινωνίας, 
διάφορες πατερικές συµβουλές και διηγήσεις (του Σάββα, Σισοι και Μωυσή), τα περί του 
πονηρού και πειρασµού και περί της σωτηρίας εν τω Χριστό19.  

Το δεύτερο µέρος (15 б - 18 б) συµπεριλαµβάνει την επιστολή της Ελένης. Η 
επιστολή αυτή γίνεται γνωστή υπό την ονοµασία ’’ η θεοφιλής απόκριση’’ ( Otpisanije 
bogoljubno). Την µετάφραση του κείµενου αυτού στα σέρβικα τις τελευταίες δεκαετίες την 

                                                 
17 Γρηγορίου Σιναΐτη, Συµεών του Νέου Θεολόγου, Ξανθόπουλου. Βλ. σχετικά: Богдановић, Нова 
средишта, ИСН, друга књига, σελ. 336˙ Лазић Μ., Исихазам српске књиге, εκδ. Просвета, Ниш, 
σελ. 216˙ Иконому, Горички Зборник… σελ. 161       
18 ГЗ, σελ. 1 
19 Βλ. όπου παρ. σελ. 10 - 15 б 
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έχουν αναλάβει διάφοροι µεταφραστές και την συναντάµε σε αρκετά συγγράµµατα που 
ασχολούνται µε το θέµα αυτό20. Είναι το µοναδικό κείµενο γραµµένο εντός του άγιου 
όρους της Ζέτας εκ το οποίο αντλούµε τις πολύτιµες πληροφορίες περί των συγκυρίων 
στην µοναστική κοινότητα αυτή. Πρόκειται περί των συζητήσεων ανάµεσα στην 
αδελφότητα της µονής αλλά και της γνωριµίας της Ελένης µε τον Νίκωνα, κάτι το οποίο 
έχουµε ήδη επεξεργασθεί στην παρούσα εργασία21.   

Το τρίτο µέρος (18 б - 48 б) ανήκει στη δεύτερη επιστολή του γέροντος Νίκωνα 
εκ των Ιεροσολύµων. Η επιστολή είναι σφραγισµένη µε αυστηρά προσωπικό χαρακτήρα – 
αφορά την εν Χριστώ ζωή της Ελένης. Ο συγγραφέας µάλλον σκόπιµα προσπαθεί να την 
στηρίξει έχοντας υπ΄ όψιν το γεγονός ότι η ίδια βρίσκεται στα γεράµατά της. Για τον λόγω 
αυτό, η επιστολή πληµµυρίζει από θέµατα περί ψυχής και εν Χριστώ σωτηρίας αλλά και 
του θανάτου. Η επιστολή γράφεται σαν ένα ενιαίο κείµενο από το οποίο εκπορεύονται τα 
σύντοµα θέµατα. Στο ίδιο συναντάµε θέµατα περί Θανάτου, ζωής, ψυχής, της σχέσεως µε 
τον Χριστό στον οποίον προσφέρουµε την αγαθή καρδιά22 (παραδείγµατα Ιωσήφ, Μαρία 
και Νικόδηµος). Επίσης, τα θέµατα περί αναχωρήσεως της ψυχής23 και πως µέσω των 
εντολών θα γίνουµε κληρονόµοι της επουράνιας βασιλείας24, περί της προσευχής25 και το 
παράδειγµα των πατέρων ζώντων στην έρηµο26. Στην σελίδα 41 ο συγγραφέας στην Ελένη 
δίνει συµβουλές στα θέµατα της εκλογής του γέροντος – πνευµατικού πατέρα. Στην 
επόµενη σελίδα ακολουθεί η απάντηση στην ερώτηση της Ελένης περί των συζητήσεων, οι 
οποίες υπάρχουν εντός των τοίχων της µονής. Οι συζητήσεις αυτές ανάµεσα σε άλλα 
θέµατα, αφορούν την ελεηµοσύνη αλλά και τον µοναχικό βίο. Ο Νίκων απαντώντας 
αναφέρει πως ’’ ο µοναχικός βίος να τον ονοµάσω αγγελικό… οι πραττόµενοι ελεηµοσύνη 
στον κόσµο πολλοί είναι… οι προσευχόµενοι όµως σπάνιοι…’’ 27. 

Παίρνοντας µε την σειρά τις επιστολές της συλλογής Gorički Zbornik, την 
δεύτερη θέση / επιστολή του γέροντος εκ των Ιεροσολύµων θα έπρεπε να την ακολουθεί η 
τρίτη επιστολή της Ελένης. Όµως, η επιστολή αυτή λείπει από το κείµενο, δεν προσθέτεται 
στο σύνολο για άγνωστους προς εµάς λόγους. Αµέσως µετά ακολουθεί η τρίτη επιστολή 
του Νίκωνα. Ένα από τα θέµατα της επιστολής είναι και η πληροφόρηση του Νίκωνα περί 
της ιδρύσεως της ταφικής εκκλησίας στο νησί, όπως άλλωστε µας ενηµερώνει ο γέροντας 
στις αρχές της επιστολής του28. Πάντως, η απουσία της επιστολής αυτής µας στέρησε 
στοιχεία τα οποία θα µας αποκάλυπταν και άλλες πτυχές της ζωής του άγιου όρους της 
Ζέτας.   

Το τέταρτο µέρος της συλλογής (49 a – 272 a) ανήκει στην τρίτη επιστολή του 
Νίκωνα. Η επιστολή περιλαµβάνει και το µεγαλύτερο µέρος της συλλογής ενώ αναφέρεται 
σε διάφορα θέµατα συνδεόµενα µε την µοναστική κοινωνία. Συγκρίνοντάς την µε την 
προηγούµενη επιστολή του ίδιου συγγραφέα καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως οι δύο 
επιστολές διαφέρουν όσον αφορά το περιεχόµενό τους. Η πρώτη αναφέρεται στο 
προσωπικό επίπεδο ενώ η δεύτερη συνδέεται µε ολόκληρο το εκκλησιαστικό πλήρωµα της 
κοινωνίας αυτής. Αξιοσηµείωτο είναι πως µία λεπτοµερής έρευνα της τρίτης αυτής 

                                                 
20 Трифуновић, Књижевна Историја, 18, V, σελ. 311 - 312˙ Маринковић Р. (1996) Писах и 
потписах, εκδ. Нолит, Београд, σελ. 206 - 207 
21 Βλ. την παρούσα µελέτη σελ. ///  
22 ГЗ, σελ. 30 a 
23 Βλ. όπου παρ.  
24 Βλ. όπου παρ. σελ. 34 a 
25 Βλ. όπου παρ. σελ. 37 a 
26 Βλ. όπου παρ. σελ. 39 a 
27 Βλ. όπου παρ. σελ. 45 б 
28 Βλ. όπου παρ. σελ. 49 б 
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επιστολής του Νίκωνα θα µπορούσε σε γενικές γραµµές να µας δώσει στοιχεία για το 
περιεχόµενο της τρίτης της χαµένης επιστολής της Ελένης. Πάντως, στην επιστολή αυτή 
του γέροντος εκ των Ιεροσολύµων παρατηρούµε µία ευρεία χρήση των πατερικών 
συγγραµµάτων όπως είναι του Ιωάννη του ∆αµασκηνού αλλά και της ησυχαστικής 
βιβλιογραφίας όπως π.χ. ο Ψευδο-∆ιονύσιος ο Αρεοπαγίτης29 τον οποίον και αναφέρει στο 
σύγγραµµά του. Από τα ευθετηµένα θέµατα όµως φαίνεται και η επίδραση των µεγάλων 
ησυχαστών, του Γρηγορίου Παλαµά, του Γρηγορίου Σιναΐτη και των αδελφών 
Ξανθόπουλων κάτι το οποίο δεν συναντάµε στις προηγούµενες επιστολές του Νίκωνα. 
Επίσης, παρατηρούµε ένα ύφος του συγγραφέα κατά των αντιπάλων της ορθοδοξίας και 
υπέρ των καταδιωγµένων, κάτι το οποίο στολίζει την εποχή αυτή της επιδράσεως του 
ησυχασµού. Στην επιστολή αυτή συναντάµε τα εξής θέµατα: περί της δηµιουργίας του 
κόσµου, του Αδάµ και της Εύας, του κατακλυσµού, του πύργου του Βαβέλ, της 
προσκυνήσεως των εικόνων. Από την σελίδα 88 a και µετά, ο Νίκων εκθέτει τα ιστορικά 
γεγονότα µετά τον Χριστό στο κεφάλαιο µε τίτλο ’’ Ιστορίας οι αρχές’’. Στο κεφάλαιο 
’’ αρχή διηγήσεως’’ ο συντάκτης υποδεικνύει στην Ελένη τα παραδείγµατα προς µίµηση – 
αναφέρει τους προγόνους της30. Στις επόµενες σελίδες του έργου ο Νίκων επισηµάνει 
διάφορους κανόνες για τους διαµένοντες στις µονές και σκήτες31. Ακολουθούν 
ενδιαφέροντα σύντοµα φυσικά θέµατα περί της γης και του ουρανού32. Τα θέµατα αυτά τον 
µεσαίωνα ήταν πολύ δηµοφιλής ενώ τα ίδια τα συναντάµε και στους ησυχαστές, όπως 
άλλωστε θα παρατηρήσουµε στην συνέχεια του κεφαλαίου. ’’ Την ιστορία των ναών 
(προσκυνηµάτων) στα Ιεροσόλυµα’’ 33 συναντάµε στο τέλος της επιστολής πριν την 
οµολογία του Νίκωνα. Στην ιστορία ο συντάκτης περιγράφει τα προσκυνήµατα των Αγίων 
Τόπων, στα οποία καταλήγει κατά το οδοιπορικό του. Την επιστολή του ο Νίκων την 
τελειώνει µε την οµολογία της πίστεώς του34.   

Το πέµπτο µέρος της συλλογής (272 б - 273 a) ανήκει στην τέταρτη επιστολή της 
Ελένης. Η επιστολή είναι σύντοµου και ενηµερωτικού χαρακτήρα. Μέσω της ίδιας, η 
Ελένη ενηµερώνει τον Νίκωνα (αναφέρει τον διδάσκαλο εν Κύριω) πως λαµβάνει το 
θεόπνευστο όργανο35 και το χαρίζει στον ναό του Ευαγγελισµού στο νησί. Με την φράση 
``το θεόπνευστο όργανο`` η ίδια εννοεί το κείµενο το οποίο το έλαβε από τον διδάσκαλό της 
– τον Νίκωνα. Ο προβληµατισµός ξεκινάει µε την φράση ``το θεόπνευστο όργανο``, και 
αναρωτιόµαστε τι ακριβώς εννοεί. Οι επικρατέστερες γνώµες είναι πως µε τον όρο αυτό 
εννοεί την ολόκληρη συλλογή Gorički Zbornik. Η θέση της όµως στην συλλογή, αµέσως 
µετά την τρίτη του Νίκωνα, γίνεται δεικτική και µίας άλλης λύσεως: δηλαδή µε την φράση 
το θεόπνευστο όργανο εννοεί την τρίτη και βαρυσήµαντη επιστολή του γέροντος εκ των 
Ιεροσολύµων. Ο προβληµατισµός αυτός όµως θα παραµένει για πάντα συνδεόµενος µε το 
σύντοµο κείµενο αυτό.   

Το έκτο µέρος της συλλογής (273 a - 273 б) ανήκει στην προσευχή του Νίκωνα 
στην Θεοτόκο και συµπεριλαµβάνει και το τέλος της συλλογής. Ο Νίκων προσεύχεται η 
Παναγία να δεχθεί την µικρή τους προσφορά (εννοεί την συλλογή). Στο τέλος ενώ στην 

                                                 
29 Τον Ψευδο-∆ιονύσιο τον Αρεοπαγίτη και µεταφράζει στα σέρβικα ο γνωστός αγιορείτης ο 
γέροντας Ησαΐας ανάµεσα στα 1365 – 1375. Η µετάφραση σήµερα βρίσκεται στα Центральная 
Городская Публичная Библиотека της Αγίας Πετρούπολης.    
30 ГЗ, σελ. 102 a - 152 a 
31 Βλ. όπου παρ. σελ. 165 a - 257 б 
32 Βλ. όπου παρ. σελ. 259 б - 265 б 
33 Βλ. όπου παρ. σελ. 271 б - 272 a 
34 Βλ. όπου παρ. σελ. 272 a 
35 Βλ. όπου παρ. σελ. 272 б 
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συνέχεια της προσευχής, στοιχεία που συναντάµε συνήθως στην εποχή αυτή, ο Νίκων 
προσθέτει τους λόγους στην περίπτωση της αρπαγής της συλλογής εκ του ναού. Μετά την 
χρονολογία υπογράφεται σαν ``ο ταπεινός Νίκων``.           
 

Η διδασκάλισσα της ησυχίας στην συλλογή Gorički 
 

Το συµπέρασµα που προκύπτει βάσει προηγουµένων στοιχείων είναι πως η 
συλλογή εκπροσωπεί ένα είδος σχέσεων του άγιου όρους της Ζέτας µε την Ανατολή. Στην 
περίπτωσή µας πρόκειται περί των Αγίων Τόπων στους οποίους ο γέροντας Νίκων διαµένει 
ενώ την εκκλησιαστική παράδοση των χώρων αυτών µεταδίδει στην λίµνη της Σκόδρας – 
στα όρια του τοπικού άγιου όρους της Ζέτας. Περιττή θα ήτανε κάθε παραπάνω ιστορική 
έρευνα στον τοµέα αυτό. Για αυτόν τον λόγω, θα επικεντρωθούµε στα θέµατα της 
συλλογής Gorički Zbornik, τα οποία αναδεικνύουν καλύτερα την ουσία των σχέσεων – τον 
ησυχασµό.  

Βέβαια, ο σκοπός του συντάκτη των επιστολών της συλλογής δεν είναι η υπόδειξη 
του ησυχαστικού του φρονήµατος ούτε η προτροπή των αναγνωστών στο ίδιο. Ο Νίκων 
απεικονίζει το παρόν εµπλουτισµένο µε τον ησυχασµό. Για τον λόγο αυτό ακριβώς και δεν 
ευσταθούν τα επιχειρήµατα περί της συλλογής ως έργου του γέροντος εκ των Ιεροσολύµων 
µε ελάχιστα ίχνη του ησυχασµού. Ερευνώντας όµως προσεχτικά την συλλογή καταλήγουµε 
στο συµπέρασµα, αν και ο συντάκτης δεν αναφέρει αρκετούς συγγραφείς ησυχαστές ούτε 
τα συγγράµµατά τους µεταφράζει, ότι το κείµενό του είναι ουσιαστικά ο ησυχασµός σε µία 
πληρέστερη εφαρµογή. Ο ησυχασµός του Νίκωνα δεν αποτελεί µια απλή ησυχαστική 
φρασεολογία αλλά απεικονίζει τον ησυχασµό που τον βίωσαν στα κελιά και στις σκήτες 
του όρου Σινά.  

Η σιναϊτική πνευµατικότητα δεν είναι καθόλου άγνωστη στην Σερβική Εκκλησία. 
Η θεολογία του Κλίµακος διαποτίζει απόλυτα των χώρο της ήδη από την εποχή του αγίου 
Σάββα και των διαδόχων του. Επικρατέστερη γνώµη είναι πως στον άγιο η σιναϊτική 
παράδοση είναι πιο οικία παρά εκείνη των αγιορειτών ερηµιτών36.     

Κατανοητό γίνεται πως ο Νίκων βρίσκεται υπό µία έντονη επίδραση του 
προηγούµενου κινήµατος. Ο ίδιος ζει στις ελληνόφωνες περιοχές της Ανατολής 
συγκεκριµένα δε στους Αγίους Τόπους ενώ όπως προκύπτει από το σύγγραµµα, ο 
αναχωρητισµός του όρους Σινά είναι οικείος προς τον ίδιο. Στις περιοχές αυτές την 
οµιλούµενη περίοδο ο ησυχασµός κατέχει µία αξιόλογη θέση στην κοινωνία ενώ τα 
ησυχαστικά συγγράµµατα έγιναν πλέον η πιο αναζητητή βιβλιογραφία.              

Κατά την κρίση µας, το τρίτο αυτό είδος των σχέσεων είναι και πληρέστερο 
συγκριτικά µε το σύνολο των σχέσεων µε την Ανατολή που αναλύονται στην παρούσα 
εργασία. Ως εκ τούτου, µας προσφέρεται η δυνατότητα παρακολουθήσεως της ανόδου και 
της εξελίξεως των σχέσεων του όρους της Ζέτας µε τους Αγίους Τόπους σε ένα 
διασωζόµενο µεσαιωνικό κείµενο. Την δυνατότητα αυτή µας προσφέρει η ανάγνωση των 
επιστολών και η παρακολούθηση της ανάπτυξης των θεµάτων στις ίδιες. Το κορύφωµα των 
σχέσεων αυτών, µέσω του γράµµατος, σίγουρα είναι η περίφηµη τρίτη επιστολή του 
Νίκωνα προς την Ελένη, όπως άλλωστε και παρατηρούµε παραπάνω. Στην επιστολή αυτή 
µάλιστα, ανάµεσα σε άλλα θέµατα, ανταµώνουµε την ολόκληρη θεολογία των ησυχαστών 
σε µία προσευχή – την µονολόγιστη.  

Σηµαντικό είναι να αναφερθεί πως ο Νίκων δεν φέρνει τον αναχωρητισµό και την 
ησυχία σαν θεάρεστο βίο στα όρια του άγιου όρους της Ζέτας. Ο γέροντας είναι 

                                                 
36 Ταχιάος Α. Αι. (2006) Βυζάντιο, Σλάβοι, Άγιον Όρος, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 
σελ. 174 
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αναµφισβήτητα ο φορέας των παραδόσεων και των κανόνων των Αγίων Τόπων αλλά και 
της αγάπης προς την ησυχία στον χώρο αυτό όµως η ύπαρξη των προηγουµένων ήδη 
ανταµώνουµε στην τοποθεσία αυτή. Τις πρώτες µαρτυρίες βέβαια λαµβάνουµε από την 
ύπαρξη των τρίκογχων ναών ιδρυόµενων ακριβώς την συζητούµενη περίοδο από τους 
αγιορείτες αλλά και από την άµεση πληροφορία της Ελένης σηµειωµένη στην δεύτερη της 
επιστολή37.   

Στην συνέχεια της εργασίας µας θα επεξεργασθούµε τα θέµατα τα οποία 
µαρτυρούν περί της επιδράσεως του ησυχασµού στην ίδια την συλλογή αλλά και µέσω 
αυτής στο άγιο όρος της Ζέτας. Από την τρίτη επιστολή του Νίκωνα θα ξεχωρίσουµε 
εκείνα τα θέµατα στα οποία αναδεικνύεται καλύτερα η ησυχαστική θεολογία αλλά και η 
συµπεριφορά των ησυχαστών προς αλλόθρησκους την περίοδο εκείνη. Θα παρατηρήσουµε 
πως η συλλογή δεν είναι ένα απλό µεσαιωνικό κείµενο αλλά  η διδασκάλισσα της ησυχίας, 
η οποία όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ο Παλαµάς ’’ των νηπτικών ηµίν αυτών παρέδωκε 
πράξιν’’ 38.  
 

Το νηπτικό ύφος της συλλογής 
 

Μελετώντας τις σελίδες της συλλογής Gorički Zbornik συναντάµε ένα πλήθος 
θεµάτων συνδεόµενων µε την καθηµερινή ζωή µίας µονής. Η θεµατολογία όµως της 
συλλογής εισχωρεί και βαθύτερα στον χώρο των θεολογικών συγκρούσεων της εποχής 
αλλά και γενικώς της αισθήσεως επικρατέστερης στην σκέψη των ορθόδοξων χριστιανών, 
οι οποίοι υπό τον ζυγό του δυνατότερου εχθρού ζούσαν τις τελευταίες ηµέρες τους. Οι 
επιστολές του Νίκωνα αποτελούν ουσιαστικά την ταυτότητά του. Ο ίδιος αποφασιστικά 
και ασυγκράτητα τάσσεται υπέρ του ησυχαστικού κινήµατος και του Παλαµά αλλά και του 
των εκκλησιών των Ιεροσολύµων Μάρκου του Ευγενικού υπερασπιστή της ορθοδοξίας 
στην σύνοδο της εποχής του της Φεράρας - Φλωρεντίας (1438-1439). Μάλιστα, σαν 
αποτέλεσµα των στάσεων του Νίκωνα έχουµε την οµολογία της πίστεως του στο τέλος της 
τρίτης του επιστολής. Η ησυχαστική σκέψη του συντάκτη της επιστολής και η επίδραση 
των ησυχαστικών µεθόδων στο επίκεντρο της µοναχικής ζωής – την προσευχή, παρά την 
προαναφερόµενη οµολογία, φαίνεται και από το εξής θέµα ’’ τους κανόνες προς 
διαµένοντας στις σκήτες’’ 39, επίσης δε και από τα ακόλουθα θέµατα της συλλογής ’’ για το 
πως πάσχει το γένος χριστιανικό’’ 40 αλλά και πολύ δηµοφιλείς και επίκαιρα θέµατα ’’ τα 
φυσικά’’ 41. Από τα ίδια τα προαναφερόµενα θέµατα φαίνεται η συµµετοχή του συντάκτη 
στα επίκαιρα θέµατα εκείνης της εποχής, κάτι το οποίο θα εξετάσουµε συστηµατικά στην 
συνέχεια της εργασίας.  

Ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα είναι σίγουρα και οι κανόνες προς τους 
διαµένοντες στις σκήτες και στην συνέχεια προς εκείνους στα κελιά. Το θέµα αυτό το 
συναντάµε ανάµεσα στο συγκρότηµα των θεµάτων της τρίτης επιστολής του Νίκωνα εκ των 
Ιεροσολύµων (165 a – 185 б) ενώ το περιεχόµενο αφορά την τυπική διάταξη των διάφορων 
εκκλησιαστικών ακολουθιών. Ο συντάκτης, την πρωτοβουλία για την συγγραφή του 
κειµένου την αποκαλύπτει στους εισαγωγικούς λόγους του δεύτερου κανόνα, προς εκείνους 
στα κελιά, ενώ τους επισηµάνει στην σελίδα 177 б το εξής: ’’i sje ñbrïtaemâ vâ sßtáih pisanji 

                                                 
37 ГЗ, σελ. 17a 
38 Γρηγόριου Παλαµά (1782) Υπέρ των ιερώς ησυχαζοµτωµ, Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν, εκδ. 
Βενετία, σελ. 961 
39 ГЗ, σελ. 165 a – 185 б  
40 Βλ. όπου παρ. σελ. 161 a - 164 б  
41 Βλ. όπου παρ. σελ. 259 a - 265 б   
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ëko taková i neimïhou sebï oustava, po prïdanjä sâbornomou, rek{e cßrkovnomou nibo tïhâ 
iúetâ zakonâ’’42 (και αυτά τα συναντάω στις αγίες γραφές43 πως αυτοί44 τον κανόνα κατά την 
συνοδική, λεγόµενη εκκλησιαστική, παράδοση δεν έχουνε ούτε αυτοί αναζητούν τον νόµο). Οι 
κανόνες σηµειωµένοι δια χειρός του Νίκωνα έχουνε ένα ιστορικό βάρος λόγω της 
προελεύσεώς τους, η οποία είναι ο τόπος της ασκήσεως των µεγάλων ερηµιτών ανάµεσά τους 
και του µεγάλου ησυχαστή του Γρηγόριο Σιναΐτη - ο όρος Σινά.  

Τον κανόνα ο γέροντας εκ των Ιεροσολύµων τον συντάσσει κατόπιν εντολής της 
Ελένης45 ενώ τον ίδιο τον παραδίδει στις εκκλησίες και στα κελιά τα οποία ιδρύθηκαν από 
την ίδια. Κατά την συγγραφεί όµως των θεµάτων αυτών ο συντάκτης συναντά ορισµένα 
προβλήµατα. Στον παραπάνω αναφερόµενο µέρος της συλλογής φαίνεται πως ο γέροντας 
στην επιθυµία του να µεταφέρει την εκκλησιαστική πατερική διάταξη των ακολουθιών στα 
κελιά καταλήγει στο συµπέρασµα πως στα τυπικά κάτι παρόµοιο δεν υπάρχει. Ακριβώς για 
τον λόγο αυτό ο Νίκων αναζητά την άλλη λύση. Προς την συγκρότηση του κανόνα για 
τους µοναχούς της µονής ο ίδιος χρησιµοποιεί την διήγηση των δύο πατέρων 
επισκεπτόµενων το άγνωστο κελί του γέροντος Νείλου στον όρο Σινά ’’Pobïda{e namâ 
ñßcâ iñannâ i ñßcâ sofronje gßläúe: ëko {âd{âemâ nam kâ ñßcô nilô vâ sßôb ve~erâ 
svitaäúi neßli, vâ gorou sunaiskouä’’46 (Μας διηγηθήκαν ο πατήρ Ιωάννης και ο πατήρ 
Σωφρόνιος λέγοντας: εποµένως το Σάββατο βράδυ προς ξηµερώµατα Κυριακής κατεβήκαµε 
στο πατέρα Νείλο, στον όρο Σινά). Ο συντάκτης δεν παραλείπει να αναφερθεί το κύρος του 
γέροντος αλλά και εκείνου του Σινά όπως και την ησυχαστική του προέλευση ’’...starcu ‘e 
beymlâvstvôe bï na sßtïmâ vrïsï gorá...’’47 (του γέροντα δε ησυχάζοντας εν άγιο και όντος 
όρος). Οι δύο πατέρες στον Νίκωνα διηγούνται την διάταξη της αγρυπνίας στο κελί του 
γέροντος Νείλου, τον εσπερινό ακολουθεί η τράπεζα ενώ έπειτα ξεκινάει η αγρυπνία. 
Επίσης, σηµειώνεται ένας ευρύς διάλογος µε τον γέροντα Νείλο ενώ σε ορισµένα σηµεία 
αναφέρεται και το όνοµά του48.                                            

  Στην συνέχεια του κειµένου από την σελίδα 177 б και µετά, ο γέροντας 
προσθέτει τον κανόνα προς εκείνους οι οποίοι διαµένουν εκτός των τοίχων της µονής. 
Πρόκειται περί του κανόνα µε αρκετές διατάξεις ανάλογα αν ο ασκούµενος ζει πλησίον της 
µονής η όχι. Πάντως, ο κανόνας θεµελιώνεται στο ανάγνωσµα του ψαλτηρίου και των 
ωρών. Οι ησυχαστές ασκούν τον ασκητικό βίο πλησίον της µονής, εκ την οποία είναι 
εξαρτηµένη, ενώ τα Σάββατα συνήθως µεταβαίνουν στην ίδια λόγω της Θείας Λειτουργίας. 
Σηµαντικό είναι να σηµειωθεί πως το όνοµα το γέροντα εκ του όρου Σινά, του Νείλου, σε 
αυτό το µέρος του κειµένου δεν αναφέρεται. Για τον λόγω αυτό ακριβώς τίθεται το 
ερώτηµα αν και κατά πόσο το διήγηµα των δύο προαναφερόµενων πατέρων επηρεάζει την 
δηµιουργία των κανόνων αυτών.      

Ξεχωριστό ενδιαφέρον για το θέµα µας παρουσιάζει το τελευταίο µέρος της 
διατάξεως προς µοναχούς στα κελιά, εκτός των τοίχων της µονής. Ο συγγραφέας στην σελίδα 
185 της συλλογής προσθέτει και ένα επιπρόσθετο κανόνα προς εκείνους τους αναλφάβητους. 
Το φαινόµενο αυτό, ο αναλφαβητισµός, τον µεσαίωνα ήταν κάτι το συνηθισµένο. Κατά τον 
κανόνα, τον οποίον ο γέροντας προσθέτει, ενώ θα τον προσαρτήσουµε λόγω της 
σπουδαιότητάς του ολόκληρο στην συνέχεια της εργασίας, οι προαναφερόµενοι µοναχοί αν 

                                                 
42 Βλ. όπου παρ. σελ. 177 б 
43 Εννοεί την εκκλησιαστική πατερική γραµµατεία.   
44 Οι παραµένοντες εκτός των τοίχων της µονής, στα κελιά.   
45 ГЗ, σελ. 165 a 
46 Βλ. όπου παρ. σελ. 167 б 
47 Βλ. όπου παρ. 
48 Βλ. όπου παρ. σελ. 175 б 



 440

βρεθούν σε µία ακολουθία µε υπόλοιπους συναδέλφους της µονής συµµετέχουν στην ίδια µε 
άλλο τρόπο. Οι προαναφερόµενοι, κατά την διάρκεια των αναγνωσµάτων, θα έπρεπε 
αδιαλείπτως να κάνουν την επίκληση του ονόµατος του Χριστού δηλαδή να εκφωνούν στον 
εαυτό τους την προσευχή και µάλιστα την νοερά. Ο συντάκτης ύστερα από αρκετές 
συµβουλές προσθέτει και την µονολόγιστη προσευχή: ’’… vâpiti sice: gßi jßü hße sßne bß‘ji 
poßmlôi me. i sice oubo pïti i mßltise vâ sebe…’’49 (κράζειν τάδε: Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του 
Θεού ελέησον µε. Άρα αυτό µέσα σου να το ψάλλεις και προσεύχεσαι).    

Από την προαναφερόµενη παράγραφο φαίνεται πως η σκέψη του γέροντα Νίκωνα 
αντιστοιχεί σε εκείνη των ησυχαστών ’’ η ησυχία αρχή καθάρσεως τη ψυχή’’ 50. Ο ίδιος 
µάλιστα διαχειρίζεται την µονολόγιστο ευχή όπως την περίοδο αυτή συναντάµε στους 
αδελφούς Ξανθοπούλους και ελληνόφωνες περιοχές δηλαδή µε το ’’ Υιέ του Θεού’’ 51. Η 
ευχή του δεν περιλαµβάνει τις επεκτάσεις όπως είναι εκείνη του Γρηγορίου Σιναΐτη ’’ Κύριε 
Ιησού Χριστέ, ελέησον µε’’ και το άλλο ήµισυ ’’ Υιέ του Θεού ελέησόν µε’’ 52 ούτε την λέξη 
’’ τον αµαρτωλό’’ η οποία εµφανίζεται στον σλαβικό κόσµο.  

Πρόδηλη γίνεται λοιπόν από την παραπάνω παράγραφο η εξάρτηση του Νίκωνα 
από ένα ορισµένο συγκρότηµα των ησυχαστικών βιβλιογραφιών. Η αναφορά της 
µονολόγιστης ευχής στα συγγράµµατα αυτά είναι κατανοητή. Στον Νίκωνα εµφανίζεται 
µία απλή αναφορά της ευχής που την παροµοιάζει µε οδό που οδηγεί στην καθαρότητα και 
την τελείωση. Κάτι παρόµοιο συναντάµε και στον Παλαµά, για τον οποίον ο 
επικαλούµενος αδιαλείπτως τον Χριστό και µάλιστα εν µονολόγιστη ευχή ’’ καθίσταται και 
καθαίρεται ραδίως’’ 53. Οι αδελφοί όµως Ξανθόπουλοι αλλά και ο Γρηγόριος ο Σιναΐτης 
προχωρούν ακόµα περισσότερο στους µεθόδους, όπως το αποκαλούν οι πρώτοι, και στους 
τρόπους, κατά τον Σιναΐτη, της επικλήσεως η της νοερής ευχής ’’ ∆ύο τρόποι εισίν ενώσεως, 
µάλλον δε είσοδοι εκατέρωθεν της νοεράς προσευχής…’’ 54.  

Ο κανόνας του Νίκωνα εκ των Ιεροσολύµων προς εκείνους τους αναλφάβητους 
έχει ως εξής:  

Και αυτό να γινώσκετε, αν είναι κάποιος αναλφάβητος 
και τις αγίες γραφές δεν αναγινώσκει, και πάλιν  
µε την αδελφότητα βρίσκεται σε  
κοινή ψαλµωδία55, στην οποία  
δε ψέλνετε, σε αυτήν ας µην γιορτάζει56. 
Όµως την ευλαβή προσευχή  
κρυφά να ψέλνει στον εαυτό του, να ψέλνει  
κρατώντας το κοµποσκοίνι του υπό το  
ράσο του, και χωρίς την κούραση να  
αναγινώσκει την λεγόµενη προσευχή. ∆ηλαδή ας µη ησυχάζει57  

                                                 
49 Βλ. όπου παρ. σελ. 185 б 
50 Ξανθόπουλοι, Περί των αιρουµένων ησύχως βιώναι, Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν, σελ. 1033   
51 Γρηγορίου Σιναΐτη, Περί ησυχίας, Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν, σελ. 911. Επίσης: 
Σωτηρόπουλου Χ. (1996) Οι νηπτικοί πατέρες περί της κατά Χριστόν τελειώσεως του ανθρώπου, 
Αθήνα  σελ.  137 
52 Βλ. όπου παρ.  
53 Παλαµά, Περί προσευχής και καθαρότητας καρδιάς, Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν, σελ. 963 
54 Σιναΐτη, Περί ησυχίας, Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν, σελ. 911 
55 Η µετάφραση της φράσεως αυτής είναι η δηµοτική ψαλµωδία, φράση υπό την οποία εννοεί την 
κοινή προσευχή. 
56 Εννοεί συµµετέχει σε ανάγνωσµα.  
57 mol~anje - ησυχία 
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στην αργία. Αλλά στον εαυτό 
του, µε την προσοχή και την προθυµία κράζειν τάδε: 
Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησον µε.  
Άρα αυτό µέσα του να το ψάλλει και  
προσεύχεται. Και αυτή η συνοδική  
διάταξη, δεδειγµένα να εκπληρώνετε  
πάντα. Ακολούθησε την αδελφότητά σου  
στην κοινή ψαλµωδία, έως την τελική άφεση  
της εκκλησιαστικής διατάξεως. Και ούτως αυτά.  5                

 
Οι επιδράσεις της εποχής και το έντονο αίσθηµα κατά των Ισµαηλιτών αλλά και 

τον Ιουδαίων, το οποίο άλλωστε χαρακτηρίζει τους ησυχαστές αλλά και γενικά τους 
χριστιανούς κάθε οµολογίας την περίοδο αυτή, το συναντάµε και στο ακόλουθο θέµα του 
Νίκωνα το οποίο ονοµάζεται: ’’ πως από τους ακάθαρτους πάσχει το γένος των 
χριστιανών’’. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως ο συγγραφέας τοποθετεί του Εβραίους 
παράλληλα µε τους Ισµαηλίτες. Είναι γεγονός ότι οι χριστιανοί την περίοδο αυτή 
``πάσχουν`` από την παρουσία των Τούρκων (Ισµαηλίτες), οι οποίοι επεκτείνονται σε 
χριστιανικές περιοχές των Βαλκανίων αλλά και της Μικρής Ασίας. Η µνεία των Εβραίων 
µπορεί να χαρακτηρισθεί ως η επίδραση των Ιεροσολύµων στον ίδιο τον συγγραφέα, όπου 
οι χριστιανοί έχουνε τις καθηµερινές επαφές µε τους ίδιους.  

Οι ίδιοι οι Τούρκοι την στιγµή της συγγραφής βρίσκονται στην άµεση γειτονιά 
του άγιου όρους της Ζέτας, στις περιοχές της σηµερινής Αλβανίας και της Σερβίας ενώ ήδη 
τακτικά φτάνουν και έως της πόλης της Σκόδρας. Οι εξισλαµισµοί και το παιδοµάζωµα ήδη 
συµβαίνουν στις χριστιανικές περιοχές των Βαλκανίων. Ο Νίκων, όπως και οι αρκετοί 
λόγιοι της εποχής, εξηγεί τους κινδύνους τους οποίους παρουσιάζει ο ερχόµενος από 
Ανατολή ο εχθρός.   

Το κείµενο, ο συντάκτης το γράφει κατά την προτροπή της Ελένης κάτι το οποίο 
και φαίνεται στην εισαγωγή του ίδιου58. Το θέµα αυτό είναι σύντοµο ενώ το συναντάµε 
στις σελίδες της συλλογής 161 a -  163 a.  

Την ουσία του προβλήµατος ο γέροντας την τοποθετεί στις διαβολικές πράξεις κατά 
τον χριστιανών59. Επίσης στηρίζει την στάση ριζωµένη στην παράδοση της Εκκλησίας το ότι 
``οι Εβραίοι στην σκιά του αρχαίου νόµου ενώ οι Ισµαηλίτες στον σκοτεινό πιστεύουν``60. Ο 
Νίκων για να εξηγήσει τις δοκιµασίες των χριστιανών χρησιµοποιεί την πατερική θεολογία 
αλλά και τα χωρία της επιτολής του απόστολου Ιακώβου. Οι χριστιανοί, κατά τον Νίκωνα, 
πάσχουν ενώ και οι ίδιοι ευθύνονται για την κατάσταση η οποία επικρατεί στον κόσµο. Ο 
Θεός νε µεν αφήνει τους άπιστους αλλά και οι χριστιανοί την πίστη τους θα έπρεπε να την 
µετατρέψουν στα έργα επειδή η ίδια χωρίς τα έργα είναι νεκρή61.  

Τους λόγους κατά των Ισµαηλιτών ανταµώνουµε και σε αρκετούς συγγραφείς της 
εποχής. Είναι ένα επίκαιρο θέµα λόγω των µεγάλων εισβολών των Τούρκων στα βυζαντινά 
και υπόλοιπων χριστιανικών κρατών εδάφη. Τους λόγους κατά τον ίδιων των Τούρκων 
συναντάµε και στον γέροντα Ησαΐα, γνωστού ησυχαστή αγιορείτη και µεταφραστή του 

                                                 
58 ГЗ, σελ. 161 a. Είναι ένα από τα θέµατα περί των οποίων η Ελένη συζητά στην τρίτη και χαµένη 
της επιστολή ενώ ο γέροντας ανταποκρίνεται στην παρούσα του επιστολή.  
59 Βλ. όπου παρ. σελ. 161 б  
60 Βλ. όπου παρ. σελ. 162 a 
61 Βλ. όπου παρ. σελ. 163 a 
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Ψευδο-∆ιονύσιου του Αρεοπαγίτη στα σέρβικα, µετά  την µάχη στον ποταµό  Έβρο. 
  Την οµολογία της πίστεως ο συντάκτης την προσθέτει στο τέλος της τρίτης του 

επιστολής (271 a – 272 б). Πρόκειται περί της οµολογίας του Νίκωνα στον τρισυπόστατο 
Θεό: τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύµα. Πράγµατι, η ανάγκη της διατυπώσεως του 
’’ πιστεύω’’ του στους αναγνώστες της συλλογής είναι σηµαντική. Ο κίνδυνος του 
εξισλαµισµού και του εκλατινισµού την περίοδο της συγγραφής είναι εξίσου µεγάλος. Ο 
Νίκων, όπως άλλωστε και αρκετοί συγγραφείς της Ανατολής, προσπαθεί να στηρίξει την 
πίστη ενάντια στον Μωαµεθανισµό. Η µονοθεϊστική θρησκεία αυτή µε διάφορους τρόπους 
κερδίζει όλο και περισσότερους οπαδούς. Την στιγµή της συγγραφής, όπως παρατηρούµε 
παραπάνω, την συναντάµε στην κοντινή γειτονιά των αναγνωστών του - στην Βαλκανική. Οι 
Ρωµαιοκαθολικοί, επίσης, κυριεύουν τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ζέτας εδώ και 
δεκαετίες. Οι ορθόδοξοι άρχοντες παλεύουν, όπως παρατηρούµε στην συνθήκη της Vranjina, 
να διατηρήσουν το κύρος του ορθόδοξου µητροπολίτη της Ζέτας έναντι λατινικού η της 
αποστολής των λατινικών επισκόπων και µητροπολιτών στην Ζέτα. Βέβαια, πρόκειται περί 
της αποστολής των ρωµαιοκαθολικών ιερέων οι οποίοι ιερουργούν στην οµιλούµενη – 
σέρβικη γλώσσα ενώ στον λαό αργότερα οι ίδιοι χαρακτηρίζονται σαν glagoljaši.    

Το κλίµα που επικρατούσε, ειδικά στους Ρωµαιοκαθολικούς, αφήνει τα ίχνη του 
στον γέροντα εκ των Ιεροσολύµων τον Νίκωνα. Ο ίδιος ως κάτοικος των Αγίων Τόπων 
επηρεάζεται έντονα από την κατά των ρωµαιοκαθολικών επικρατέστερη τάση. Η ενωτική 
σύνοδος Φεράρας – Φλωρεντίας (1438-1439) µόλις ολοκληρώθηκε ενώ ο εκπρόσωπος του 
Πατριαρχείου Ιεροσολύµων ο µητροπολίτης Εφέσου ο Μάρκος ο Ευγενικός αναδείχθηκε 
στην ίδια ως αυθεντικός προστάτης της Ορθοδοξίας. Περί του επικρατέστερου κλίµατος 
στους Αγίους Τόπους µαρτυρούν η αποδοκιµασία και η καταδίκη των αποφάσεων της 
ληστρικής συνόδου Φεράρας το 1443 στην σύνοδο των Ιεροσολύµων. Ο συντάκτης 
νοιώθει την ανάγκη της εκθέσεως της ορθόδοξής του οµολογίας στην Αγία Τριάδα έναντι 
του µονοθεϊστικού Ισλάµ και του ρωµαιοκαθολικού Filioque.  

Το θέµα αυτό, οι τριαδικές σχέσεις, απασχολεί έντονα τα ησυχαστικά 
συγγράµµατα της εποχής. Θα ξεχωρίσουµε την διδασκαλία, περί της εκπορεύσεως του 
Αγίου Πνεύµατος, του Γρηγόριου του Παλαµά στο περίφηµό του Β΄ Λόγο ’’ Περί 
εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύµατος’’. Ο Παλαµάς, όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι 
ησυχαστές, δέχεται την εκκλησιαστική διδασκαλία περί της προόδου η οποία για τον ίδιο 
είναι ’’ διττή πρόοδος’’: α) Καθ’ ύπαρξιν β) Κατ’ ενέργειαν62. 

Ο Νίκων στην οµολογία του δεν εισέρχεται στις δογµατικές διαφορές, οι οποίες 
υπάρχουν ανάµεσα στους Μωαµεθανούς, Λατίνους και Ορθοδόξους. Ο σκοπός του είναι η 
έκθεση της ορθοδόξου πίστεως στην ’’ Τριάδα οµοούσιος και αχώριστος’’ 63 µε τρία 
ξεχωριστά και σαφώς διακεκριµένα πρόσωπα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου 
Πνεύµατος. Στο όνοµα της Αγίας Τριάδας, υπενθυµίζει παρακάτω ο γέροντας, ’’ και έλαβα 
το βάπτισµα εγώ και την τελειότητα έχω’’ 64. Ο συντάκτης την οµολογία του χωρίς 
αµφιβολία την θεµελιώνει στην Αγία Γραφή: ’’ πορευθέντες ουν µαθητεύσατε πάντα τα έθνη, 
βαπτίζοντες αυτούς εις το όνοµα του πατρός και του υιού και του αγίου πνεύµατος’’ 65. Η 
µνεία της τελειότητας στην οµολογία του Νίκωνα είναι ιδιαίτερης σηµασίας λόγω της 
συχνής της αναφοράς στα ησυχαστικά συγγράµµατα της εποχής που την παρουσιάζουν σαν 

                                                 
62 Βλ. σχετικά: Στολίγκα Σ. (2005) Η ∆ιδασκαλία του αγίου Γρηγόριου Παλαµά, για την εκπόρευση 
του Αγίου Πνεύµατος και οι πηγές της, περιοδικό Εκκλησιαστικός Φάρος, Επιστηµονικό Θεολογικό 
περιοδικό σύγγραµµα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, τόµος ΟΣΤ ’, σελ. 165 – 193  
63 ГЗ, σελ. 271 б 
64 Όπου παρ.  
65 Ματ. κη, 19.  
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οδό που κάθε χριστιανός πρέπει να ακολουθήσει. Επίσης δε στην οµολογία του Νίκωνα 
παρουσιάζονται ορισµένοι όροι, οι οποίοι ανάγονται στην ησυχαστική ορολογία. Πρόκειται 
περί των όρων οµόδοξος και οµόθρονος τους οποίους συναντάµε στα κείµενα γραµµένα 
από τον Συµεών τον Νέο Θεολόγο.  

Η οµολογία της πίστεως του Νίκωνα εκ των Ιεροσολύµων έχει ως εξής:  
Εγώ πάλι, πιστεύω και οµολογώ 
τον µοναδικό Θεό, άκτιστο  
τρισυπόστατο και άναρχο: 
τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο  
Πνεύµα. Την Τριάδα  
Οµοούσιο και αχώριστο,  
της κοινής φύσεως και υπερφυσική, 
ατρέπτο, οµόδοξο και 
οµόθρονο.  
Στο όνοµά τους και έλαβα το βάπτισµα  
εγώ και την τελειότητα έχω.  
Σε αυτή την Παναγία και οµοούσιο, 
ζωαρχική Τριάδα  
ισχυρά πιστεύω. Και προσκυνώ 
µε τον Πατέρα στο Υιό και  
το Πνεύµα Πανάγιο σε µία 
θεότητα, την Τριάδα  
οµοούσιο και τον µοναδικό Θεό 
τρισυπόστατο ευχαριστώ  
ψάλλοντας, δοξάζω  
και τιµώ σαν τον Θεό µου 
εις τους αιώνες. Αµήν 5  
 

Σηµαντική είναι και η θέση των ησυχαστών όσον αφορά την απόρριψη της 
επιστήµης. Τα δηµοφιλέστερα θέµατα της εποχής είναι σίγουρα εκείνα περί του σχήµατος 
της γης αλλά και του ουρανού. Στην Ανατολή, λόγω της τουρκικής αιχµαλωσίας, δεν 
συναντάµε και τόσο έντονες συζητήσεις γύρω από το ζήτηµα αυτό. Η ∆ύση όµως 
αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα λόγω της αναπτύξεως των διάφορων κλάδων της 
επιστήµης και των διαφορών που προκύπτουν συγκριτικά µε την διδασκαλία του 
Ρωµαιοκαθολικισµού. Από την συνάρτηση αυτή προκύπτει η γνωστή συµπλοκή µε τους 
επιστήµονες της εποχής: Galileo Galilei, Nicholas Copernicus και Giordano Bruno. Οι 
πατέρες ησυχαστές όµως συµµετέχουν ενεργά στα επίκαιρα ζητήµατα της εποχής. Το 
κλασικό παράδειγµα αποτελεί αναµφισβήτητα ο Γρηγόριος ο Παλαµάς ο οποίος στα 
’’ Πρακτικά’’ του εκφράζει την θέση του περί των ζητηµάτων αυτών66. 

Ο Νίκων συνεχίζει την µέχρι τότε παράδοση των ησυχαστών συµµετέχοντας στα 
ζητήµατα της εποχής. Στα διάφορα σύντοµα κείµενα (259 б – 264) διατυπώνει την 
ησυχαστική διδασκαλία περί του θέµατος αυτού. Τα θέµατα του Νίκωνα είναι τα εξής: τα 
περί του αντίτυπου της γης, πως στέκεται η γη, περί της αποστάσεως του ουρανού εκ της 
γης. Τα ίδια στρέφονται κατά εκείνων µε την αντίληψη ότι η γη είναι τετράγωνη και 
στηρίζεται στους στύλους.   

Τις µαρτυρίες περί του ησυχαστικού τρόπου ζωής εντός των ορίων του τοπικού 
άγιου όρους της Ζέτας τις συναντάµε στην δεύτερη επιστολή της Ελένης, στο µέρος το 

                                                 
66 Παλαµά, Φυσικά, Θεολογικά, Ηθικά και Πρακτικά, Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν, σελ. 963 
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οποίο ήδη έχουµε ερευνήσει στο κεφάλαιο περί της µονής Beška67. Στο κείµενο αυτό 
αναφέρονται εκείνοι που ’’ τον αναχωρητισµό και την ησυχία σαν θεάρεστο βίο 
υποδέχονται’’. Η πληροφορία αυτή είναι σηµαντική επειδή είναι και η µοναδική άµεση 
περί της ζωής των µοναχών στο άγιο όρος της Ζέτας ενώ επίσης, αποτελεί πολύτιµο 
στοιχείο το οποίο αναδεικνύει το ησυχαστικό ύφος της συλλογής Gorički Zbornik. 
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Радивој Радић 
 

ВЕЗЕ ЗЕТСКЕ СВЕТЕ ГОРЕ СА ИСТОКОМ ПРИКАЗАНЕ 
У САЧУВАНОЈ ПРЕПИСЦИ. ЗБИРКА ГОРИЧКИ ЗБОРНИК 

 
 Горички зборник јесте дјело настало као последица једног брзог успона 

монашког центра и утицаја идеја са појединих дијелова Балканског полуострва на 
заједницу унутар граница Скадарског језера, која касније добија назив Света гора 
зетска. Зборник чине посланице написане прије 1442. године, а сачуване и преписане 
од стране Никона Јерусалимца за време његовог боравка на Скадарском језеру. Ријеч 
је о вишегодишњим препискама између Никона Јерусалимца и Јелене Хранић-
Балшић.  

Теме Зборника, углавном, духовне су и односе се на личну Јеленину 
духовност, као и на уређење монашке заједнице манастира Бешке. До сада је био 
окарактерисан као дјело мање вриједности у односу на остале средњовијековне 
текстове српске православне Цркве, па и на оне самога Никона. Зато је Никоново 
дјело Шестоднев по садржају, а по мишљењу новијих историчара, дјело веће 
вриједности у односу на сам горички Зборник. 

 Међутим, детаљном анализом Зборника, може се примјетити да је у 
цјелости писан у духу исихазма. Никон се не позива на оце, тј. не цитира оце, него 
самостално развија теме које су у XV вијеку биле популарне код исихаста. Такође, у 
дјелу, примјећујемо исту тематику и очити утицај исихастичке литературе Паламе, 
Синаита, Ксантопула, али и терминологију Симеона Новог Богослова. Између 
осталог, сусрећемо и једну крајње специфичну и ријетку ситуацију, а која се односи 
на разрађивање савремених тема његовог доба. Наиме, он, у једном одломку, 
објашњава Јелени каквог је облика земља. С обзиром на претходна запажања, може 
се констатовати да је Никон био под јаким утицајем Паламиних текстова, гдје и сам 
Свети Григорије Палама велику пажњу посвећује овим темама.  

На крају, Горички зборник јесте дјело настало унутар зидова манастира 
Бешке, а под јаким утицајем писаца исихаста. Његов главни актер Никон 
Јерусалимац, такође, и сам је исихаста. Горички зборник можемо окарактерисати као 
исихазам преточен у слова.   

Кључне речи: Горички зборник, Никон Јерусалимац, Јелена Балшић, 
манастир Бешка, Горичани.  
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СЛАВЯНСКОЕ И ГРЕЧЕСКОЕ ЖИТИЯ НОВОМУЧЕНИКА 
ИОАННА СЕРРСКОГО 

 
Резюме: Данная статья посвящена сравнению содержания новонайденных 

славянского и греческого житий новомученика Иоанна, пострадавшего в городе 
Серры (Северная Греция), которое позволяет сделать вывод об отсутствии 
прямого родства между этими агиографическими сочинениями. 

Ключевые слова: новомученик, житие, агиография, Серры 
 
Данная статья посвящена новооткрытым греческому и южнославянскому 

житиям новомученика Иоанна, пострадавшего в городе Серры в Северной Греции. 
Оба жития введены в научный оборот недавно: греческое житие — в конце 80-х 
годов ХХ века (оно почти одновременно было опубликовано А. Панайоту и Т. 
Каранастасисом)1, а славянское было обнаружено А. А. Туриловым в декабре 2002 
года в сербской рукописи второй половины XVI века, хранящейся в Одесской 
Научной библиотеке им. А. М. Горького № 1/119, Л. 367–374 об. (так называемый 
Цетинский сборник А. Кухарского), и в настоящее время готовится к изданию2. 

Греческое краткое синаксарное житие в составе службы новомученику 
Иоанну написано Великим ритором Мануилом Коринфским († 1530/1531)3 и 
сохранилось в единственной рукописи Ath. Iver. 512, которая содержит его 
произведения и большей частью представляет собой его автограф4. Как отметил 

                                                 
1 Ἀντώνιος ∆. Παναγιώτου, Μανουὴλ Κορινθίου Ἀκολουθία Ἰωάννου Νεοµάρτυρος τοῦ ἐν Σέρραις, 
Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, T. 47, Ἀθήνα, 1987/1989, 423-445; Τάσος 
Καραναστάσης, Ἕνας νεοµάρτυρας στὶς Σέρρες τοῦ β´ µισοῦ τοῦ 15ου αἰώνα. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Σερραῖος καὶ ἡ ἀκολουθία του, ἔργο τοῦ Μεγάλου Ρήτορος Μανουὴλ Κορινθίου, Βυζαντινά, T. 16, 
Ἀθήνα, 1991, 248-258. 
2 Сведения о славянском житии приведены в статье: Анатолий А. Турилов. Житие 
преподобномученика Антония Супрасльского и славянские жития балканских мучеников XVI в.: К 
постановке проблемы, Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 12, 2012 (в печати). Текст жития будет 
опубликован в "Прилози за книжевност, история и фолклор" Белградского ун-та и в "Зборнике 
Матице Српске". Сердечно благодарим А. А. Турилова за предоставление этого текста. 
3 Χρήστος Γ. Πατρινέλης, Οἱ Μεγάλοι ρήτορες Μανοὴλ Κορίνθιος, Ἀντώνιος, Μανουὴλ Γαλησιώτης 
καὶ ὁ χρόνος τῆς ἀκµῆς των, ∆ελτίον τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας τῆς Ἑλλάδος, T. 16, 
Ἀθῆναι, 1962, 17-25; Παΐζη-Ἀποστολοπούλου Μάχη. Γραφεῖς ἐπισήµων. Στοιχεῖα γιὰ τὴ λειτουργία 
τῆς πατριαρχικῆς γραµµατείας τὴν περίοδο 1454-1500, Ἡ Ἑλληνικὴ γραφὴ κατὰ τὸ 15ο καὶ 16ο 
αἰῶνες, Ἀθήνα, 2000, 74-76. 
4 Συµεὼν Ἀ. Πασχαλίδης, Οἱ χειρόγραφες νεοµαρτυρολογικὲς συλλογὲς καὶ τὸ Νέον Μαρτυρολόγιον, 
Πρακτικὰ ∆ιορθοδόξου Ἐπιστηµονικοῦ Συνεδρίου Κωνσταντίνος ὁ Ὑδραῖος, Ὕδρα, 2007, 161-162. 
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Симеон Пасхалидис, сборник Ath. Iver. 512 — древнейшее известное собрание 
греческих текстов, посвященных новомученикам5. Помимо жития Иоанна Серрского 
в него также входят жития новомучеников Иоанна Прусского († между 1326 и 1360-
ми гг.)6, Космы Прусского († последние десятилетия XV в.)7, Михаила Мавроидиса 
(† после 1493)8 и др.9 Синаксарные жития, написанные Мануилом Коринфским, 
отличаются по объему. Видимо, их размер зависел от имеющихся в распоряжении 
автора источников. Службы Косме Прусскому и Михаилу Мавроидису после шестой 
песни канона содержат краткие жития, службы Иоанну Прусскому и Иоанну 
Серрскому — более подробные, служба Петру Трапезундскому  († вскоре после 
взятия Трапезунда в 1461 г.) вообще не имеет жития10.  

В греческом житии Иоанна Серрского нет каких-либо хронологических 
указаний, кроме дня его памяти — 12 мая, поэтому исследователи вычисляли время 
кончины Иоанна приблизительно, исходя из того, что его мученичество произошло 
после захвата Серр турками в 1383 году и ранее смерти Мануила Коринфского в 1530 
или 1531 году11. По предположению Тасоса Каранастасиса, Иоанн Серрский 
пострадал между 1481 и 1490 годами12. В заголовке пространного славянского жития 
приводится имя автора — монаха Филиппа, который не известен по другим 
источникам. Житие указывает, что Иоанн жил, когда правил султан “Паазит ... 
Мехмеда сын” (Л. 367 об.), то есть Баязид II (1481–1512), и содержит точную дату 
мученической кончины Иоанна — 12 мая 1507 года (Л. 374). Филипп не называет 
себя очевидцем страданий Иоанна (хотя в его тексте некоторые события датируются 
с точностью до часа) и ничего не говорит о своем происхождении (хотя в житии 
имеются интересные топографические детали, например, «царское … куплище, есть 
же посреде трьга сие, зданиемь и карами, и вьсакыим художьством дело рукь 
хытрьца украшено, безистень по тех гласу зовомо» (Л. 372)). Сам факт обращения 
славянского автора к этой теме обусловлен тесными связями города Серры со 
славянским миром. Серры расположены в Северной Греции недалеко от границы с 
Болгарией. Часть сельского населения издавна была славянской. В 1345 г. Серры 
вошли в состав сербского царства Стефана Душана, а затем Серрами владел деспот 
Иоанн Углеша (1365–1371).  

                                                 
5 Συµεὼν Ἀ. Πασχαλίδης, Τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ οἱ Νεοµάρτυρες, Εἰς µαρτύριον τοῖς 
ἔθνεσι. Τόµος χαριστήριος εἰκοσαετηρικὸς εἰς τὸν Οἰκουµενικὸν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολοµαῖον. 
Θεσσαλονίκη, 2011, 701-702. 
6 Χρήστος Γ. Πατρινέλης, Εἰδήσεις γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινότητα τῆς Προύσας (15ος-17ος αἰ.), ∆ελτίο 
Κέντρου Μικρασιατηκῶν Σπουδῶν, T. 7, Ἀθήνα, 1988/1989, 42-43. 
7 Ibidem, 41. 
8 ∆ηµήτριος Ζ. Σοφιανός, Ὁ νεοµάρτυρας Μιχαὴλ Μαυροειδῆς ὁ Ἀδριανουπολίτης († ca. 1490, 
Ἀδριανούπολη): Ἀνέκδοτα ἁγιολογικὰ κείµενα τοῦ Μεγάλου Ρήτορος Μανουὴλ Κορινθίου, Θεολογία, 
T. 54, Ἀθήνα, 1983, 791-793; T. 55, 1984, 435-458; Idem. Ὁ νεοµάρτυρας Μιχαὴλ Μαυροειδῆς ὁ 
Ἀδριανουπολίτης: Νέα χρονολογικὰ καὶ ἄλλα στοιχεῖα (post 1493, Ἀδριανούπολη), Ἡ καθ᾽ ἡµᾶς 
Ἀνατολή, T. 3, Ἀθήνα,1996, 49-54. 
9 В сборнике Ath. Iver. 512 содержатся каноны не известным по другим источникам святым 
Нифонта, еп. Ригонского (Ροιγῶν), службы преподобномученику Феодосию и Спиридону 
Новому. 
10 Ἀθανασιος Ἀσιατιδης, Ὁ νεοµάρτυς Πέτρος ὁ Τραπεζούντιος, Ἀρχεῖον Πόντου, T. 37, Ἀθήνα, 
1982, 133-141. 
11 Ἀντώνιος ∆. Παναγιώτου, Op. cit., 423. 
12 Τάσος Καραναστάσης, Op. cit., 239. 
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При том, что общий ход событий в греческом и славянских житиях изложен 
одинаково, славянское житие намного подробнее. Оба жития подчеркивают, что Иоанн 
был сыном богатых и знатных жителей города Серры. Славянское житие добавляет, 
что его отец, которого также звали Иоанном, умер до рождения сына, а в юном 
возрасте он лишился и матери (Л. 367 об.). Оба жития одинаково указывают причину, 
по которой турки оклеветали Иоанна, — зависть к его богатству. Они заявили судье, 
что Иоанн собирался принять ислам, но потом изменил свое решение. По словам 
славянского жития, поскольку “не бо мощно цесарского кроме повеления болярские 
обруговати дети” (Л. 368), для получения разрешения на арест Иоанна на него была 
послана жалоба султану. В рассказе о мучениях Иоанна при общем сходстве сюжетной 
линии есть некоторые расхождения в деталях. Читая греческое житие создается 
впечатление, что расправа над новомучеником произошла быстро, тогда как из 
славянского жития следует, что Иоанн находился в темнице одиннадцать месяцев. В 
нем повествуется, что, поскольку святой, получавший на каждом допросе по 200 
ударов, оставался непреклонным, судья отправил султану запрос, как поступить с 
Иоанном (сам он был не прочь отпустить его) (Л. 369 об.). Славянское житие сообщает, 
что родственники Иоанна также отправили ходатаев к султану (Л. 370). Когда 
посланцы вернулись в Серры, состоялся суд, на котором свидетели каждой стороны 
давали свои показания, и судья не мог вынести решение и снова направил запрос 
султану (Л. 370). Греческое житие умалчивает об одном неординарном событии: в 
темнице Иоанна посетил Константинопольский патриарх Пахомий (1503–1504, 1504–
1513), путешествовавший в то время по материковой Греции. Он утешил и укрепил 
мученика (Л. 370). Иоанн пожаловался патриарху, что одна родственница, навещающая 
его в темнице, своим плачем колеблет его решимость (Л. 370 об.). По просьбе Иоанна 
Пахомий запретил женщинам навещать святого. 

Когда от султана пришло повеление заживо сжечь мученика, судья 
предпринял последнюю попытку переубедить Иоанна, предложив ему дары и 
почести (Л. 370 об.). Когда Иоанн отказался, его повели в гостиницу для прения о 
вере (371–371 об.), потом подвергли избиению (Л. 371 об. – 372), затем отвели в 
безестен (бедестан) — “царское купилище”, находившееся “посреди торга”, 
предлагая золото, серебро, жемчуг и драгоценные камни, сирийские ткани (Л. 372), а 
после этого подвесили на три часа (Л. 372–372 об.) и затем снова заключили в 
темницу. Тюремный сторож увидел в камере Иоанн сияние и рассказал об этом (Л. 
372 об.). Когда Иоанна привели на очередной допрос, он стал торопить судью, чтобы 
тот не медлил с казнью (Л. 373) и бросил ему шесть сребреников на покупку дров для 
костра (Л. 373 об.). Когда турки разожгли большой костер, они поставили Иоанна 
рядом, чтобы он медленно подгорал от исходящего от пламени жара, а палачи 
длинной палкой подсыпали к его ногам угли из костра (Л. 373 об.). Сотворив 
крестное знамение и обратившись с молитвой к Богу, Иоанн сам бросился в костер 
(Л. 374). Это произошло 12 мая в пятый час, в день Вознесения Господня, в 8015 лето 
(Л. 374). Уже мертвого мученика агаряне “в огни пхающе и камениемь бьющи” (Л. 
374 об.). Затем они бросили в костер мертвых животных, а пепел развеяли по ветру. 
В заключении жития монах Филипп призывает читателей не соблазняться о 
новомучениках, а подражать им (Л. 374 об.). 

Оба рассмотренных произведения оказываются у истоков традиции создания 
агиографических сочинений, посвященных новомученикам. Из славянских житий 
новомучеников житию Иоанна Серрского предшествует только житие Иоанна 
Нового Сочавского († ок. 1330 или 1345), написанное в 1402 г. Григорием 
Цамблаком; одновременно или немного позже составлены жития Антония 
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Супрасльского († между 1507 и 1515, анонимный автор 1-й пол. XVI в.) и Георгия 
Нового Кратовского († 1515, автор поп Пейо, вскоре после 1515). 

Из греческих житий новомучеников, написанных ранее жития Иоанна 
Серрского и других произведений Мануила Коринфского в сборнике Ath. Iver. 512, 
мы не учитываем жития Георгия Софийского Старшего († 1437, анонимный 
свидетель, не позже 1439)13 и Андрея Аргентиса Хиосского († 1465, BHG, N 2024d, 
автор Иоанн Трапезундский, который, скорее всего, является современником)14, так 
как первое произведение не является житием в полном смысле этого слова, это, 
скорее, рассказ очевидца15, а второе, написанное в стихах, также относится к другому 
жанру. Иную жанровую принадлежность имеет похвальное слово (энкомий) 
новомученику Михаилу Мавроидису, также составленное Мануилом Коринфским16.  

Таким образом, греческому синаксарному житию Иоанна Серрского из 
сопоставимых по жанровому признаку агиографических сочинений предшествует 
только синаксарное житие Михаила Мавроидиса в составе службы этому святому, 
созданной между 1495 и 1499 годами Иоанном Мосхом (родом из Спарты, прожил 
большую часть жизни на Керкире, † ок. 1499, а не в 1494)17. А примерно в одно и то 
же время написаны жития преподобномученика Макария, ученика 
Константинопольского патриарха Нифонта II († 1507, BHG, N 2244) и 
преподобномученика Иакова Нового († 1519 или 1520, автор Феофан Фессалоникиец 
из монастыря Анастасии Узорешительницы). 

Каково же взаимоотношение греческого и славянского житий? Существовало 
ли пространное греческое житие Иоанна Серрского, послужившее прототипом перевода 
монаха Филиппа? Является ли краткое житие Мануила Коринфского сокращением 
этого гипотетически существовавшего пространного греческого жития? То есть 
восходят ли оба жития к несохранившемуся пространному греческому? 

Сравнение греческого и славянского житий позволяет с уверенностью 
утверждать, что они не зависят исключительно от одного источника: помимо 
гипотетического общего первоисточника агиографы (или агиограф) использовали 
дополнительные источники. Филипп и Мануил по-разному описывают явление 
Иоанну Серрскому святого всадника. Согласно монаху Филиппу, юноша на белом 
коне явился Иоанну в тонком сне, когда тот находился в темнице. Всадник сказал 
новомученику: “Не бойся, Иоанне!”. После этого на его теле исцелились все раны (Л. 
369). А Мануил утверждает, что всадник сопровождал Иоанна по пути в темницу по 
правую руку в 7-м часу дня! О масти коня ничего не упоминается, но говорится, что 
всадник сверкал солнечными лучами. Иоанн был доставлен в темницу полуживым18. 
Любопытно, что ни тот, ни другой из агиографов не уточняют, кем же был этот 
чудесно явившийся всадник. И только из канона Мануила Коринфского мы узнаем, 

                                                 
13 Χρήστος Γ. Πατρινέλης, ∆ιήγησις µάρτυρος ἐν τοῖς ἡµετέροις µαρτυρήσαντος χρόνοις, Ὀρθόδοξος 
παρουσία, T. 1-2, Θεσσαλονίκη, 1964, 66-72. 
14 Кроме того существует житие этого святого на латинском языке, написанное Георгием 
Трапезундским († ок. 1472–1473): PG, T. 161, Col. 883–890. 
15 Христо Темелски, Георгий, мч. Адрианопольский или Софийский Старший, Православная 
энциклопедия, T. 11, Москва, 2006, 11. 
16 ∆ηµήτριος Ζ. Σοφιανός, Op. cit., T. 54, 1983, 794-802; T. 55, 1984, 739-755. 
17 Служба с житием сохранилась в составе единственной рукописи Paris. gr. 1295, кон. XV – 
нач. XVI вв.: ∆ηµήτριος Ζ. Σοφιανός, Op. cit., T, 54, 1983, 783-791; T. 55, 1984, 237-256. 
18 Τάσος Καραναστάσης, Op. cit., 254. 
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что это был святой Феодор19. Дело в том, что покровителями города Серры были 
великомученики Феодор Стратилат и Феодор Тирон. 

По-разному также описана казнь новомученика. В подробном рассказе 
монаха Филиппа, несмотря на обилие деталей, нет имеющихся у Мануила 
упоминания о четырех колах, к которым палачи привязали Иоанна, перед тем, как 
подпаливать его ноги, и о том, что ему колом пронзили рот20. Зато последняя деталь 
встречается в Житии новомученика Антония Супрасльского, пострадавшего вскоре 
после Иоанна, которому при сожжении на костре разбили палицей голову21. 

Взаимоотношения греческого и славянского житий Иоанна Серрского 
требуют дальнейшего изучения. Житие монаха Филиппа производит впечатление 
перевода с греческого. Оно имеет характерное для метафрастовских текстов начало с 
использованием слова τὰ σκῆπτρα (в переносном значении «царская власть»): 
«Понеже убо агаряном грьческа препадоше скиптра…» (Л. 367, ср. BHG, N 206, 498, 
608, 620, 738, 815, 1324, 1414, 1473, 1854 и др.). Рассказ о кончине мученика 
завершается  типичным сравнением с кораблем, достигшим после бури тихого 
пристанища (Л. 373 об.). Помимо многочисленных калек греческих топосов 
обращает на себя внимание апеллирующие к античности упоминания лидийской 
колесницы (Л. 367 об.) и олимпийского борца (Л. 368), которые свидетельствуют об 
образованности автора жития. Тем не менее, С. Ю. Темчин высказал предположение, 
что памятник изначально был написан на славянском языке, поскольку цитаты из 
"Песни песней" в нем приведены по сербскому толковому переводу 1410-х гг., 
который ранее ошибочно атрибутировали Константину Костенецкому22.  

Необходимо детальное исследование текста, чтобы установить, является ли 
славянское пространное житие Иоанна Серрского переводным или оригинальным 
сочинением.  
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Olga Loseva 
 

THE SLAVIC AND THE GREEK HAGIOGRAPHY 
OF THE NEW MARTYR JOHN OF SERRES 

 
This paper is devoted to the study of the little-known Greek and South Slavonic 

Vitae of the New Martyr John of Serres. Both Vitae are recently discovered. The Brief 
Greek Synaxarion Vita was written by the Grand Rhetor Manuel the Corinthian (died 
1530/1531) and survives in the only manuscript Ath. Iver. 512. It was published almost 
simultaneously by Antonios Panagiotou and Tasos Karanastasis. The Slavonic Vita was 
discovered by Anatoly Turilov in December 2002 in the Serbian Manuscript N 1/119 of the 
2nd half of the 16th Century from The Odessian A. M. Gorky State Scientific Library and it 
remains still unpublished. The title of the expanded Slavonic Vita specifies the author 
name, it was the monk Philipp unknown from other sources. As opposed to the Greek Vita 
which doesn’t mention any chronological information the Slavonic Vita states that St. John 
has lived during the reign of Sultan Bayezid II (1481-1512) and contains the precise date of 
his martyrdom which happened on May 12th  in 1507. The Greek and Slavonic Vitae of St. 
John of Serres are of great significance because of their composition in the early period of 
formation of the hagiographical genre dedicated to the New Martyrs. Although the story 
line of the Greek and Slavonic Vitae is the same the comparative analysis of the Greek and 
Slavonic Vitae makes it possible for us to affirm that they don’t depend on the only primary 
source. Except of this source the hagiographer (or hagiographers) used supplementary 
source (or sources). Philip and Manuel differently describe the St. John’s vision of St. 
Theodore and the description of the martyr execution has some different details too.  

Key words: New Martyr, biography,  hagiography, Serres. 
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ЛЕКСИКОГРАФСКА И ФРАЗЕОГРАФСКА ОБРАДА НЕКИХ 
ЛЕКСЕМА ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВОСЛАВНЕ ДУХОВНОСТИ 

У ЈЕДНОЈЕЗИЧНИМ РЕЧНИЦИМА 
САВРЕМЕНОГ СРПСКОГ ЈЕЗИКА1 

 
 Апстракт: У раду се анализира лексикографска и фразеографска обрада 

десет глагола из сфере православне духовности у једнојезичним речницима 
савременог српског језика. Указује се на поједине недостатке при дефинисању и 
квалификовању лексема. Такође се показује и повезаност различитих значења 
одабраних фразеологизама са хришћанским погледом на свет.   

 Кључне речи: лексема, фразеологизам, лексикографска обрада, 
квалификатор, значење, дефиниција, православно-културна информација. 

 
0. Руска и српска лексикографија последњих година обогаћене су мање или 

више фрагментарним разматрањима лексике православне културе и духовности (нпр. 
Тимофеев 2001; Крылова 2005; Гадомски 2007; Бугаева 2006; Кончаревић 2006а; 
Кончаревић 2006б; Кончаревић 2008) и њене обраде у лексикографским 
публикацијама (нпр. Гадомски 2001; Скляревская 2008; Бајић 2007а; Бајић 2007б; 
Бајић 2008; Бајић–Вуловић 2009). Такође, постоје и специјални речници, као што су: 
Словарь православной церковной культуры (Скляревская 2007) и Речник црквених 
појмова (Стошић 2006). Скљаревскаја сматра да је овај слој лексике веома важан у 
савременој лексикологији и лексикографији православних земаља: „У савременом 
процесу развоја језика најважнију улогу игра судбина лексике православне црквене 
културе, обнављање њеног правог статуса у лексичком систему, њен повратак у 
реалну језичку употребу“ (в. Скляревская 2008: 453). Опис неких лексикографских 
решења у једнојезичним речницима српског књижевног језика који нудимо у раду 
могао би да буде допринос овом правцу истраживања у српској лексикографији.  

0. 1. Материјал је ексцерпиран из једнојезичних речника различитог обима: 
малог (једнотомни Речник српског језика (РСЈ)), средњег (шестотомни Речник 
српскохрватскога књижевног језика (РМС)) и великог (незавршени осамнаестотомни 
Речник српскохрватског књижевног и народног језика (РСАНУ); закључно са 
одредницом оцарити). До сада постојеће класификације испитиване групе лексема у 
целини (Скляревская 2007: 8; Кончаревић 2006а: 119-123; Гадомски 2007: 288-293) 
или само њеног ономастикона (Бугаева 2007: 24-25), углавном су садржале називе и 
појмове из религиозне сфере, дакле, именице. Због недовољног присуства (тиме и 

                                                 
1 Рад је настао у оквиру пројекта 178009 Лингвистичка истраживања савременог српског 
књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, који 
у целини финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије. 
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мање истражености) других врста речи у овим класификацијама, с једне, као и 
ограниченог обима рада и његовог прелиминарног и дескриптивног карактера, с 
друге стране, од бројних одредница које бисмо на неки начин могли сврстати у сферу 
православне духовности, одабрали смо 10 глагола који ће нам послужити за 
делимичну илустрацију описа неких лексикографских и фразеографских решења на 
нивоу микроструктуре. Лексеме припадају тематским групама: хришћанског морала 
(роптати, врлиновати, кајати (се), одуховити (се), расудити) и форми православног 
богослужења у ширем смислу (молити (се), исповедити, крстити (се), миросати 
(се), савршавати). Основно питање на које ћемо покушати да одговоримо јесте: да ли 
и у којој мери на основу лексикографског и фразеографског описа ових одредница у 
наведеним речницима, читаоци могу доћи до закључка о томе да се ради (и) о 
лексемама које су из области православне духовности?  

1. О месту које речници дају лексици из истраживаног лексичког поља може 
се закључити на основу:  

- квалификатора који се дају уз одредницу;  
- описне и/или синонимске дефиниције одреднице;  
- илустративног материјала, тј. примера који се дају у речничком чланку и  
- фразеологизама који се дају уз одредницу.  

 У даљем тексту, разматрају се квалификатори, дефиниције и неки од 
фразеологизама. 

1. 1. Од три наведена речника, једино у РСАНУ у списку техничких 
скраћеница, постоји квалификатор правосл. (православни) и користи се у 
лексикографском раду на овом речнику. Остала два речника немају овај 
квалификатор наведен у списку техничких скраћеница (премда се у РМС појављује 
на три места, в. о томе Бајић 2007б: 14). Квалификатор кат. (католички), који 
означава термине из римокатоличке религије, присутан је у сва три речника. Лексеме 
из области православне духовности појављују се често и уз квалификаторе цркв. 
(црквена реч), рлг. (религија, религиозно), или етимолошке скраћенице рсл. 
(рускословенски), цсл. (црквенословенски), сткњ. (стара књижевност и 
књижевнојезичко наслеђе [старији типови књижевног језика: славеносрпски, 
рускословенски, српскословенски и сл.]), грч. (грчки), понекад и заст. (застарело), 
нар. (народски, народни), арх. (архаизам) и др. ― присутне у посматраним 
речницима. Некада, пак, као што ћемо видети, ове одреднице нису ни квалификоване 
посебно. При томе, није јасна, нити је у било ком предговору ова три речника 
објашњена разлика између употребе квалификатора рлг. и цркв. У нашем материјалу, 
појављују се ова два квалификатора код три одреднице, у речницима и значењима 
како је приказано на табели: 

 
одредница квалификатор РСАНУ РМС РСЈ 
исповедити 

(се) 
цркв. значења: 1.а.; 

2; ~ се 1. 
значења: 1.; ~ 

се 1. 
значења: 1.; 

2; ~ се 1. 
 

миросати 
(се) 

 
цркв. 

важи за 
одредницу у 
целини 

нема 
квалификатора 

нема 
одреднице 

молити (се) рлг. значења: 2.а.; 
2.б.; ~ се 1. 

нема 
квалификатора 

значења: 2.а.; 
2.б.; ~ се 

Табела 1: Заступљеност квалификатора у лексикографској обради одредница 
Дакле, на основу квалификатора који стоје уз одреднице, једино за ове три 

лексеме можемо евентуално закључити да означавају реалије из области православне 
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духовности. Уз поменуту нејасноћу разликовања ова два квалификатора, на табели је 
видљива и разлика и недоследност у њиховом коришћењу у речницима. Наиме, иако 
глагол крстити (се) означава (и) радњу која се обавља током св. Тајне крштења, за 
његово објашњење није употребљен квалификатор као што је употребљен за 
објашњење глагола који означава радњу која се обавља током једне друге Свете тајне 
(исповедити (се)). Видимо, такође, да је једино глагол миросати (се) 
карактеристичан само за сферу православне духовности, док код других глагола, 
само нека од значења покривају ову сферу.  

Што се тиче фразеолошког језичког материјала, ако се посматра у ширем 
смислу, за његову лексикографску обраду у РСАНУ користе се квалификатори Изр. 
(израз) и НПосл (народна пословица). У РМС, овај језички материјал не раздваја се у 
различите параграфе као у РСАНУ, већ се и пословице наводе под квалификатором 
Изр., с тим што се, након фразеолошке одреднице – пословице, даје квалификатор 
посл. У РСЈ, постоје такође лексичке јединице овог типа, али се за њих не користи 
квалификатор, већ су само посебним фонтом одвојене од обраде основне одреднице2. 

1. 2. Присуство семантичких описа, тј. дефиниција или делова дефиниција 
одредница које садрже мање или више тачних или погрешних обавештења о томе да 
се ради о лексеми (и) из области православне духовности (тј. који су мање или више 
информативни ― знак ± информат.) приказано је на табели 2. Треба имати на уму да 
се, у вези са овом лексиком, последњих деценија дешава неколико семантичких 
процеса (в. делимично о томе Бугаева 2006; Ристић 2009), који у српском језику до 
сада нису систематски разматрани, те да резултати тих процеса, одражени у 
значењима лексема, највећим делом, нису ни могли бити забележени у речницима. 
Стога су семантички описи које речници нуде углавном само делимично 
информативни. Две лексеме нису ни забележене (врлиновати и савршавати). 
Лексема миросати (се) дефинисана је у синонимском делу дефиниције нетачно. 
Наиме, миросати (се) није исто што и миропомазати (се). Први део дефиниције јесте 
само делимично информативан, јер се миросање не врши светим миром, него 
освештаним јелејем (уљем). У РМС, ова лексема дефинише се чак упућивањем на 
лексему миропомазати (се).  

 
одре-
дница 

РСАНУ РМС РСЈ 
укупно 
значења 

± информат. 
значења 

укупно 
значења 

± 
информат. 
значења 

укупно 
значења 

± 
информат. 
значења 

ропт-
ати 

* * 1. (2 
значења) 
и 2. 

1. 1. и 2. 1. 

врли-
новати 

* *  *  * * * 

 
кајати 

(се) 

I.1. (2 
знач.); I. 
2.; I.3. и 
II.~ се 

 
I.1. (1. 
знач.) и 
II.~ се 

 
1.; 2.; 3. 
и ~ се 

 
1. и ~ се 

 
~ се 

 
~ се 

                                                 
2 „Одсуство стилских, посебно функционално-стилских квалификатора у речницима или 
њихова недоследна примена, није обележје само српске лексикографије — А. Мелерович и В. 
Мокијенко означиће ову појаву у предговору првом речнику фразеолошких оказионализама 
руског језика“ (в. Мршевић-Радовић 2004: 95). 
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одухов
ити 
(се) 

 
I.1. (2 
знач.); I. 
2.а.; I. 

2.б.; I.3. и 
II.~ се 

 
I. 2.б. и  
II.~ се 

 
2 

значења 
и ~ се 

 
1. значење 
и 

~ се 

1 
значење 
(нема 
повр. 
облика) 

 
1 

расуди
ти 

*  * 1 
значење 

1 1 
значење 

1 

 
 

молит
и (се) 

I.1.(а.,б.,в.
, г.); I.2.а.; 

I.2.б.; 
I.3.(а.,б.,в.
,г.)   II.~ се 
1. и II.~ се 

2. 

 
 

I.2.а.; I.2.б. 
и II.~ се 1. 

 
1.; 2.; 

3.а.; 3.б. 
и ~ се 

 
 

2. и ~ се 

 
1.(а.,б.,в.

); 2.а.; 
2.б.; 

3.(а.,б.,в.
,г.) и ~ 
се 

 
 

2.а.; 2.б. и 
~ се 

 
испове
дити 
(се) 

I.1.а.; 
I.1.б.; 2.; 
3.; II.~ се 
1. и II.~ се 

2. 

 
I.1.а.; 2. и 
II.~ се 1. 

1.; 2.; ~ 
се 1. и ~ 
се 2. 

 
1. и ~ се 1. 

1.; 2.; 3.; 
~ се 1. и 
~ се 2. 

 
1.; 2. и ~ 
се 1. 

 
 
 
 
 

крсти
ти (се) 

I.1. а. (2 
знач.);  I.1. 
(б.,в., г.); 
I.2.(а.(2 
знач.),б.,в.
); I.3.(а., 
б.); I.4.; 

I.5.(а.,б.); 
II.~ се 

1.(а.,б.); 
II.~ се 2. 

(а.(2 
знач.),б.); 
II.~ се 3.; 
II.~ се 4.; 
II.~се 5.     

 
 
 

I.1. а.; I.1. 
б.; I.1. в.; 
I.2. а.; I.2. 
б.; I.2. в.; 

II.~ се 1. а.; 
~ се 1. б. и 
II.~ се 2. а.   

 
 
 

1.а; 1.б.; 
1.в. 2.а; 

2.б.; 3.; ~ 
се 1.; ~ 
се 2.а.; ~ 
се 2.б.; 
3. и 4. 

 
 
 
 

1.а.; 1.б.; 
2.а; 2.б.; ~ 
се 1.; ~ се 
2.а.; ~ се 

2.б.; 

 
 
 

1.(а.,б.,в.
); 2.а.; 

2.б.; 3.; ~ 
се 1.а.; ~ 
се 1.б.; ~ 
се 2.а.; ~ 
се 2.б.; 
3. и 4. 

 
 
 

1. а.; 1. б.; 
2.а.; 2.б.; 
3.; ~ се 

1.а.; ~ се 
1.б.; ~ се 
2.а. и ~ се 

2.б.; 

мироса
ти (се) 

I и II.~ се I и II.~ се 1 
значење 

1. *  *  

саврша
вати 

*  *  * * * * 

Табела 2: Информативни (±) семантички описи (дефиниције) 
 

Делимично су информативне и дефиниције осталих лексема: кајати се није 
само осећати жаљење, жалити, испаштати и сл., него и чинити дела покајања, 
што садржи још више компоненту радости него жаљења (опширније о овоме в. Бајић 
2005); роптати неко може не само полугласно него и у мислима, дакле, без 
изговарања речи незадовољства. 

Дефиниције неких значења лексема, нарочито оних са развијеном 
полисемијом, у већој мери су прецизне, посебно у РСАНУ као најдетаљнијем 



 459

речнику. Лексема крстити (се) објашњена је у својих 9 (у РСАНУ и РСЈ) за нас 
значајних описа углавном прецизно, осим у случају кумовати на крштењу, што не 
подразумева увек, како је назначено у дефиницији, и одређивати име детету. Особа 
која се крштава, такође, није увек дете. Осим тога, редундантна је друга дефиниција у 
опису значења I.2.a. (РСАНУ) (чином крштења превести и преводити у 
хришћанство (незнабошца или припадника друге вере; покрстити, покрштавати). У 
опису значења лексеме исповедити (се), значајно је наглашавање да се ова радња 
чини пред свештеником (у РСЈ и РСАНУ, значење I.2.), а не свештенику, духовнику 
(РСАНУ, значење II. ~ се 1.). Дефиниција лексеме одуховити (се) непрецизна је због 
сложености термина духован, али одуховити не значи оплеменити интелектуалним и 
емотивним особинама (РСАНУ, I.2.б.). Овде би била боља дефиниција из РМС 
(учинити да што буде духовно; испунити духом). Могло би се додатно прецизирати: 
испунити Духом Светим.  

2. Фразеолошки материјал у ширем смислу поседује огроман 
лингвокултуролошки потенцијал који садржи сегменте из националне културе и 
традиције једног народа, његове обичаје, веровања, стереотипе, заблуде. Осим 
наведеног, у њeму могу бити садржани и подаци о православној концепцији света, 
обредној пракси православне цркве (Кончаревић 2006: 144). Међутим, и оваква 
концепција света и обредна пракса често је прожета предрасудама насталим 
различитом перцепцијом и прилагођавањем (тзв. понарођивањем).  

2. 0. Део речничког чланка који се односи на фразеологизме, пословице и на 
идиоме уопште, презентован је после дефинисања значења одређене 
лексеме/одреднице у речнику и потврда за та значења из речничке грађе. Постојећи 
описни речници српског језика у том делу региструју разнолики идиоматски 
материјал. Тај материјал може се сврстати у основне типове фразеологије у ширем 
смислу. Наиме, наводе се и дефинишу: терминолошке синтагме, устаљене 
конструкције (фразе), слободни изрази, изрази у процесу фразеологизације, 
перифразе, пословице, као део фразеологије у ширем смислу, али и фразеологизми у 
ужем смислу (детаљније о томе в. Мршевић-Радовић 1987: 13). У описаном делу 
речничког чланка у РСАНУ и РМС, наведени су и устаљени изрази за које није 
карактеристична потпуна десемантизација, сликовитост, експресивност и 
конотативно значење, што представља одлике фразеологизма у ужем смислу. Наша 
пажња у раду превасходно је усмерена управо на фразеологизме у ужем смислу. Они 
се, од осталих устаљених конструкција које се, као такве, репродукују у језику, 
посебно разликују по томе што је значење које има фразеологизам сасвим ново и не 
одговара збиру значења компоненти од којих се састоји (в. нпр. Драгићевић 2007, 24). 
Дакле, термин фразеологизам користићемо онако како је то уобичајено код већине 
аутора у словенској фразеологији, као релативно стабилан експресивни лексички спој 
који се репродукује и има глобално, јединствено значење (в. нпр. Мокиенко 1989, 5). 

2. 1. Од глагола из области православне духовности који су предмет наше 
анализе, само је код два забележен фразеолошки материјал. То су глаголи: крстити 
(се) и молити (се). Оба глагола имају развијену полисемију, што потврђује да су део 
традиције и свакодневног народног живота, да имају широку употребу, а и да су 
попримили елементе који излазе изван оквира духовне сфере.  

2. 1. 1. Поредбени фразеологизам молити (некога) као Бога у значењу 
„усрдно молити, преклињати (некога)“ забележен је у РСАНУ и РМС. Структурно, 
ова глаголско-именичка синтагма састоји се од глагола, поредбеног везника и 
именице у косом падежу (акузативу једнине). Његова семантика је провидна и јасна. 
Глагол молити у овом фразеологизму је са непромењеним (недесемантизованим) 
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значењем обраћати се некоме тражећи да нешто учини, предузме, док је именички 
део (као Бога) сликовито и експресивно обојен и има функцију изразитог 
наглашавања значења глагола. Међу одлике молитве у православној концепцији 
света, између осталих, спадају и „скрушено трпљење, усрдност и упорност“ (в. 
Агиорит 1990: 110), јер „само ако је молитва усрдна, она је у стању да призове Божју 
помоћ“ (исто: 125). Дакле, поређење је у функцији појачавања наведеног примарног 
значења глагола молити до тога да поприми обележја молитве Богу. 

2. 1. 2. Глаголско-именички фразеологизам крстити (некога) батином 
(штапом) дефинисан је само у РСАНУ значењем „тући, ударати, изударати 
(некога)“. Структурно посматрано, он представља лексички спој глагола и именице у 
косом падежу (инструменталу без предлога). Смисао овог фразеологизма захтева као 
објекатску допуну лексему која означава лице, а не неки неживи појам (крстити 
некога). Глагол „крстити“ међу својим лексичким значењима (осим примарног, 
религијског) садржи и фигуративно значење ударити, ударати. За многобројне 
глаголе који се у описним речницима наводе у својим  метафоричним значењима, 
може се „претпоставити да су ово значење развили из употребе у фразеолошкој 
јединици; у таквим случајевима, када се глагол јавља као компонента фразеологизма, 
а има и самосталну метафоричну употребу у истом значењу, полазимо од тога да је 
метафорично значење глагола, дакле, секундарна појава“ (Мршевић-Радовић 1987: 
144). Тако посматрано, значење овог фразеологизма „причињавати непријатност 
(некоме)“, тј. „физички мучити (некога)“ ― спада у сферу међуљудских односа. 
Међутим, још једно лексичко значење овог глагола било би занимљиво размотрити. 
То је његово религијско значење превести некога у хришћанство, или, прецизније 
речено, крстивши некога учинити га хришћанином, покрстити (некога). Крштење 
јесте обред који представља „знак новог живота и покајања (од грч. речи метаноиа), 
што буквално значи и промена мишљења“ (Енциклопедија православља 2002: 1068). 
У старој хришћанској Цркви, катихумени (одрасле особе) пре крштења „припремани 
су за крштење наставом која је трајала од 1 до 3 године ... и данас када се ради о 
крштењу одраслих требало би да буду катихумени поучени и упознати са учењем 
Цркве“ (исто: 1069). Имајући наведено у виду, можемо претпоставити још једну 
семантичко-фразеолошку компоненту посматраног фразеологизма, а то је 
„васпитавање“, тачније „преваспитавање“. Ово би се могло довести у везу са још 
једним метафоричним значењем глагола „крстити“ ― уразумити, уразумљивати.  

2. 1. 3. Одрични глаголски фразеологизам не да(ти) се крстити, такође 
регистрован само у РСАНУ и РМС, у значењу „не да(ти) се одвратити од какве 
намере, не слушати савете“,  семантички је сродан претходно анализираном 
фразеологизму. Наиме, глагол крстити фразеологизацијом је развио метафорично 
лексичко значење уразумити, уразумљивати (некога). Припрема за крштење, као и, 
првенствено, сам овај чин у православној Цркви који, видели смо, подразумева 
промену мишљења (разуме се, на добро) — утиче на то да људи, већ припремљени и 
научени хришћанској догматици и моралу ― настоје да чине добро и да негују у себи 
врлине. Отуда и једно од секундарних значења придева „крштен“ ― који је при 
свести, при памети, разуман, паметан.     

2. 1. 4. Реченични фразеологизам крсти вука, а вук у гору у значењу „некога 
који је склон каквој навици или мани тешко је од тога одвикнути“  ― бележи РМС. 
Он је такође предмет наше анализе, иако уз њега стоји квалификатор посл. 
(пословица)3. Овај реченични фразеологизам структурно представља спој две 

                                                 
3 Наиме, као што смо већ напоменули, у рад смо уврстили фразеологизме у ужем смислу. Ту 
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напоредне реченице, од којих у првој није исказан вршилац радње (агенс), а у другој 
је елидиран, изостављен предикат. Занимљиво је то што је у њему зооним вук објекат 
крштења, што овој конструкцији даје шаљиви, ироничан карактер и упућује на 
узалудност обављања радње означене глаголом „крстити“. И у глобалном значењу 
овог фразеологизма, можемо приметити присуство значења „уразумити“ и(ли) 
„(пре)васпитати“. Но, тешко је преваспитати некога сличног вуку. И у овом 
фразеологизму, као и у претходнима, глагол крстити може се довести у везу са 
Светом тајном крштења, која, као што смо видели, подразумева промену мишљења, 
речено језиком теологије: преумљење, дакле, преваспитавање. 

3. Српској лексикографији и фразеографији тек предстоји проналажење и 
давање одређеног места лексици и фразеологији из области православне духовности. 
Један од првих корака јесте указивање на досадашње недостатке у постојећим 
лексикографским једнојезичним публикацијама када је у питању наведена лексика, 
чему смо овим истраживањем покушали да дамо допринос. Свакако, треба наставити 
даљу и дубљу анализу како изложених, тако и других лексема и фразеологизама из 
нашег материјала и шире. Међутим, и ова наша делимична анализа може пружити 
одговор на питање: да ли је присутна православно-културна информација у анализи 
лексике и фразеологизама у једнојезичним речиницима савременог српског језика? 
Одговор на ово питање јесте позитиван, првенствено из перспективе хришћанског 
морала. Истина, поменути процес понарођивања, превасходно у фразеолошкој грађи, 
учинио је своје, те ова информација није увек прозирна са синхронијске тачке 
гледишта. Стога би један од задатака анализе фразеологизама могао бити и тај да 
подсетимо на њихов изворни, првобитни смисао, који несумњиво укључује 
хришћански поглед на свет. 
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Nataša Vulović 
Ružica Bajić 
 

ON LEXICOGRAPHIC AND PHRASEOGRAPHIC PROCESSING OF THE 
LEXEMES CONECTED TO ORTHODOX SPHERE IN DESCRIPTIVE 

DICTIONARIES OF CONTEMPORARY SERBIAN 
 
The article deals with the lexicographic and phraseographic processing of the data 

provided by three Serbian dictionaries on verbs occurring in Orthodoxy texts. The authors 
reveal erroneous semantic descriptions and lexicographic notes on these verbs to improve 
the processing of similar lexemes in future. They also comment meanings of some idioms 
with components krstiti (se) and moliti (se). Semantic connection of the idioms with 
Christian view of the world has been analyzed. It has been also pointed to the presence or 
absence of Orthodox culture information in its defining in the dictionaries. The mixture of 
folk and Orthodox elements in definitions has been noted, but primary meaning almost 
always include the Christian view of the world. 

Key words: lexeme, idiom, lexicographic notes, meaning, definition, Orthodox 
culture information. 
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Апстракт: У раду се, након указивања на социолингвистичке детерминанте 

функционисања православног социолекта у руској и српској језичкој и социокултурној 
средини, анализирају његова конститутивна обележја  на фонетско-прозодијском, 
графијско-ортографском, творбеном, граматичком, лексичком и на нивоу норми 
вербалног комуникацијског понашања. Применом метода конфронтационе анализе, 
идентификују се истоветности, сличности и разлике међу њима, а затим се 
разматрају социолингвистички узроци најмаркантнијих уочених појава. 

Кључне речи: социолингвистика, теолингвистика, религиолект, православни 
социолект, савремени руски језик, савремени српски језик, конфронтациона анализа. 

 
I Референтни оквир истраживања 

  
Један од најмодернијих теоријско-методолошких приступа изучавању 

феномена унутарцрквене комуникације, конституисан у славистичкој теолингвистици 
крајем 90-их година ХХ века, јесте социолошки, односно социолингвистички приступ 
(о методолошким парадигмама у савременој словенској теолингвистици в. Кончаревић 
2011а; Кончаревић 2011в). Он полази од категорије социјалног дијалекта, односно 
социолекта, као идиома одређених друштвених група (Касаткин 1990: 133; детаљније о 
социјалној стратификацији језика, те појмовима језичког и говорног колектива у 
социолингвистици в. Швейцер 1976: 69-86), изводећи из њега појам религиолекта – 
идиома који опслужује одређене верске заједнице. Премда поједини аутори социолект 
изједначавају са жаргоном (Беликов – Крысын 2001: 47), већина истраживача сагласна 
је у ширем поимању социолекта у смислу формације унутар општенационалног језика 
као система говорних средстава одређене социјалне групе детерминисаних низом 
чинилаца – стратума – и обједињених заједничким архетипом. Тако, Т. И. Јерофејева 
стоји на становишту да је социолект инваријантно обележје социјално маркираног 
подсистема језика, говор „просечног појединца“ који представља своју социјалну групу 

                                                 
** Рад је израђен у оквиру пројекта Православног богословског факултета Универзитета у 
Београду под насловом „Српска теологија у ХХI веку: фундаменталне претпоставке теолошких 
дисциплина у европском контексту – историјска и савремена перспектива“, потпројекат 
„Славистичка истраживања у теолингвистици“, који финансијски подржава Министарство 
просвете и науке Републике Србије (евиденциони број пројекта 179078). 
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и њену културу (Ерофеева 2005: 141). Слично томе, В. С. Захаров социолекте 
дефинише као аналогне подсистеме који се граде и развијају, пре свега, по законима 
заједничким за целокупан систем одређеног националног језика, али се истовремено 
одликују и парцијалним законитостима трансформисања (Захаров 2003: 41). При томе, 
како истиче Ј. В. Јерофејева, није важна „сама чињеница ограничености социјалне базе 
круга носилаца (социолекта, прим. наша), него карактер те базе“ (Ерофеева 2005: 145). 

Друштвене групе као базе круга носилаца одређеног социолекта јесу скупине 
појединаца који на системски начин ступају у односе интеракције, а чију основну 
карактеристику, независно од величине (од малих асоцијација до великих  
организација или читавих друштава), представља осећање њихових чланова о 
заједничком идентитету – припадништву групи (Gidens 2001: 190-195). 
Конфесионалне, односно верске групе, обједињене су окупљањем њихових чланова 
на религијским обредима и заједничким изражавањем вере у вредности и уверења 
која деле (Haralambos – Holborn 2002: 454). Појединци могу имати властита 
религијска уверења, а да ипак не припадају некој посебној организацији. 
Религиозност као сложени феномен који се очитује на индивидуалном нивоу може се 
дефинисати као „субјективни систем ставова који укључује особите облике веровања, 
мишљења, осећања и тенденција реаговања, а јавља се и као систем унутрашњих 
трајних диспозиција које се манифестују било на вербалан, било на невербалан начин 
у понашању верника. То је комплексан феномен који садржи: скуп веровања, уз 
својеврстан поглед на свет, својеврсне емоције и својеврсне радње и ритуале“ 
(Bahtijarević 1988: 99). У социолошкој литератури, изведене су и категоризације 
верника на основу превладавања, или јаче наглашености неког од конститутивних 
елемената, или компоненти религиозности (теолошки убеђени, емоционално-
мистични, обредно-традиционалистички, милитантни тип верника) (детаљнији 
преглед в. у: Kuburić 1996: 38-39). Такође, идентификовани су индикатори 
религиозности у више димензија – когнитивној, емоционалној, конативној, акционој, 
институционалној и етичкој (детаљнији преглед в. у: Kuburić 1996: 39-59). 

Ипак, религија је, пре свега, друштвена појава која се манифестује на 
колективном нивоу, представљајући и део културног система и пружајући смернице 
за деловање чланова друштва, стандарде за процењивање понашања, обезбеђујући 
вредносни консензус неопходан за одржавање стабилности и поретка у друштву. 
Многи чланови друштва изражавају своја уверења у оквиру верских заједница, при 
чему те заједнице, са своје стране, обликују њихова уверења. Социологија религије 
указује на колективизам религијског живота, на постојање код свих припадника 
одређене религије вере у извесну трансцендентну стварност, на придржавање неког 
посебног начина живота и преобраћења човека у свету, те на практиковање обреда 
који се остварује различитим симболичним ритуалима и радњама (Мандзаридис 
2004: 141-145).  

Поборници функционалистичког приступа истраживању религије као 
социјалне категорије и верских група (детаљније в. Haralambos – Holborn 2002: 432-435) 
предложили су више класификација верских организација, од којих ћемо, за потребе 
овог истраживања, поменути типологију која се, са мањим варијацијама, среће код 
Емила Диркема, Талкота Парсонса, Макса Вебера и Ернста Трелча: (а) Црква – велика, 
формална верска организација, чији се припадници регрутују из свих друштвених 
слојева, која прихвата и афирмише живот на овом свету и конзервира постојећи 
друштвени поредак, идеолошки је конзервативна и понекад је уско повезана са државом, 
залаже се за учествовање својих чланова  у друштвеном животу, а њихово повлачење из 
друштва се не очекује; (б) деноминација – нема универзалну привлачност у друштву, не 
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идентификује се са државом, одобрава одвајање Цркве од државе, обично прихвата 
друштвене норме и вредности, премда може наметати извесна мања социјална 
ограничења својим члановима; (в) секта – мања и чвршће интегрисана скупина од 
других верских организација, не регрутује чланове из свих социјалних слојева, него, 
углавном, из маргиналних група и нижих слојева, посебно из оних елемената друштва  
који се противе држави и налазе се у опозицији према друштвеним вредностима; од 
својих чланова, очекује повлачење из света и одрицање од било каквог живота изван 
секте; (г) култ – слабо повезана скупина коју вежу ставови и интереси, али не и чврсто 
дефинисан систем веровања; одликује се већим степеном индивидуализације у односу 
на друге верске заједнице, јер нема јасно дефинисану доктрину (Haralambos – Holborn 
2002:453-457; Gidens 2001: 282-283). 

Верска заједница може се служити одређеним, себи својственим идиомом – 
религијским социолектом. Под религијским социолектом (религиолектом), у 
теолингвистици се подразумева релативно стабилан, социјално маркирани подсистем 
националног језика, који опслужује комуникативне потребе ограничене социјалне 
групе – припадника одређене конфесије, односно чланова одређене верске заједнице, 
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 
вере у Бога, односно теоцентричним виђењем света, али и заједничким 
доктринарним и богослужбеним одликама, иманентним одређеној конфесији, или 
деноминацији (Бугаева 2008 а: 31-42; Бугаева 2010: 13-14). 

На први поглед, рекло би се да у савременим, постатеистичким и 
посттоталитарним друштвима, посебно с обзиром на тенденцију оживљавања 
религиозности (Haralambos – Holborn 2002: 496-498), чланови већих, а, пре свега, 
традиционалних верских заједница, немају потребе за изграђивањем својих 
религиолеката. Оваква потреба пре би била својствена члановима оних верских 
заједница које немају универзалну привлачност у друштву и које се налазе у опозицији 
према друштву и држави, посебно у атмосфери јачања верског фундаментализма и 
рађања нових верских покрета, култова и секти, од којих многи одбацују спољашњи 
свет и показују тенденцију ка самоизолацији. Новозаветна Црква, чије традиције данас 
баштине православна и римокатоличка црква, које једине поседују апостолско 
прејемство, никада није настојала да изгради неки властити, ексклузивни, само њој 
својствени језик којим би се разликовала од света, или, пак, некакав универзални језик 
који би обједињавао све хришћане. У вези са Посланицом Диогнету, ранохришћанској 
епистоли насталој средином II столећа, налазимо карактеристично запажање: 
„Хришћани се од осталих људи не разликују ни земљом, ни језиком, ни одевањем. Јер, 
нити живе у својим (посебним) градовима, нити употребљавају неки посебан дијалекат 
(у говору), нити воде неки посебно означен живот... Свака туђина њима је отаџбина, и 
свака отаџбина туђина“ (Јевтић 1999: 415). Било каква језичка самоизолација и 
гетоизација чланова Цркве била би у непосредној колизији са њеним послањем, са 
комуникацијским аспектима Цркве као мистерије заједништва, организма чије је 
послање обзнањивање Христове поруке (мисија), што подразумева дијалог и 
комуникацију (Poli – Cardinali 2008: 38-42).  

Како онда објаснити феномен конституисања религиолекта својственог 
православним клирицима и уцрквењеним верницима? С једне стране, примарни 
мотив је, по нашем мишљењу, додатно потенцирање колективног идентитета чланова 
заједнице Цркве језичким средствима, а, с друге стране, евидентна је и потреба 
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одељивања „својих“ од „оних који су изван“. У атмосфери друштвене 
маргинализованости Цркве, која је у Русији трајала од Октобарске револуције 1917, 
па до краја 80-их година, а у Србији и српским земљама, од успостављања 
социјалистичког друштвеног поретка 1944–1945. до краја 80-их и почетка 90-их 
година, православни верници, регрутовани углавном из деградираних друштвених 
слојева (некадашња буржоазија, грађански сталеж, интелигенција, припадници 
оружаних формација поражених у грађанским ратовима), као и из нижих друштвених 
сталежа, имали су потребу да се и језичким и говорним средствима дистанцирају од 
већинског, секуларно вредносно усмереног становништва. Од краја 80-их и почетка 
90-их година, Црква доживљава изразити прилив неофита који се регрутују из свих 
друштвених слојева и који своју приврженост вредностима и социјализацијским 
обрасцима, прихваћеним у средини у коју су ступили, настоје да истакну и 
формално-језичким средствима. Напокон, затворене групе унутар саме Цркве, попут 
свештеничког сталежа, монаштва, припадника богомољачког покрета (у српској 
средини), наставника и ученика духовних школа1 у свом изражавању, као и друге 
професионалне и сталешке групе, посежу за посебним социолекатским средствима. 
Све је то навело истраживаче на опсервирање језика чланова православне Цркве као 
посебног религиолекатског система са већом или мањом дозом унутарње 
кохерентности и изграђености.  

Термин „православни социолект“ увела је Ирина Владимировна-Бугајова, на 
основу својих опсежних емпиријских истраживања у руској средини у периоду од 
1998. до 2009. године (темељ тих истраживања, спроведених на основу разних 
извора, укључујући средства јавног информисања, интернет, фонозаписе, 
видеозаписе, белешке фрагамената усменог говора, уметничку књижевност, јесте 
картотека примера са више од 30 000 јединица), везавши га превасходно за говор 
монаха, свештенослужитеља, ученика и студената духовних школа, као и 
уцрквењених верника (Бугаева 2008 а: 34)2. Основни налаз Бугајове јесте да језик 
православних верника представља самостални микросистем, религиолект у оквиру 

                                                 
1 О затворености ових друштвених сталежа, посебно у руској средини, довољно сведочи 
чињеница да су, од краја XVII века, сви припадници клира обавезно носили вештачка 
презимена (образована од канонских имена или еклисионима, типа: Зосимовский, 
Константиновский, Златоустовский, Первозванский, Предтеченский, од библијских 
антропонима и топонима, типа: Маккавейский, Мельхиседеков, Иерихонов, Гефсиманский, 
Голгофский; од назива свештених и богослужбених предмета, типа: Храмов, Иконостасов, 
Минеев, Кондаков; од назива хришћанских празника, типа: Благовещенский, Рождественский, 
Успенский; презимена којима се изражавају својства, социјализацијски обрасци и вредносне 
оријентације позитивна и препоручљива са становишта хришћанске моралности и етоса Цркве, 
типа: Добролюбов, Простосердов, Тихонравов, Сперанский, Аретинский; остала презимена 
везана за хришћанско-православне традиције и свакидашњи начин живота, ортопраксију, типа: 
Православлев, Райский, Серафимов (детаљније в. Унбегаун 1989: 170-181). Занимљиво је то да 
су ученици духовних школа (семинарија) већ приликом уписа били дужни да своје породично 
име замене вештачким презименом (Унбегаун 1989: 169). Српски антропонимикон не познаје 
аналогну социјалну категорију породичних имена, нити описани начин њиховог присвајања 
свештеним лицима (постоје презимена која упућују на свештеничко порекло њихових 
носилаца, попут следећих: Попов, Поповић, Распоповић, Игуманов, Калуђеровић, Попадић, 
Поп-Лазић, Поп-Стефановић, или код римокатолика, Бискуповић, Бишкуп, Жупан, Жупановић) 
(компаративну анализу руског и српског ономастикона са становишта одраза православног 
цивилизацијског модела у њима в. у: Кончаревић 2006 а: 195-221). 
2 И. В. Бугајова у својим испитивањима ограничила се на популацију верника већинске руске 
православне Цркве, не узимајући у обзир карактеристике социолекта старообредника.  
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руског националног језика, са њему својственим специфичним параметрима и 
конфесионално маркираним елементима на свим нивоима организације језичког 
система (исп. Бугаева 2008 а: 78-205). Екстралингвистичку основу православног 
социолекта, по њеном поимању, сачињавају специфичне одлике слике света код 
религиозних носилаца руског језика, као и конституенте њиховог менталитета – 
протективност, сакралност, саборност (Бугаева 2008 а: 43-77). У бројним студијама и 
чланцима И. В. Бугајове (подробан библиографски списак в. у: Бугаева 2008 а: 210-
215; Бугаева 2010: 40-48), детаљно су описане бројне интралингвистичке 
карактеристике православног социолекта у руском језику, а њихов систематизован 
преглед дат је у: Бугаева 2008а: 78-208; Бугаева 2010: 21-33.  

Говор православних верника – носилаца српског језика – до сада није био 
предмет лингвистичких проучавања3, изузев фрагментарно, у радовима аутора овога 
чланка, посвећеним комуникацијским нормама и традицијама у српској црквеној  
средини (Кончаревић 2010 а; Кончаревић 2010 б; Кончаревић 2012). У даљем 
излагању, понудићемо оглед конфронтационог описа социолингвистичких 
детерминанти и системско-структуралних обележја православног социолекта у 
савременом руском и савременом српском језику, али више као претходну 
публикацију у којој се проблем поставља и излаже у најбитнијим цртама, него као 
синтезу која би пледирала на заокруженост инвентара утврђених религиолекатских 
црта и дефинитивност наших закључака. Ограниченост наших претензија условљена 
је неколиким моментима: прво, чињеницом да би комплексан опис православног 
социолекта у српској средини морао бити заснован на систематском праћењу говора 
репрезентативног корпуса испитаника на терену, уз формирање картотеке примера и 
у дужем временском раздобљу4; друго, ограниченошћу обима једне часописне 
публикације; треће, свешћу да и, унутар православног социолекта, и у руској и у 
српској говорној средини постоје извесна диференцирања, пре свега, на лексичком и 
стилистичком плану, по критеријумима припадности ужим социјалним групама 
унутар Цркве (клирици – монаси – парохијани – припадници богомољачких 
братстава – ученици и студенти духовних школа), као и у зависности од 
доктринарних гледишта (у руској средини: припадност већинској Цркви или 
различитим староверским фракцијама) и одређених идејних оријентација (тзв. 
„зилотска“ и „умерена“ струја у обе помесне Цркве).  
 

II Социолингвистичке детерминанте структуре 
и функционисања православног социолекта у руској и српској средини 

 
Општи социолингвистички оквир функционисања православног социолекта 

у савременом руском и српском друштву готово је идентичан. Основни налаз 
истраживача у области социологије религије5, који је заједнички обема срединама, 

                                                 
3 Занимљиво је истаћи да су у Србији вршена систематска истраживања говора припадника 
гркокатоличких и неопротестантских заједница у Банату чији је матерњи језик румунски, која 
су резултирала и монографијом (Ђурић–Миловановић и др. 2011). 
4 Наша запажања заснована су на опсервирању унутарцрквене комуникације у духовним 
школама (Богословски факултет у Београду, Богословски институт СПЦ у Београду, 
Академија СПЦ за уметност и конзервацију у Београду, од 1998), парохијским заједницама (у 
Београду) и манастирима (Војводина и ужа Србија). 
5 Актуелно стање религиозности грађана Србије по критеријумима индикатора религиозности 
сврстаних у три категорије (индикатори верске идентификације, индикатори верске догматике 
и индикатори црквености) представљено је у: Благојевић 2011: 43-72). Веома информативна, у 
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јесте да се, крајем 80-их и почетком 90-их година прошлог века, после низа деценија, 
друштвена свест трансформисала од декларисаног атеизма ка декларисаној вери. У 
таквом идејном трансформисању, структура верничке популације постепено се 
консолидовала, тако да је, током прве деценије XXI века, поново постигнута њена 
релативна стабилност. Међутим, религијска ренесанса, до које је дошло у минуле две 
деценије у Руској Федерацији и у Републици Србији, како показују релевантна 
истраживања, има извесна унутарња ограничења, тако да ревитализација религијског 
и црквеног није тако непроблематична појава (поред снажног проправославног 
консензуса, декларисане религиозности и вере у Бога, међу грађанима обеју земаља 
присутни су и идејни синкретизам, аморфност религијске свести, селективност 
веровања у догматске поставке хришћанства, а уочен је и проблем адекватног 
практичног религијског понашања, односно изражавања црквености (ортопраксије) у 
самој декларисаној верничкој популацији. Значајан је и налаз да се слика типичног 
верника данас разликује од представе из периода пре краја 80-их година: данас се, за 
типичног конвенционалног верника, више не би могло, као раније, рећи да потиче из 
руралне средине, да је углавном припадник старије генерације, да је женског пола и 
да је са нижим нивоом образовања.  

Између две средине, међутим, постоје и извесне битне разлике које значајно 
утичу на екстралингвистички оквир у коме се одвија комуникација у домену  
православног социолекта. 

1. У руској средини присутна је изразита хетерогеност корпуса православних 
верника, њихова подељеност на припаднике већинске Цркве и старообреднике, а 
затим супростстављеност, у оквиру обе основне категорије верника, по припадности 
ужим, али доста бројним групама: расколничким и парасинагогалним групацијама у 
оквирима руске православне Цркве (фракције украјинског раскола, заграничног 
раскола, фракције унутар „катакомбне Цркве“), односно струјама унутар 
старообредништва – од веома умерених „поповаца“, који остају верни не само 
доктринарним поставкама, него и већини канона православне Цркве, преко  
присталица „беспоповства“, са својственим им есхатолошким и дуалистичким 
концепцијама, до егзалтираних и мистички усмерених струја („филиповци“), 
агностичких и нихилистичких фракција („нетовшчина“, „немољаки“), међу којима 
има немалих разлика не само на доктринарном, него и на плану ортопраксије. За 
наше истраживање, посебно је битна ова друга појава, с обзиром на бројност 
старообредничке популације. 

Старообредништво или староверство (рус. старообрядчество, староверие) 
представља специфично усмерење у руској православној духовности које су засновали и 
доцније неговали клирици и мирјани који су одбили да прихвате реформе, што их је у 
XVII веку у руској православној Цркви спроводио патријарх Никон (Минов; 1652-1666), 
држећи се стања устаљеног у националној традицији пре ревизије богослужбених књига 
и обреда. У оквиру старообредништва, временом ће се издиференцирати више групација 
и струја (рус. толки, согласия), од којих свака себе назива Древноправославном  (или, 
једноставно, православном) црквом (рус. Древлеправославная церковь). Изразито 
дивергентан развој старообредништва довешће до велике хетерогености његових 

                                                                                                                            
овом погледу, јесте и монографија З. Кубурић (Кубурић 2010), која нуди актуелне податке о 
верском идентитету грађана Србије. Од емпиријских истраживања религиозности грађана 
Руске Федерације крајем ХХ и почетком XXI века, споменућемо монографију В. Ф. Чеснокове 
(Чеснокова 2005), студије Б. Дубина (Дубин 2004), Н. Митрохина (Митрохин 2007) и Ј. 
Синелине (Синелина 2010). 
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доктринарних поставки и праксе, тако да је у његовом окриљу било, и дан-данас има 
струја које се од пуноће Цркве разликују само по мањем броју обележја, углавном 
формално-обредне природе, али и оних које су се изразито удаљиле од ње, са својствима 
која их приближавају сектантству. Изучавање староверског социолекта, међутим, 
требало би, такође, да доспе у видно поље истраживача, будући да је реч о доста бројној 
популацији православних верника. По подацима којима располажемо, крајем XVII и 
почетком XVIII века, било је више стотина хиљада, ако не и милион поборника „старе 
вере“, средином XIX века (1859), њихов број доспео је до 8,5-9,3 милиона људи (10% 
целокупног становништва Русије, или 1/6 њеног православног становништва), крајем 
века (1894–95) било их је, по званичном статистикама, 13 милиона, али се претпоставља 
да се њихов број кретао између ¼ и 1/3 Великоруса (међу Украјинцима и Белорусима, 
старообредништво није било раширено) (Шахов 1998: 16). Данас староверске 
организације избегавају да пружају информације о бројности свога чланства; за 
најкрупније од њих постоје подаци о броју храмова, манастира и других верских 
објеката, као и структурно-организационих јединица – парохија. Тако Руска 
православна старообредничка црква (Белокриницка јерархија), на чијем се челу налази 
митрополит московски и све Русије, има више од 250 парохија у Русији, Украјини, 
Белорусији и Казахстану; Древноправославна црква („беглопоповцы“), на челу са 
архиепископом новозипковским, московским и све Русије, има око 60 парохија у Русији, 
Румунији и више земаља насталих на постсовјетском простору; Древноправославна 
поморска црква (брачни беспоповци) има самосталне јединице у Русији (више од 100 
парохија обједињених у Савет ДПЦ Русије), Литви, Латвији; Хришћани 
древноправославног-католичанског вероисповедања и благочашћа старопоморског 
федосејевског смера (федосејевци), чије се средиште налази у московској 
Преображењској зајединици, поседују већи број парохија, али без јединствене 
организационе повезаности (Шахов 1998: 42-43; Вургафт-Ушаков 1996: 89-90, 244). 
Староверске заједнице делују, поред Русије, и на просторима бивших совјетских 
република, у Румунији (где постоји и аутокефална митрополија Белокриницке 
јерархије), у Пољској, земљама Северне и Јужне Америке и другде. У последње време, 
забележена је њихова појачана активност на издавању верске литературе, стварању 
властитог васпитно-образовног система (школе за одрасле – будуће свештенослужитеље 
и лаике, курсеви за верско васпитање деце), унапређивању система информисања. Ипак, 
постоји још доста староверских фракција које делују илегално, у „катакобним 
условима“ и које су затворене за контакте не само са властима и широм друштвеном 
јавношћу него и са истраживачима феномена старообредништва (Вургафт–Ушаков 
1996: 101). Вековни културни и социјални изолационизам и наглашени конзервативизам 
старообредничке популације довео је до конституисања посебних социолекатских 
обележја по којима се њихов говор разликује од говора већинске верничке популације, а 
која су, како ћемо показати у делу рада посвећеном системско-структуралној анализи, 
присутна на свим нивоима организације језичког система. 

2. У српској средини, верничка популација знатно је хомогенија, а као посебна 
ужа и релативно аутономна групација у њеном оквиру, издвајају се припадници 
богомољачког покрета6. Чланови богомољачких братстава, током ХХ века, регрутовали 

                                                 
6 Први облици богомољачког покрета почели су се појављивати после Мађарске буне из 1848. 
године. Покрет се убрзо раширио по целој Карловачкој митрополији. Већ тада је било 
карактеристично да су се мушкарци и жене окупљали код појединаца, читали Свето писмо и 
певали духовне песме. После ратова из 1876/7. године, покрет „побожних“ нагло се проширио 
и по југоисточној Србији, а после Првог светског рата, он захвата централну Србију. На његов 
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су се претежно из нижих социјалних слојева – из редова сељаштва, ситнијих занатлија, 
трговаца и касније радништва, са слабијом образовном структуром и преовладавањем 
старије популације, а тако је остало и до данас. Богомољци се окупљају не само на 
црквеним сабрањима и обредима него и на својим скуповима, по прећутном правилу 
затвореним за друге вернике. Немају чврсто дефинисан систем вредности, не налазе се 
у опозицији према Цркви, односно према клиру и верницима који не учествују у 
активностима покрета7, али себе доживљавају као „изабране“, премда нису имуни на 
утицаје спиритизма, па чак и сектантства (неопротестантске оријентације)8. Показују 
изразиту међусобну солидарност и прихватају на себе извесне посебне дужности, 
обавезе (мисионарење, добровољни рад на манастирским економијама и при 
храмовима, капелама, гробљима и другим сакралним објектима, ревност у читању 
духовне литературе, прикупљање прилога, често одлажење на поклоњење светињама) 
и мања ограничења (држање посебних постова који нису прописани типиком за лаике, 
најчешће понедељком, строжи режим поста, избегавање конзумирања алкохола, кафе, 
пушења). Њихово диференцирање у односу на општу популацију чланова Цркве не 
изводимо из изолационизма или бројности, као у случају руских старообредника, 
колико из својственог им конзервативизма, односно чувања извесних архаичних норми 
и традиција, укључујући и оне на плану комуникативне културе, које су у већинској 
Цркви трансформисане или изгубљене. Ипак, социолект чланова богомољачких 
братстава, за разлику од социолеката старообредника, не показује фонетско-
прозодијска, граматичка, творбена или значајнија лексичка и комуникацијска 
диференцирања у односу на говор већинске верничке популације, о чему ће бити више 
речи у каснијем излагању.   

3. У руском друштву (совјетског периода), маргинализованост и сегрегација 
припадника Цркве била је знатно израженија него у српском, што је било  условљено, с 
једне стране – у односу према већинској Цркви – вишедеценијском агресивном 
атеизацијом друштва, гетоизацијом Цркве у условима милитантног атеизма и далеко 
слабијим чувањем верских традиција (обредне побожности) код већинског 
становништва него у Срба, како у урбаним, тако и у руралним срединама, а с друге – у 

                                                                                                                            
будући развој, пресудно ће утицати епископ охридски и жички, Николај Велимировић, који ће 
се на челу покрета налазити пуних двадесет година (1921–1941). Под његовим утицајем, 
самоникла братства почињу да се уједињују, да би, на крају, све народне хришћанске заједнице 
створиле један јединствен покрет који је имао за циљ даљу заједничку борбу за идеале духовне 
и моралне обнове српског народа (исп. Суботић 1996: 12-35). Покрет је, премда са знатно 
смањеном масовношћу, деловао и после Другог светског рата, а данас је присутан углавном у 
западној Србији и Босни; једно богомољачко братство делује и у Београду.  
7 На појаву богомољачког покрета, осврће се и Владимир Дворниковић. Иако сматра да наш 
народ не представља плодан терен за верске покрете, у богомољачком покрету, Дворниковић 
препознаје известан отпор и дистанцу према званичној Цркви, који је био претежно локалне 
природе. Према овом аутору, најрадикалнији су били „побожни“ у Војводини, који су се 
појавили под утицајем назаренства, односно калвинизма, док је становништво на југу Србије 
било најмање заинтересовано за ову појаву (Дворниковић 1990: 972).   
8 У том смислу, на извесне спорне моменте у његовом деловању (егзалтираност, олако 
веровање визијама, односно халуцинантним стањима), указивао је, још 1924. године, 
архимандрит Јустин Поповић, изражавајући став о неопходности да се „ленгер богомољачке 
ревности укотви у дубине православне светоотачке мудрости, благодатног богомислија и 
подвижничке делатности“ (цит. према: Димитријевић 2004: 78), што је, у то доба, било 
остварено стављањем епископа Николаја Велимировића на чело покрета. Критику девијација у 
богомољачкој духовности присутних у наше доба аргументовано износи архимандрит Тадеј 
Штрбуловић (Штрбуловић 2010: 147). 
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односу према старообредничкој Цркви – систематским стигматизовањем њених 
припадника од стране државних и црквених структура, као и већинског становништва и 
међусобном супротстављеношћу различитих старообредничких фракција, њиховом 
затвореношћу и стремљењем ка самоизолацији под изговором „уклањања од 
секуларизације“ и „чувања чистоте прадедовске вере“. Вишедеценијска опозиција 
клирика и верника (и оних из већинске Цркве и старообредника) у односу на друштвени 
систем и секуларну културу која је и данас присутна допринела је конституисању 
релативно стабилног и, по структури, веома разгранатог социолекта, што опслужује 
њихову међусобну комуникацију, која их, с једне стране, одељује од сународника који 
нису уцрквењени, а, с друге, јача кохезију унутар саме верничке популације. Слабије 
изражен изолационизам српске верничке популације у односу на стање у руској средини 
има за последицу мању разуђеност српског православног социолекта (у погледу 
типологије и бројности појава и елемената на разним језичким нивоима по којима се 
говор верника разликује од језичког стандарда и секуларног колоквијалног израза). 

4. Најзад, веома значајна разлика између две средине тиче се и једног 
социолингвистичког параметра који, како ћемо показати у системско-структуралној 
анализи која следи, представља најбитније интралингвистичко диференцијално 
обележје руског православног социолекта у односу на српски. Наиме, међу руским 
православним клирицима и верницима, услед континуиране литургијске употребе 
искључиво црквенословенског (а не и стандардног руског) језика, присутна је активна 
црквенословенско-руска диглосија, што у српској средини, с обзиром на напоредност и 
конкурентност употребе традиционалног и савременог стандардног богослужбеног 
израза, са све изразитијим превалирањем овог потоњег, није случај (најпотпунију 
теоријско-пројективну и емпиријску анализу савременог богослужбеног израза српске 
православне Цркве са социолингвистичког становишта нуди Ружица Бајић у: Бајић 
2007: 91-365). Отуда, као што ћемо видети, основно конститутивно обележје 
православног социолекта рускога језика представљају црквенословенизми, при чему су 
они присутни на свим нивоима огранизације језичког система, док су, у говору српских 
клирика и верника, они заступљени далеко слабије. 

У даљем излагању, понудићемо инвентаризацију конститутивних обележја 
православног социолекта савременог руског и српског језика по језичким нивоима, са 
настојањем да идентификујемо истоветности, сличности и разлике међу њима и да 
утврдимо социолингвистичке узроке најмаркантнијих уочених појава. 

 
III Конфронтациона системско-структурална анализа руског и српског 

православног социолекта 
 

Фонетско-прозодијски ниво 
 

У руској средини, у говору чланова Цркве (клирика и уцрквењених верника) 
на фонетско-прозодијском нивоу уочавају се извесна карактеристична својства која 
се, без изузетка, везују за утицај црквенословенског језика као богослужбеног језика 
руске православне Цркве:  

1. очување квалитативних и квантитативних обележја неакцентованих 
вокала, одсуство њихове редукције: усердные [мо] ления, [Бого]матерь, [про] славлю, 
ми[ло] сердие; 

2. изговарање акцентованог [э] после палатализованих (умекшаних) 
сугласника и африкате [ц] у позицији пред веларним и веларизованим сугласницима, 
одсуство лабијализације: [с'естры], [м'ертвый], [ отцэв];   
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3. чување изговора фрикативног [γ], [γ'] у речима Бог, благо, благодать и сл.; 
4. ортографско изговарање наставака придева мушког рода у форми генитива 

једнине (појава је присутна искључиво код придева са сакралним значењем): 
свят[аго], церковн[аго], боголюбив[аго];  

5. чување црквенословенског акцента у речима са различитим акценатским 
нормама у руском и црквенословенском језику: избавитель, плотский, припадая, 
помазать, трапеза (детаљније исп. Бугаева 2006; Бугаева 2008 а: 78-90; Бугаева 2008 
б; Бугаева 2009). 

Ова појава, која се среће при изговарању проповеди и молитава, читању 
посланица, званичних докумената Цркве, саопштења за јавност, држању предавања из 
области теологије и православне духовности, давању интервјуа од стране представника 
јерархије, али и у свакодневној комуникацији међу клирицима и верницима, лако је 
објашњива: и верници и свештенство веома много времена проводе у окружењу 
црквенословенског као богослужбеног језика и постепено, спонтано, преузимају одлике 
црквенословенског изговора у комуникацији која се односи на духовну сферу. Када се, 
међутим, монолошко или дијалошко излагање чланова Цркве креће у оквирима животне 
свакодневице, друштвено-политичке, професионалне, културне сфере, сфере масмедија 
и разоноде, црквенословенизми у изговору се не користе. Описана појава занимљива је 
по томе што показује да у говору припадника Цркве постоји руско-црквенословенска 
диглосија, при чему се одељивање црквенословенске и руске изговорне норме 
практикује у складу са предметом комуникације: архаична норма везује се за сакралне, а 
савремена за профане садржаје. Побројана дистинктивна обележја фонетике и прозодије 
православног социолекта уочавају се и у већинској и у старообредничкој популацији. 

Маркантна обележја српског православног социолекта јесу следећа: 
1. преференција изворних изговорних ликова у сакралној лексици грчког 

порекла: ангел, архангел, Евангелије, евангелски, философија, симпосион и сл. у односу 
на нормативно: анђео, арханђео, Јеванђеље, јеванђељски, филозофија, симпозијум; 

2. чување црквенословенске акценатске норме у сакралној лексици страног 
порекла (дарохранúлница, даронóсица, благодáћу, Сведржúтељ, кивóријум, 
еклисијáрх, канонáрх, трикúрије), у изговору канонских апелатива (Макáрије, 
Васúлије, Антóније, Христóс), у најфреквентнијим литургијским формулама 
(Господе, помúлуј! Амúн!) – у овом потоњем случају, чак и уколико су употребљене 
изван сакралног контекста, типа: Знаш шта је било? Боље да ти не причам! Господе, 
помúлуј! То је тако, и амúн. Нема разговора; 

3. преференција архаичнијих и дијалекатских варијанти (из шумадијско-
војвођанских говора) у случају постојања акцентских дублета (изговор типа 
манаст�ирскū, апостòлскū, преподôбнū, богонöснū, правòславнū или правослâвнū, код 
òца Јовáна и др., за разлику од неутралног: мàнастирскū, àпостолскū, прèподобнū, 
богòноснū, прäвославнū, код òца Јòвана и сл.). 

И у говору српских верника, запажамо утицај црквенословенске изговорне и 
акценатске норме, премда знатно суженији по спектру и слабији по интензитету, што 
је, по нашем мишљењу, условљено чињеницом да је српски језик у богослужењима 
присутан – ограничено и незванично – од почетка ХХ века, а званично од 1964. 
године9 (исп. Кончаревић 2006а: 291-306). Тај утицај снажније је изражен код 

                                                 
9 Синодска одлука о увођењу стандардног језика у богослужење српске православне Цркве 
донета је 1964, на основу реферата митрополита загребачког Дамаскина Грданичког, поднетог 
Светом архијерејском синоду и Сабору 1963. године (Д. Грданички, О употреби српског језика 
у нашем богослужењу – Гласник СПЦ, 1963, 7, стр. 259-264). Доношење ове одлуке 
хронолошки кореспондира и са аналогним одлукама донетим у римокатоличкој Цркви на 
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монаштва и свештенства, него у редовима лаиката. С друге стране, за разлику од 
руске средине, уочавамо и приметно присуство дијалекатских прозодијских црта као 
средство конфесионалног маркирања говора, посебно међу свештенством, 
монаштвом и припадницима богомољачког покрета. Фаворизовање шумадијско-
војвођанске акцентуационе норме свакако се може повезати са доминантном улогом 
Карловачке митрополије у формирању новије српске парохијске и монашке 
духовности, конституисању српске теолошке мисли, утемељивању и потоњем 
неговању проповедништва и националних црквено-појачких традиција. Није без 
значаја ни чињеница да је, управо на тлу Војводине, поникао и богомољачки покрет – 
у то време називан „покретом побожних“ (исп. нап. 6; подробније о „покрету 
побожних“ в. у: Војиновић 1991: 229-253), као и да је у њој отпочела пракса  
богослужења на српском језику10. 

 
Графијско-ортографски ниво 

 
 У обема срединама, наилазимо на истоветна обележја по којима се сакрални 

стандард диференцира у односу на општеупотребну правописну норму (преглед 
графисјко-ортографских обележја руског сакралног стандарда в. у: Бугаева 2007; 
Кондратьева 2005; конфронтационо у руском и српском – Кончаревић 2009, 27-34): 

1. преференција писмовних врста заснованих на црквенословенском 
ћирилском графичком стандарду (славјаници) при графичком обликовању сакралних 
текстова, као и у натписној графици (логотипи православних гласила, наслови књига, 
наслови и поднаслови текстова у часописима), ређе у брошурама (углавном са 
текстовима молитава, акатиста, канона, посланица, проповеди); 

2. употреба курзива и полуфета у специфичним функцијама – за 
наглашавање интертекстуалности (при преузимању навода из Библије, одломака из 
химнографских остварења, литургијских текстова, последовања светих Тајни); 

3. честа употреба графијског знака крста – испред титуле или потписа 
свештених лица, пре свега, архијереја и старешина манастира (рус. † Кирилл, 
Патриарх Московский и всея Руси, Игумения Свято-Преображенского монастыря † 
монахиня Серафима; срп. † Епископ бачки Иринеј, Игуманија свештене обитељи 
жичке † монахиња Јелена), на почетку молитава, проповеди, посланица, писама, 
диптиха (поменика), дијаријских забележака; 

4. коришћење титле у литератури из области литургике и сакралне 
музикологије на савременом језику за означавање гласова (напева), година, подела на 
перикопе (зачала), катизме, стихове; 

5. писање великог слова у теонимима, агиоантропонимима, хеортонимима, 
еклисионимима, агиотопонимима, иконимима, титулама свештених лица, називима 
административних јединица Цркве, називима припадника религија по специфичним 
узусима који се поштују у сакралном стандарду и диференцирају у односу на 
општеупотребну норму; 

                                                                                                                            
заседањима Другог ватиканског концила 1963–64. године (детаљније о ставовима Концила у 
вези са литургијским језиком, в. Вукашиновић 2001: 93-94). 
10 Постоје сачувана сведочанства о присуству народног језика у богослужењима у епархији 
Вршачкој од 1916, у Великом Бечкереку и Новом Саду од 1925 итд. (исп. Кончаревић 2006а: 
297-298). Иначе, иницијативе за замену традиционалног богослужбеног израза савременим 
јављају се на подручју Карловачке митрополије још крајем 60-их и почетком 70-их година XIX 
века, док се у Србији то питање поставља тек крајем 80-х година, дакле, са две деценије 
закашњења (исп. Кончаревић 2006а: 292-294). 
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6. коришћење великог слова као средства маркирања теистичке оријентације 
аутора текста, уношења додатне валоризационе, емоционалне, експресивне и 
функционално-стилске информације (Арнольд 1999: 291), као и постизања 
емоционално-експресивног ефекта код читалаца (рус. Древо Крестное, Силы 
Небесные, Таинство Исповеди; срп. свештени Канони, Распети Христос, тројица 
Епископа, Љубав Божија и сл.). 

Уочавају се и обележја својствена сакралном ортографском стандарду обају 
конфронтираних језика, али са неједнаким интензитетом реализације: 

1. преференција изворних ортографских ликова у сакралној лексици 
црквенословенског порекла, а у руском и у канонским антропонимима: рус. келлия, 
болярин, седмь, кровию, совестию, помощию, егоже, Елисавета, Татиана, Даниил 
наспрам нормативног келия, боярин, семь, кровью, совестью, помощью, его же, 
Елизавета, Татьяна, Данил; срп. чесни/ честни, постни, надсуштни, прелестни, 
Божиј, наспрам нормативног: часни, посни, насушни, преласни, Божији/ Божји; 

2. строго придржавање у руском сакралном стандарду морфемског принципа у 
писању извесних афиксалних морфема које, по правописној норми, имају двојаку 
реализацију, у складу са изговором: рус. безценный, безкорыстный, безсовестный, 
безследно, безчинство, уместо нормативног: бесценный, бескорыстный, бессовестный, 
бесследно, бесчинство, а у српском – тенденција ка увођењу морфемског принципа у 
писању извесних коренских (срб-: србски, Србство, Србкиња) и афиксалних морфема 
(разчовечење, разсрбљен, разцрковити, безсловесни). 

Разлике између два графијско-ортографска стандарда своде се на следеће: 
1. знатно шира примена црквенословенске графије у издањима 

старообредничких заједница, на којој се штампају не само богослужбене него и друге 
књиге и периодична издања, као средство њиховог визуелног маркирања и 
диференцирања не само у односу а секуларна него и на издања већинске Цркве (појава 
која у српској средини није присутна ни у једној од ужих верско-социјалних групација);  

2. искључива употреба ћириличког графијског система у српском сакралном 
стандарду, насупрот конкурентској употреби ћирилице и латинице у 
општеупотребној реализацији српскога језика (појава која представља средство 
истицања конфесионалне и националне маркираности издања српске православне 
Цркве, за разлику од секуларних издања других верских заједница и других 
националних заједница које се служе латиничним писмом); 

3. постојање правописних дублета у руском сакралном стандарду у 
зависности од тога да ли се примењује на издања већинске или старообредничке 
Цркве: староверци се и данас у својим богослужбеним књигама придржавају 
ортографских решења прихваћених пре Никонове реформе, а исто важи и за правила 
транскрипције антропонима и топонима (нпр. Алимпий ум. савременог стандарда 
Алипий, Иоаникий ум. Иоанникий, Киприян ум. Киприан, Кирил ум. Кирилл, Сава ум. 
Савва, Саватий ум. Савватий, Еросалим ум. Иерусалим), као и за транскрипцију и 
творбено-граматичку адаптацију апелатива грчког порекла у староверским издањима 
(антимис ум. антиминс, стихера ум. стихира, акафисто ум. акафист и сл.); 

4. присуство у српском сакралном стандарду извесних правописних правила 
која се у општеупотребној норми не примењују – имамо у виду писање удвојених 
сугласника у сакралним апелативима (авва, амма, аллилуја) и удвојених 
самогласника у канонским антропонимима страног порекла (Исаак, Авраам). 

У обе средине, као што показује спроведена анализа, постоји раскорак између 
сакралног графијско-ортографског стандарда и општеупотребне норме, што имплицира 
да се ова потоња процењује као неадекватна за издања из области православне 
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духовности и теологије (свакако, и услед вишедеценијског утицаја идеолошких 
фактора). У српској средини, сакрални стандард је монолитан, у руској се у појединим 
случајевима примењују алтернативна решења (савременија и усаглашенија са 
општеупотребном нормом – у издањима руске православне Цркве, архаична – у 
старообредничким публикацијама). Најзад, специфичност српског сакралног графијског 
стандарда садржана је и у недопустивости напоредне употребе ћириличног и 
латиничног писма, својствене секуларној сфери, што је последица потенцирања 
националног елемента, верске и културне традиције у издањима српске православне 
Цркве у условима мултиконфесионалности и мултикултуралности њеног окружења.  
 

Морфолошки ниво 
 
 На морфолошком плану, у оба конфронтирана социолекта, уочавају се 

обележја која су одраз елемената диглосије (функционалног разграничења 
традиционалног богослужбеног израза и савременог језика) у црквеној средини:  

1. употреба архаичних падежних форми именица – у руском, углавном у 
реминисценцијама на светописамске и богослужбене текстове (князи, крыл, 
Господеви) и у вокативу: отче, старче, Николае, а у српском, у облицима вокатива 
канонских имена: Марије, Ксеније, Матроно, Михаиле, Гавриле; 

2. деархаизација извесних придевских и заменичких форми: у деклинирању 
придева – рус. святаго, честнаго, животворящаго, многая, благая, срп. 
православному, славному; у грађењу суперлатива, одн. елатива – срп. облици са 
суфиксима –ејш-/ -ајш- који се користе при титулисању свештенослужитеља: 
блажењејши, свјатјејши, чесњејши); у деклинирању заменица – рус. у нея, ея, срп.  
мојему, твојему, нашему, вашему, свему; у руском православном социолекту и 
употреба архаичних заменица: аз, иже, сей, кий, у конкуренцији са савременим 
еквивалентима: я, который/какой, этот; 

3. деархаизација и актуализација извесних глаголских категорија које су се у 
историјском развоју руског и српског језика изгубиле, под утицајем 
црквенословенског језика: у руском – аориста и импефекта: смеяхся, не рекох, 
обнищахом, у српском – радних партиципа садашњег и прошлог времена: свештеник 
чита разрешну молитву кајућем се вернику; игуман испитује сагрешившег монаха.  

 Описане појаве (исп. Бугаева 2008 а: 93-108; Кончаревић 2012б) свакако 
представљају резултат интензивних дотицаја клирика и верника са 
црквенословенским језиком при аудитивној и визуелној рецепцији сакралних 
текстова, али и средство конфесионалног маркирања и стилизације њиховог говора, 
којим потенцирају своје дистанцирање од секуларне сфере, али и истичу 
приврженост културним и националним традицијама.  
 

Дериватолошки ниво 
 
Дериватолошки ниво у оба конфронтирана социолекта, иако се, у целини 

посматрано, уклапа у општеупотребну норму, одликује се извесним специфичним 
творбеним моделима и формантима који представљају његово диференцијално 
обележје. У питању су, углавном, творбени црквенословенизми који су имали 
потврду у историји руског и српског књижевног језика, али су доцније прешли у 
категорију историзама, као и неологизми карактеристични за говор верничке 
популације (или неких ужих група у њеном оквиру). 

 У оба социолекта, запажају се извесна истоветна, или веома блиска 
дериватолошка обележја:  
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1. чување архаичних деривата са суфиксима -ство: рус. апостольство, 
духовничество, постничество, предстательство, преемство, предпразднество, 
старчество, столпничество, срп. апостолство, предстатељство, прејемство, 
претпразнество, стараштво (и русизам: старчество), столпништво; -аниј(е)/-
ениј(е): рус. Воздвижение, врачевание, дарование, дерзновение, моление, небрежение, 
нестроение, отдание, одеяние, попечение, послушание, спасение, убиение, срп. 
Воздвиженије, мољеније, нестројеније, оданије, одјејаније, пјеније, послушаније, 
спасеније (у етикецијској формули: Спаси Бог! – На спасеније!), -тель, одн. -тељ: 
рус. гонитель, гробокопатель, жертвователь, законоучитель, защититель, 
избавитель, настоятель, обличитель, покоровитель, ревнитель, церковнослужитель, 
срп. гонитељ, избавитељ, ослободитељ, Сведржитељ, Спаситељ (деривати типа: 
ослободилац, спасилац лишени су сакралне конотације), -ость, односно -ост: рус. 
намоленность, праздность, убогость, худость, срп. васељенскост, другост, 
недостојност, палост, саборност, тројичност, црквеност; 

2. присуство специфичних префиксалних изведеница које нису 
карактеристичне за општеупотребни језик: у руском социолекту са префиксима 
анти-: антидор, антиминс, антифон; архи-: архидиакон, архиепископ, архимандрит, 
архипастырь, архистратиг; пре-: преблагословенный, премирный (премирные 
блага), премудрый, премудрость, пренебесный (пренебесный жертвенник 
Господний), преславный, преславночудный, преподобный, воз-/вос-: возноситься, 
возгордисться, вознегодовать, возрастание, воспротивиться,  воссияние, 
восславление;  низ-/нис-: низвести, низринуть, ниспасть, ниспослать, ис-: искупить, 
испытать, испросить, у српском – са префиксима  ваз-/вас, воз-/вос-, из-/ис-, низ-
/нис-, по-, пре-, са-/су-, уз(а)-, у-: вазнети (се), васпоставити, возглас, воздвижење, 
исходити (у значењу: 'потицати': Дух Свети од Оца исходи), испросити (у значењу 
'измолити, издејствовати': испросили смо благослов од оца Тадеја), ниспослати, 
низвести, ниспасти, попразнество, потрпети (у значењу: стрпљиво сачекати), 
пречисти, преблагословени, сабрат, саслуживати, саподвижник, сараспињати се, 
сунаследник, сутелесништво, узажелети, уцрквенити; 

3. присуство специфичних изведеница са суфиксима -ник: рус. алтарник, 
безмолвник, восприемник, заступник, исповедник (у значењу: 1. 'человек, претерпевший 
гонения за православную веру и причисленный к лику святых'; 2. 'священник, 
принимающий исповедь'; 3. 'человек, который исповедуется'), келейник, насельник, 
молитвенник, постриженик, печальник, праведник, прислужник,  причастник (1. 
'человек, который причастился'; 2. 'тот, кто причастен чему-либо'), сродник, 
сподвижник, спостник; канонник, осмогласник, подсвечник, служебник, требник, 
чиновник (називи богослужбених књига и црквених сасуда), срп. исповедник, 
молитвеник, печалник, причасник, сутелесник; благодарник, образник, отачник, 
саборник (називи публикација са духовним садржајем), односно за лица женског пола, -
ница: рус. заступница, исповедница, келейница, наставница, трапезница ('повариха'), 
срп. испосница, настојатељица, странопријемница, утешитељница; -ец: рус. лжец, 
льстец, нищелюбец, провидец, прозорливец, христопродавец, чтец, односно –ац: срп. 
богомољац, православац, сиромахољубац, тајновидац; рус. -ствова-: 
благодушествовать, блаженствовать, владычествовать, монашествовать, 
священствовать, усердствовать, юродствовать; срп. -ова-: благовати, монаховати, 
патријарховати, саборовати,  -ари-: заједничарити, удеоничарити и сл.;  

4. присуство сложеница насталих калкирањем по грчком обрасцу 
(русизирани, односно србизирани црквенословенизми): рус. долготерпеть, 
миропомазать, неправдоглаголать, пустынножительствовать, чудотворить, 
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христарадничать, срп. водоосвећење, дуготрпљење, злословљење, миропомазање, 
празнословљење, рукоположење, као и специфичних композита које нису добијене 
калкирањем: рус. мясоед, мясопустный, повседневный, неологизми духоподъемный, 
местнохрамовый, самообновленный (самообновленная икона), требоисполнитель; 
срп. душекорисни, ђавоимани, монахољубив, радостотворни, стомакоугађање; 

4. раширена супстантивизација придева (рус. верные, благочинный,  
православный, преподобный, святой, юродивый, срп. блажена, верни, грешни, 
недостојни, преподобни, Пречиста, Свевишњи) и партиципа (рус. верующий, гонимый, 
крещаемый, молящиеся, монашествующий, начальствующий, обремененные, 
одержимый, почивший, прославленный, срп. верујући, изабрани, началствујући, 
новопрестављени, новопросвећени, оглашени, почивши, прослављени, упокојени, уснули). 

Описано стање (Бугаева 2008а, 108-136; Кончаревић 2012) показује две 
тенденције: деархаизацију и актуализацију црквенословенских, с једне стране, и, у 
знатно мањем обиму, активизацију стандардних творбених модела и средстава у 
циљу творбе неологизама (рус. захожане, запоститься, расцерковляться, срп. 
оправославити се, преревновати, срцочашће, цркворушитељски). Поред утицаја 
црквенословенског, у српској средини, запажа се и изражени утицај руског језика на 
творбени план православног социолекта (главнина српске преводне богословске и 
литературе из православне духовности све донедавно била је руске провенијенције, 
при чему је мноштву преводних остварења, посебно оних чији су аутори свештеници, 
монаси, теолози – лица без филолошког образовања – било својствено обиље 
русизама услед непознавања интерпретационих преводилачких поступака). Творбени 
ниво православног социолекта знатно је архаичнији у односу на савремену норму у 
српском, него у руском језику. Конфесионално маркирана творбена средства у оба 
социолекта карактеристична су, пре свега, за терминологизоване и јединице 
општеупотребне лексике које у говору носилаца религиолекта доживљавају 
семантичку трансформацију.  

 
Лексички ниво 

 
 Лексички план израза носилаца православног социолекта у руској и српској 

етносоциокултурној средини карактерише се низом специфичних обележја 
(најпотпунији опис у руском в. у: Бугаева 2008а: 148-204): 

 1. висок удео терминолошке лексике, посебно из домена литургике, црквеног 
права, аскетике, различите по пореклу: грецизми (рус. агиография, елей, литургия, 
стихарь, хиротонисать, срп. хагиографија, јелеј, литургија, стихар, хиротонисати), 
црквенословенизми (рус. агнец, возглашать, кандиловжигатель, лжица, срп. агнец, 
возглашавати, лажица, странопријемница), хебраизми (рус. аллилуйя, аминь, осанна, 
срп. алилуја, амин, осана), латинизми (рус. секта, семинария, срп. секта, тонзура), 
исконски руски, односно српски термини (рус. обедня, обращение, отдание,  
постричься, срп. заједничарење, миросаљка, обраћење, удеоничити);  

 2. терминологизација општеупотребне лексике, уз добијање новог лексичког 
значења (рус. правило у смислу молитвенное правило, часы у смислу служба часов, 
срп. правило, часови), развијање допунских преносних значења (рус. служба, 
падение, послушание, приложиться, срп. служба, пад, послушање, поклон у смислу 
метанија), промену конотативних значења (рус. очарование, прелесть, смирение, 
тварь, срп. смирење, чаша, трон);  

 3. висок удео међу нетерминолошком лексиком историзама и архаизама: рус. 
вразумляться, окормлять, подвизаться, попущение, прегрешение, прикладываться, 
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скверна, сподобиться, срп. двоједушност, нелицепријатно, оскврњење, усековање, 
целомудреност;  

 4. сужавање лексичког значења, односно асоцирање полисемичних лексема 
само са једним значењем, типа: лексема служить, за коју Речник руског језика С. И. 
Ожегова констатује 6 значења, у језичком изразу православних клирика и верника 
асоцира се искључиво са значењем 'совершать богослужения'; обращение се користи 
искључиво у значењу 'принятие человеком того или иного вероисповедания'; приход 
– '1. первичная административная единица Церкви, 2. верующие, посещающие 
определенный храм'; постричься ('принять монашеский постриг'); записка ('листок с 
перечнем имен, подаваемый молящимися в храме для поминовения на молебне или 
панихиде'); кафедра се асоцира искључиво са епископском катедром итд. У српском 
православном социолекту, постоји аналогна појава: лексема служити, за коју Речник 
српскога језика Матице српске констатује 6 значења, у социолекту, асоцира се 
искључиво са значењем 'обављати верски обред'; слично важи и за примере: чин – '1. 
положај у јерархијском достојанству; 2. чинопоследовање, обред'; опход ('обилазак 
око храма, обично са иконама и барјацима,  уз појање и изговарање молитава') итд.; 

5. постојање специфичних неологизама и оказионализама, који се обично 
користе у сленгу ужих група (опис сленга једне узрасно-социјалне категорије у руској 
верничкој популацији в. у: Бугаева 2004), типа: рус. вседушно, доброплодный, 
послекрещальный, поствовать, присножеланный, управославиться; срп. благословија 
(хумористички или иронично интонирано: богословија), пастирица (студенткиња 
пастирско-катихетскoг смера) (сленг ученика духовних школа), ошишати се (примити 
монашки постриг), обући се (добити право ношења расе и камилавке), свући се (изаћи из 
манастира, раскалуђерити се) (сленг монашких заједница) и сл.; 

6. присуство свакодневне лексике која у говору носилаца социолекта 
доживљава семантичку трансформацију, типа рус. отчитывать (у значењу 'изгонять 
бесов с помощью специальных молитв', уместо општеупотребног 'ругать'); послушание 
('работа, выполняемая в монастыре или в другом месте по благословению священника', 
уместо општеупотребног значења 'повиновение, покорность'); вратарь 
('церковнослужитель, который охраняет вход в храм', уместо општеупотребног 
значења 'игрок спортивной команды, защищающий ворота, голкипер'); приобщиться 
('причаститься', а не 'включиться в какую-нибудь деятельность, стать участником 
чего-нибудь'); срп. разрешити (од грехова); разрешење (од поста); благословити (у 
смислу 'заповедити, наредити'); послушање (у смислу 'обавеза, дужност', нпр.: 
испуњавати послушање канонарха, наставничко послушање у богословији); смиравати 
се ('испуњавати се смирењем као врлином супротном гордости');  

 7. употреба религиолектизама, уместо општеупотребних лексема, нпр. у 
руском: Святейший не любит трапезовать в одиночку. Что предпочитает вкушать 
отец игумен? Кусочек фаршированной щуки откушал и Высокопреосвященный; срп. 
прислужити свећу ум. запалити свећу; појати у храму ум. певати у храму; целивати 
икону ум. пољубити икону; поклоничко путовање ум. екскурзија по светињама, 
ходочашће; имати у молитви ум. молити се редовно (за кога); узети у молитву ум. 
почети се молити (за кога);  

  8. специфичности у реализовању синонимских односа између лексема: 
 а) синонимија лексичких јединица од којих једна припада општекњижевном 

језику, а друга православном социолекту: рус. дело – делание, надежда – упование, 
неделя – седмица, масло – елей, одежда – одеяние, плен – пленение, память – 
памятование, сообщить – возвестить, срп. гануће – умиљење, објективност – 
нелицепријатност, одећа – одежда, певање – појање, пољубити – целивати, 
колебљивост – двоједушност; 
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 б) синонимија религиолектизама: рус. елеосвящение – соборование; обедня – 
литургия; агапа – трапеза, срп. началствовати – возглављивати, молитвеник – 
молитвослов, устројитељ – уредитељ, општежиће – заједница;   

 в) синонимија страних и општеупотребних руских, односно српских речи: 
рус. агиасма – святая вода, диаконник – сосудохранилище, икона – образ, монах – 
инок, неофит – новоначальный, Октоих – Осьмогласник, хиротония – 
рукоположение; срп. интронизација – устоличење, јереј – свештеник, катихета – 
вероучитељ, параклис – капела, презвитерски – свештенички;   

 г) синонимија црквенословенизама и општеупотребних руских, одн. српских  
речи: рус. богохульство – кощунство, отрок – мальчик, отроковица – девочка,  
преставление, успение - смерть, преслушание – неповиновение, теполота – запивка; срп. 
добродетељни – врлински, изображење – представа, лажица – кашичица, помјанути – 
опоменути се, сетити се (у молитви), сасуд – посуда, униније – тугомора;    

д) постојање синонимских редова чији се чланови диференцирају по 
припадности различитим стилским регистрима (неутрални, односно 
општеупотребни, узвишени или снижени регистар), типа: рус. просфора – просвирка, 
монахиня – инокиня – монашка, срп. презвитер – јереј – попа, просфора – наора, или 
по градуалности (степену изражености одређене особине): рус. грех – прегрешение, 
борьба – борение, срп. раскајати се – покајати се, слабост – немоћ – палост, 
врлински/ добродетељан  – достојан - блажен – преподобан - свет;  

9. специфичности у реализовању антонимских односа:  
а) релативно мали број антонима у ужем смислу, посебно у домену 

богословске терминологије (рус. акривия – икономия, анахореты – киновиты, срп. 
акиривија – икономија, анахорети – киновити); 

б) шире посезање за ситуативно-контекстуалном антонимима, типа: рус. 
Альфа и Омега, Церковь земная и Церковь небесная, мирные и премирные блага, ум – 
сердце, тело – дух, грех – покаяние, мир – монастырь, срп. Алфа и Омега, земаљска и 
небеска Црква, земаљска и небеска добра, ум – срце, тело – дух, грех – покајање, 
свет – манастир; 

10. постојање специфичних паронима: рус. догма – догмат, канун – канон,  
крестный (путь, ход) – крёстный (отец, сын), мирный – мирской, пустыня – пустынь, 
святой – святитель, стихарь – стихира, таинство – тайна, срп. благодаран – 
благодатан, јелеј – јереј, метанија – метаноја,  писанија – писаније итд.  

Унутар религиолекатског лексичког система, могућа су и диференцирања 
према критеријуму опслуживања ужих верско-социјалних група. У руском 
православном социолекту, тако, запажамо веома разгранат систем лексема које се 
везују искључиво за сферу старообредништва, што је, свакако, последица чињенице 
да је у питању респектабилан културолошки феномен утемељен на аутентичним 
доктринарним  поставкама, са вековном традицијом, посебностима у богослужењу, 
обичајима, ортопраксији, и, не на последњем месту, са великим бројем припадника 
јасно одељених од већинске Цркве. Упоређивањем старообредничке лексике са 
јединицама вокабулара, носилаца религиолекта који припадају већинској Цркви, 
долазимо до следеће типологије односа према врсти нееквивалентности (полазне 
основе класификације в. у: Томахин - Фомин 1986: 254-256): 

1. денотативна нееквивалентност (лексема из старообредничке културе односи 
се на предмет, појам или ситуацију потпуно непознате већинској православној култури). 
Овакви примери најзаступљенији су у тематским групама „дом, обиталиште, исхрана“: 
ручное кадило / кацея, торжищно брашно, „одежде свештених лица и одећа верника“: 
скуфья, схима, кафтырь, подсхимник, надгрудник, лестовка, подручник, «црквена 
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уметност»: истинноречие, новоистинноречие, хомония, раздельноречие, анененайки, 
хабува, „богослужење Цркве“: начал (малый, большой; прощальный, общительный), 
приходные и исходные поклоны (семипоклонный начал); сугубая аллилуия; Великий 
Нефимон, „устројство Цркве“: большак (киновиарх), большуха (начальная матка), 
наставник, начетчик (начетчица), канунница, „органи црквене власти“ (Освященный 
Собор Русской Православной Старообрядческой Церкви; Российский Совет 
Древлеправославной Поморской Церкви), а читава једна тематска група – „староверски 
правци и њихова подела“ – садржи искључиво лексеме потпуно непознате култури 
већинске Цркве: поповцы – австрийцы (Белокриницкое согласие), окружники, 
неокружники; единоверцы; ветковцы (беглопоповцы) – диаконовское согласие, 
лужковцы, тульское согласие, бугровцы; беспоповцы – федосеевцы, аристовы, 
титловцы, тропарщики, даниловцы, филипповцы, адамантовы, аароновцы, поморцы, 
старопоморцы, новопоморцы, самокрещенцы, рябиновцы, дырники, мелхиседеки, 
странники (бегуны), средники, часовенные; нетовцы – отрицанцы, подначальники, 
староспасовцы, новоспасовцы, отрицанцы, немоляки. Најслабија је нееквивалентност 
репрезентована у тематским групама које означавају реалије присутне у колективној 
свести свих носилаца руског језика, где је модификација у складу са припадношћу 
већинском или мањинским црквеним организацијама готово изостала („материјални и 
духовни свет“, „ емоционалне, волитивне и интелектуалне радње и стања“, „односи међу 
људима“);  

2. денотативна еквивалентност, уз неједнако језичко означавање (реалија је 
присутна у обема културама, али у једној од њих, не поседује свој посебни језички 
израз). Лексеме из ове подгрупе углавном имају конкретно, најчешће предметно, 
каткад и процесуално значење, а дистрибуирају се углавном по тематским групама: 
„православна уметност“, „ храм и његово устројство“. Таква је, примера ради, 
синтагма наречное пение (истинноречие, новоистинноречие) која означава стил 
псалмодијског читања и изговарања текста при мелизматском појању, супротстављен 
вокализацији полугласника у слабом положају, тзв. хомонији. У већинској култури, 
посебно језичко означавање овог стила изостало је из једноставног разлога, што у њој 
не постоји опозиција о којој смо говорили (наречное пение се подразумева и, као 
такво, нема свој засебан израз). Или: обичај да се над крстом крај гроба преминулог 
поставе две укрштене даске или брвна, образујући неку врсту „крова“, постоји и код 
већинског и код старообредничког становништва, али код старовераца, тај заклон 
има и посебан назив – намогильник, голбец, голубец, који је међу већинским 
становништвом пао у заборав;   

3. функционална сличност различитих реалија, нпр. лестовка (старообр.) – 
четки (већински правосл.), кацея – кадильница, крюк – нота, схима – аналав, длинная 
рубашка – власяница, кафтан – ряса, кафтырь – камилавка, подсхимник – кукуль, 
надгрудник – апостольник, Освященный Собор РПСЦ – Священный Собор РПЦ, 
великий земной поклон – метания, дыра – икона и  

4. функционална различитост истих или сличних реалија, нпр. 
семипоклонный начал (старообр.) – метания (већински правосл.), семипоклонный 
начал – приветствие (в гостях), наставник – священник, большак – игумен итд. (исп. 
Кончаревић 2006: 162-163). 

Диференцирања у односу на социолект припадника већинске Цркве уочавају 
се и у оквиру старообредничке фонске лексике, сачињене од јединица које на 
појмовном плану имају еквиваленте у култури главнине руске верничке популације, 
али се не подударају на семантичко-асоцијативном плану: у свести припадника 
старообредничке културе, те се лексеме асоцирају са извесним екстралингвистичким 
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– историјским, етнографским, амбијенталним итд. знањима, или показују посебну 
емоционално-експресивну маркираност. Рецимо, лексички фонови речи скит у 
староверској и већинској православној средини нису потпуно еквивалентни, с 
обзиром на различитости у погледу њиховог функционисања, структуре, састава 
(скит је код старовераца подразумевао или насеље у близини каквог манастира где 
су се настањивале особе оба пола, пре свега, монаси и монахиње, својеврстан 
манастирски метох, или било какво тајно друштво старообредника–лаика, званично 
регистровано као фабрика, предузеће, приватна кућа и сл., док се, код већинског 
православног становништва, скит асоцира искључиво са посебним видом монашког 
општежића у малој заједници). Или: догматик у обе културе означава посебан жанр 
богослужбених песама у којима се, заједно са похвалом Пресветој Богородици, 
износи тумачење догмата о оваплоћењу Бога Логоса и о сједињењу две природе – 
божанске и људске – у Господу Исусу Христу, као другој Ипостаси Пресвете 
Тројице, а пева се на вечерњу – на крају стихира на Господи воззвах и на стиховњи. 
Специфичност старообредничке културе, посебан историјски фон овог 
химнографског термина, састоји се у: 1) појању догматика по неумској нотацији, 
строго унисоно, без хармонизације (не полифоно) и на другачије мелодије у односу 
на богослужење РПЦ; 2) познавању текста и мелодије догматика од стране ширег 
круга верника, њихово често појање не само у храму и 3) асоцијација на прогоне 
старообредаца у XVIII и XIX веку, када су, полазећи на робију или у изгнанство, они 
масовно певали догматик четвртог гласа „Подаждь утешение Своим рабом, 
Всенепорочная“. Или: староверци лексему акафисто (редовно у овом облику, а не 
акафист, као у РПЦ) асоцирају искључиво са акатистом Пресветој Богородици и 
неколицином дела овога жанра црквеног песништва која су се употребљавала пре 
раскола, док припадници РПЦ знају за далеко већи број акатиста, писаних по обрасцу 
„Взбранной Воеводе“ у част многих Светих, неретко и обједињених у посебне 
зборнике – акатистнике, непознате старообредничкој култури (коментаре за 
старообредничку фонску лексику дајемо на основу: Вургафт – Ушаков 1996). 

Битна конституента старообредничке лексике јесу и историзми везани за 
староверску традицију, нпр. гари (из времена настанка покрета) – самоспаљивање 
изазвано апокалиптичким предвиђањима и доктрином о зацарењу антихриста у 
видљивом свету, двоеданы/ записные старообрядцы (из доба Петра Великог) – 
регистровани старообредници који су због свог отвореног верског изјашњавања (при 
пописима становништва и сл.) били у обавези да све пореске и друге финансијске 
обавезе плаћају у двоструком износу у односу на остале грађане Русије, окружники и 
неокружники (из 60-их и70-их година XIX века) – присталице и противници „Окружне 
посланице“ (1862), чији је аутор био И. Г. Кабанов Ксенос, а коју је својим потписом 
озваничио један део Белокриницке јерархије. Има и случајева да је, у једној култури 
(већинској православној), одређена лексема историзам, док се у другој 
(старообредничкој), она активно користи: знаменное пение, демественное пение, крюки 
(знамена), анененайки, подручник, торжищно брашно, правский (крест, икона, книга), 
итд. (коментаре везане за историзме дајемо према: Вургафт–Ушаков 1996).   

Јединице вокабулара носилаца староверског социолекта, и поред његове 
разгранатости, чине периферију руског лексичког система. Анализом заступљености 
107 лексема презентираних у Енциклопедијском речнику староверства (Вургафт–
Ушаков 1996) у 10 речника руског језика11, дошли смо до следећих квантитативних 

                                                 
11 Имамо у виду следеће речнике: БАС – Словарь современного русского литературного 
языка, т. 1-17. Москва–Ленинград 1948–1965; БСЭ – Большая советская энциклопедия, т. 1-30. 
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показатеља: 34 лексеме (31,77%) нису регистроване ни у једном речнику; у само 
једном, налазимо 14 речи (13,08%), у два – 12 речи (11,21%), у три – 7 речи (6,54%); у 
4 и 5 речника, региструје се 23 речи (21,49%), у 6-8 речника – 17 речи (15,88%). Само 
ова последња категорија – заступљеност у преко половине речника руског језика – 
представља, по нашем мишљењу, актив старообредничког вокабулара познат и 
другим носиоцима руског језика. Изразито слаба заступљеност, или потпуна 
незаступљеност највећег дела лексике која опслужује старообредничку културу у 
речницима руског језика, јесте још један показатељ њене социјалне 
маргинализованости, без обзира на репрезентативан број носилаца, али и њене 
самоизолације, затворености према другима. У прилог овом закључку, иде и 
квалитативна анализа лексике која је заступљена у преко половине консултованих 
речника: у ову групу спадају или најопштији појмови староверске културе 
(старообрядец – 8 пута, старовер – 7, поповец – 6, беспоповец – 6, согласие – 7), или 
појмови заједнички староверској и већинској православној култури (поклон – 8, скит 
– 8, титло – 7, аллилуия – 7), или лексеме које су развиле још неко значење поред 
онога што га имају у староверској култури (наставник – 7, начетчик – 7); једина 
типично староверска реалија, која је ипак посведочена у већини речника (7), јесте 
странник. Најобухватнију презентацију лексике старообредништва дају Даль и 
ППБЭС (39 лексема), следе БАС и СЭС са 31 лексемом, Дьяченко и БСЭ са 24 
лексеме, док, рецимо, речник Ожегова, који презентира лексичку основу савременог 
руског језика, заступа свега 17 лексема, што је такође показатељ маргинализованости 
културе ове верске заједнице у савременим условима (запажамо да у презентацији 
старообредничке лексике предњаче или речници који бележе архаичну лексику, или 
енциклопедијски речници). Занимљиво је да речник језичких новина у редакцији 
Скљаревске12, у коме је посведочен повратак у актив или актуализација око 300 
лексема везаних за црквени живот, не констатује у истом том контексту ниједну 
лексему из старообредничке културе. С друге стране, Сомовљев речник архаизама 
бележи 4 староверске лексеме: кацея, крюки, крюковой распев, лестовка. 
Консултовањем Руског асоцијативног речника у редакцији Ј. Н. Караулова13, 
установили смо одсуство било које карактеристичне старообредничке лексеме у 
својству реакције на неке стимулусе везане за сферу религије, Цркве, руског 
народног живота (Бог, церковь, христианство, храм, старина, деревня, печать), а 
ово, са своје стране, показује да су појмови везани за старообредничку културу на 
периферији колективне језичке свести савремених носилаца руског језика. Најзад, 
старообредничка лексика слабо је учествовала у језичким контактима: тако, 
контактолошки речник русизама Ј. Ајдуковића14, који бележи русизме фиксиране у 
свим речницима српског стандардног језика, констатује 8 лексема са подручја које 

                                                                                                                            
Москва 1969–1978; Даль – В. И. Даль, Толковый словарь живаго великорусскаго языка. Москва 
1935; Дьяченко – Г. Дьяченко, Полный церковнославянский словарь. Москва 1993; МАС – 
Словарь русского языка, т. 1-4. Москва 1957–1961; Ожегов – С. И. Ожегов, Словарь русского 
языка. Москва 1973; ППБЭС – Полный православный богословский энциклопедический словарь, 
т. 1-2. Москва 1992; Сомов – Словарь редких и забытых слов. Москва 2003; СЭС – Советский 
энциклопедический словарь. Москва 1979; Ушаков – Д. Н. Ушаков (ред.), Толковый словарь 
русского языка,  т. 1-4. Москва 1935–1940. 
12 Г. Н. Скляревская (ред.), Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые 
изменения. Санкт Петербург 1998. 
13 Ю. Н. Караулов (ред.), Русский ассоциативный словарь, т. 1-2. Москва 1994.  
14 Ајдуковић – Ј. Ајдуковић, Русизми у српскохрватским речницима. Принципи адаптације. 
Речник. Београд 1997. 
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нас интересује, али у 5 случајева, не бележи њихову везаност за староверску културу, 
будући да је језичко позајмљивање долазило из већинске културе (Домострој, 
кафтан, крјуки, начотник – sic, сарафан); три лексеме – беспоповац, раскол, 
раскољњик – јесу најопштији појмови старообредничке културе, при чему два 
последња представљају одраз номиновања са позиција киријархалне Цркве. 

У српском православном социолекту, напротив, диференцирања овога типа 
релативно су слабо заступљена и везана су углавном за малобројне неологизме, 
оказионализме и лексеме са помереним значењем карактеристичне за говор 
припадника савремених унутарцрквених струја: акакијевац, артемијевац, 
дедејићевац (пејоративан назив за припаднике групација издвојених из српске 
православне цркве), паписта, модерниста, кардинал (пејоративан назив за 
припаднике канонске јерархије и теологе), катакомба ('богомоља у којој се окупљају 
припадници фракција одељених од целине српске православне Цркве') и сл. 
Богомољачки покрет, и поред једноиповековне традиције деловања и релативне 
бројности чланства, није изнедрио неки засебан социолекатски лексички систем 
управо из разлога што се, у његовом окриљу, није конституисала било каква 
теолошка доктрина, или посебан тип православне културе која би изискивала појаву 
специфичних лексема за именовање њених реалија. За говор припадника 
богомољачких братстава, карактеристична је активна употреба  далеко ширег спектра 
лексема са значењем обичаја и обреда, него у социолекту других верника (посебно 
оних из урбаних средина), типа: годовина, годовњак, крсница, свети, свето ('крсна 
слава'), приславица ('преслава, заветна слава'), никољштак, аранђеловштак, ђурђевац/ 
ђурђевштак (домаћин одговарајуће славе), криље, патерице ('други дан славе'), 
мирбожити се ('честитати Божић') и сл. (о лексици из ове тематске групе у српском 
језику детаљније в. Баич 2010: 126-128). Такође, уочава се већи удео дијалектизама и 
покрајинизама за именовање реалија из сфере православне духовности, типа: 
светопетка (хеортоним, назив празника преподобне матере Параскеве – свете 
Петке), трапавица (седмица у којој се не пости средом и петком), радован 
(положајник), витиљ, божитњи, Божиј и др. У богомољачкој средини, присутна је и 
тенденција ка избегавању употребе одређених лексема. Тако, за именовање духа 
злобе, не користе се одговарајуће јединице вокабулара (ђаво, демон, бес), него се он, 
по правилу, назива непомеником, што је, очито, узроковано сујеверним страхом од 
његовог оприсутњења самим изговарањем датих гласовних комплекса15. 
Комуникацијски табу важи и за спомињање Бога, па се, рецимо, међу богомољцима 
неретко може чути етикецијска формула: Хвала у име знаш већ чије/ зна се чије 
(уместо Хвала у име Божије; Хвала у име Христово), што је, чини нам се, 
инспирисано буквалистичким тумачењем заповести из Декалога о непомињању 
имена Божијег16 узалуд (2. Мојс. 20, 7). 

                                                 
15 У питању је примитивно схватање о неконвенционалној (безусловној) природи језичког знака, 
које је у супротности са општеприхваћеним лингвистичким становиштем чију је формулацију 
дао Фердинанд де Сосир. О овој тенденцији, уоченој и у руској средини код зилотских групација 
(између осталог, и код старообредника), детаљније в. у:  Мечковская 2000: 2-8.  
16 У богомољачкој средини, дакако, реч је о одразу магијске свести и ригористичке 
побожности, али, начелно посматрано, овакав комуникативни табу не мора, у неком другом 
социјалном миљеу, бити инспирисан оваквим приступом религиозности. Тако, у руској 
интелектуалној и монашкој средини почетком ХХ века, развијено је учење које, својим 
коренима, сеже у доба исихазма, познато под називом имјаславије (имяславие). Поборници 
тога учења сматрају да име Божије и име Исуса Христа, као друге ипостаси Свете Тројице, 
имају божанску моћ, тако да је, у време молитвеног призивања, Бог нераздељиво присутан у 
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Ниво вербалних комуникацијских норми 
 

Битан аспект православног социолекта клирика и уцрквењених верника 
представљају и средства њихове вербалне комуникацијске културе – комуникацијске 
норме, односно комуникацијска правила чије је практиковање у заједници Цркве 
обавезно17. Конкретно, у питању су вербална средства која се практикују у 
унутарцрквеној комуникацији у стандардним комуникацијским ситуацијама 
(поздрављање при сусрету и на растанку, обраћање, изражавање молбе, савета, 
захвалности, извињења, жеље, похвале, комплимента, утехе, саучешћа, честитања).  

 И. В. Бугајова издвојила је верницима својствену менталну категорију 
протективности (од лат. protector – заштитник, покровитељ) и идентификовала њене 
манифестације у говору носилаца православног социолекта у руској средини, 
посебно на нивоу етикецијских формула, у избору стилистички маркираних 
синонима, граматичких и лексичких црквенословенизама итд. (Бугаева 2008 а: 63-
70). Ова категорија може се уочити и у нормама вербалне комуникацијске културе. 
Тако, у етикецијски клишеираним упитно-одговорним дијалозима као реплике на 
питања типа: рус. Как  дела? Как здоровье? Как съездил?, срп. Како сте? Јесте ли 

                                                                                                                            
Своме имену. Имјаславију су се супротставили рационалистички настројени монаси–
интелектуалци (имяборцы), сматрајући да ова доктрина значи „обожавање“ гласова и слова, па 
су је зато и називали „имябожническая ересь“. Званична Црква, такође, заузела је критички 
став према овом учењу, увидевши његову заблуду у идентификовању имена Божијег и Његове 
суштине, стављању знака једнакости између имена и Именованог. Православно гледиште на 
ово питање исказаће доцније о. Павле Флоренски, учећи да „име Божије јесте Бог; али Бог није 
име. Суштина Божија је изнад енергије Његове, иако та енергија изражава суштину Имена 
Бога“. Исто поручује и о. Сергије Булгаков, који развија концепцију о имену Божијем као 
вербалној икони, која је, као и свака икона, призвана да антиномијски открива и, уједно, 
скрива суштину Божију. Преглед патристичких (св. Симеон Нови Богослов, св. Марко Ефески, 
св. Нил Мироточиви, св. Пајсије Величковски, св. Игнатије Брјанчанинов, св. Теофан 
Затворник) и тумачења савремених теолога (еп. Калист Вер, архимандрит Јефрем Филотејски) 
везаних за ово питање в. у књ.: М. Арсенијевић (прир.), Моћ имена. О молитви Исусовој. 
Цетиње 1997. 
17 Под комуникацијском културом, или, уже, комуникацијским понашањем, подразумева се 
укупност норми и традиција у комуникацији унутар одређеног национално-језичког колектива, 
социјалне, професионалне или узрасне групе. По методологији разрађеној у Центру за 
комуникацијска истраживања Универзитета у Вороњежу (Русија), под руководством проф. Ј. 
А. Стерњина (исп. Стернин 2000: 8-27; Стернин 2008: 104-153; веома информативан приказ 
Стерњиновог учења в. у: Драгићевић 2010: 132-141), у нашим радовима, први пут је, по 
неколико методолошких приступа (ситуативни, параметарски, аспекатски), описано 
комуникацијско понашање припадника Цркве у односу на представнике секуларне 
комуникацијске културе, са циљем уочавања специфичности вербалног, невербалног 
комуникацијског понашања и социјалног симболизма унутар одређених верско-социјалних 
категорија – монаштва, свештенства и верника у српској и руској говорној и социокултурној 
средини из синхронијске и дијахронијске перспективе, а размотрена су и општа теоријско-
методолошка питања истраживања сакралне комуникацијске културе. У испитивањима 
комуникацијске културе (у нашем случају – норми и традиција у комуникацији везаној за 
сферу сакралног), пажња истраживача усмерена је на њене базичне категорије, као што су: 
комуникацијске  норме, вербално комуникацијско понашање, невербално комуникацијско 
понашање, социјални симболизам („језик уобичајеног понашања“), стандардна 
комуникацијска ситуација, комуникацијска сфера, комуникацијска чињеница, комуникацијско 
обележје, комуникацијски фактор, комуникацијске околности, комуникацијски табу, 
комуникацијски шок, комуникацијски императив итд. (о овим појмовима детаљније в. у: 
Стернин 2008: 109-112; Драгићевић 2010: 133-134, 136).  
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добро допутовали? Како Ваше здравље? и сл., међу клирицима и верницима често се 
могу зачути одговори типа: рус. Слава Богу! Слава Богу, хорошо! Слава Богу за все!, 
срп.  Слава Ти, Боже! Хвала милом Богу, добро! Слава Богу, све је у реду! Вашим 
светим молитвама, оче, све је добро прошло! Било је искушења, али слава Богу! Не 
баш најбоље, али даће Бог! и сл.  

 У идентификовању комуникацијских норми које се практикују међу 
носиоцима православног социолекта у руском језику идентификовано је 61, а у 
српском, 85 основних етикецијских формула са пратећим варијантама које се 
примењују у 11 стандардних комуникацијских ситуација. Пошто је за руски 
социолект инвентар ових формула наведен у: Бугаева 2006 б; Бугаева 2008 а: 66-67), 
овде ћемо представити систем српских аналога: 

 (а) поздрављање при сусрету: Помаже Бог! / Помоз' Бог! Помоз' Бог и сви 
Свети! - Бог у помоћ! / Бог вам добро дао! Бог Вам добро дао и нико вам ништа не 
могао!;  (секуларни поздрави Добар дан, Добро јутро и сл. у православној средини се 
не практикују);  Благословите! – Бог да благослови! Благослов Божији!; Христос 
посреди нас! – Јесте и биће! Христос се роди! – Ваистину се роди! (о Божићу); Бог 
се јави! - Ваистину се јави! (о Богојављењу); Христос васкрсе /воскресе)! – Ваистину 
васкрсе/ воскресе!) (од Васкрса до Вазнесења Господњег – Спасовдана); Господ се 
вазнесе! – Ваистину се вазнесе! (од Спасовдана до Педесетнице);   

 (б) обраћање: Браћо и сестре! Часни оци! Ваша Светости! (обраћање 
патријарху); Ваше Високопреосвештенство! (митрополиту); Ваше Блаженство! 
(архиепископу); Ваше Преосвештенство!/ Преосвећени Владико!/ Преосвећени! 
(епископу); Ваше Високопреподобије! (игуману, игуманији, архимандриту); Оче 
игумане! Оче Макарије! (јеромонаху, монаху); Честњејши! (протојереју); Оче Ратко! 
(свештенику, ђакону); Оче ректоре! (ректору богословије); Мати игуманија! Мати 
Василија! (игуманији, монахињи); Сестро Филотеја! (монахињи); Сестро Милице! 
(искушеници или верници); Брате Милане! (вернику, посебно у богомољачким 
круговима); Старче! (обраћање духовном оцу); 

 у писменој форми: Предраги у Господу Владико и оче Амфилохије! 
Поштовани у Господу оче Никола! Драга мати / матушка Јелена!; 

 (в) молба: Благословите... (почетак излагања молбе свештеном лицу, нпр. 
Благословите, оче, да поставимо сто); Помозите Христа ради! Кумим вас Богом и 
светим Јованом!; 

 (г) савет: Отац Тадеј би у том случају казао...; Сећате се шта вели апостол 
Павле...; Помоли се Мајци Божијој!;  

 (д) захвалност: Благодарим! Нека Вам Господ узврати десетоструко/ 
стоструко/ хиљадоструко! Хвала у име Христово; 

 (ђ) извињење: Опростите, Бога ради! Скрушено се кајем, опростите! 
(формула извините у православном социолекту се не користи); 

 (е) изражавање жеље: Нека Вас Господ/ Пресвета Богородица/ Свети 
арханђел Михаило чува! Нека те Господ благослови у све дане! Живео на многаја 
љета! Милост Божија нека буде на вама у све дане! Нека Вам Господ подари мир, 
радост и добро здравље! Многе године дому, домаћину и свој браћи и сестрама који 
овде бише, Богу се молише и славу подигоше! (у склопу „дизања славе“ при ломљењу 
колача, према народном обичају); 

 (ж) изражавање утехе: Све ће то Господ уредити! Даће Бог, биће све у реду! 
Даће Господ да све изађе на добро! Трпљен спасен! Ко претрпи до краја, спашће се! 
Не тугуј, све је то по вољи Божијој / по допуштењу Божијем! Бог види Твоју патњу, 
помоћи ће ти! Господ све види! Од Бога се ништа не може сакрити! Не тугуј, само 
веруј; 
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 (з) изражавање саучешћа: Бог да му душу прости! Нека му је вечан спомен! 
Господ да упокоји душу његову у рајским насељима/ тамо где праведници почивају! 
Сви смо ми смртни! Сви смо земља и у земљу ћемо отићи; 

 (и) честитање: Срећна и благословена слава! Срећан данашњи празник! На 
здравље и спасење свето Причешће! Нека вам је благословено склапање брака! 
Спасавај се у анђелском чину / образу! (после обреда примања монашког пострига); 

 (ј) поздрављање на растанку: Збогом! Збогом пошли! Помјаните, оче! – Да 
Вас помјане Господ од сада па довека/ у све дане! Куд год ходили, Богу се молили, 
шта год чинили, Господ вам добро даривао – мира, здравља и свакога берићета! 

 Испитивање етикецијских формула које се користе у стандардним 
комуникацијским ситуацијама међу носиоцима православног социолекта у српској и 
руској говорној и социокултурној средини показује (а) њихову разуђеност, односно 
постојање широког спектра иницијалних и одговорских реплика применљивих у 
стандардним комуникацијским ситуацијама; (б) постојање посебних алтернативних 
комуникацијских норми које одељују клирике и уцрквењене чланове Цркве од оних 
који то нису и чије непрактиковање, или неправилно коришћење (типа: *Ваша 
Светлости; *Господине Радовићу! (обраћање митрополиту Амфилохију); *Да Вас 
питам, попе...; *Христос васкрс!; Помаже Бог! – *Добар дан! Христос се роди! –* И 
Вама!/ *И Вама исто желим и сл.) изазивају код носилаца православног социолекта 
ефекат комуникацијског шока, или комуникацијског неспоразума; (в) шири спектар 
дистинктивних етикецијских формула у односу на секуларну комуникацију у 
православном социолекту српског језика, него у православном сдоциолекту руског 
језика; (г) у односу на руски православни социолект, постојање знатно ширег спектра 
етикецијских формула везаних за стандардну комуникацијску ситуацију 
поздрављања при сусрету (исп. Бугаева 2008 а: 67); (д) непостојање етикецијских 
формула везаних за изражавање комплимента или похвале, што је констатовано и на 
руском узорку (Бугаева 2008а: 67). 

 Као и на лексичком, и на плану комуникацијских норми, постоје извесна 
диференцирања међу члановима ужих верничких групација, што се, у руској 
средини, везује за старообреднике, а у српској, за чланове богомољачких братстава.   

 Старообредници су, као што смо већ показали, носиоци посебног религиолекта 
руског језика, који има доста додирних тачака са социолектом припадника већинске 
Цркве, али поседује и извесне диференцијалне црте, које се очитују, пре свега, на 
лексичком плану, као и у специфичним комуникацијским нормама чије је 
практиковање, при општењу са припадницима исте заједнице, обавезно. Рецимо, при 
упознавању са монахом, поставља се питање: Как имя Ваше ангельское? (уобичајена 
одговорска реплика: Варсонофий/ Агафангел/ Питирим..., грешный); при сусрету, обичај 
је да се упита: Как вас Господь милует? (уобичајена одговорска реплика: Здравствуем 
Вашими святыми молитвами); поздрављање групе чланова заједнице који воде 
разговор међу собом врши се стандардном формулом: Мир честной беседе; пред 
почетак обедовања, неко од присутних изговара формулу: Благословите покушать, на 
шта најстарији за трпезом узвраћа: Бог благословит; у истој ситуацији, уобичајене су и 
реплике: Ангел за трапезой! -  Невидимо предстоит; при доласку у госте, упућује се 
поздрав: Мир дому сему! (искључиво уколико је реч о старообредничком дому), док 
домаћини узвраћају: С миром принимаем (или, ређе: Милости просим). Запажа се и 
изражено присуство протективности у фреквентним формулама типа: Храни вас 
Господь; Божией помощи в делах; Бог в помощь; Ангела в дорогу; Ангела за трапезой) 
(детаљније о комуникацијској култури старообредника в. у: Кончаревић 2011 б). 

 У српском језику, извесне специфичности на овом плану карактеристичне су 
за социолект богомољачких братстава: стриктно ословљавање формулом брате/ 
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сестро/  браћо (типа: дођи, сестро Новка), употреба формула благословите/ 
благословите и опростите не само у комуникацији са свештеним лицима него и 
лаицима – члановима братства (типа: благословите да вам испричам шта се јуче 
десило). Међу протективима у говору богомољаца, веома су фреквентне паремије у 
којима се предочава свемогућство Божије, типа: Бог зна како ваљаде; Бог је јак;  Бог 
је стари давалац; Бог је стари чудотворац; Прије ће мати заборавити своје рођење 
него Бог своје створење; Сам Бог нема господара; Сам је Бог без гријеха; Сила је у 
Бога (једнога). Бог ником дужан не остаје и сл.18 

 
IV Закључак 

 
 Православни социолект не представља целовит и самодовољан лингвистички 

и комуникацијски систем. Његова фонетско-прозодијска, морфолошка, творбена и 
лексичка основа, као и систем комуникацијских норми којима располаже, адекватни 
су базичном инвентару лингвистичких и комуникацијских јединица савременог 
руског и српског књижевног језика. На свим нивоима језичког система, међутим, 
основни конститутивни елемент православног социолекта, и у руској и у српској 
средини, представљају црквенословенизми и архаизми, с тим што се уочава и 
тенденција ка формирању неологизама.  

Из социолингвистичке перспективе, религиолектизми се манифестују као 
маркери који омогућавају идентификовање представника одређене социјалне групе, у 
овом случају заједнице православне Цркве, и њихово диференцирање од других 
социјалних група, а у извесним случајевима, и идентификовање ужих верско-
социјалних група у односу на доминантну верничку популацију (старообредници у 
руској, припадници богомољачких братстава у српској средини).  

На основу спроведене анализе, сматрамо да се у руском језику може говорити о 
православном социолекту као релативно стабилној и заокруженој категорији, док је, у 
српској средини то категорија  у формирању (са слабије израженом стабилношћу својих 
иманентних карактеристика у односу на руску језичку ситуацију и знатно суженијим 
репертоаром конфесионално маркираних средстава која се диференцирају у односу на 
стандардни национални језик). У обе средине, даља судбина православног социолекта 
зависиће, по нашем мишљењу, од екстралингвистичких (положај Цркве у друштву, 
статус клирика, монаха, наставника и ученика духовних школа у самој Цркви, 
хомогенизованост верника, степен њихове тенденције за одељивањем од секуларних 
друштвених кругова) и интралингвистичких фактора (језичка политика Цркве у погледу 
заступљености традиционалног богослужбеног израза, рецепција црквенословенизама 
код млађих генерација носилаца руског, односно српског језика). Такође, склони смо да 
претпоставимо да ће се православни социолект у обе средине најпотпуније развијати 
међу монаштвом и свештенством као затвореним и релативно изолованим друштвеним 
групама, као и међу мањинским верничким групацијама које показују тежњу ка 
самоизолацији (старообредничке фракције у Руса и богомољачка братства у Срба). 

 

                                                 
18 За опсервирање социолекта богомољаца, поред присуствовања у неколико наврата на 
њиховим скуповима у парохијском дому при храму Св. Николаја Чудотворца на Новом гробљу 
у Београду, имали смо увид и у писмене изворе – записнике са њихових састанака, 
публикације из богомољачке штампе, мемоарску литературу (најпотпунији зборник на ту тему 
јесте: В. Димитријевић (прир.), Без Бога ни преко прага. Српски духовници ХХ века. Београд 
2004). 
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Ксения Кончаревич 
 

РЕЧЬ ПРАВОСЛАВНЫХ КЛИРИКОВ И ВЕРУЮЩИХ 
В СЕРБСКОЙ И РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

(социолингвистические определяющие факторы и сопоставительный 
системно-структурный анализ) 

 
В предлагаемой работе, после указания на социолингвистические 

определяющие факторы функционирования православного социолекта в русской и 
сербской языковой и социокультурной среде, анализируются его конституирующие 
признаки на фонетико-просодическом, графико-орфографическом, словообразо-
вательном, грамматическом, лексическом и на уровне норм вербального 
коммуникативного поведения. Применяя метод сопоставительного  анализа, автор 
выявляет тождества, сходства и различия между ними, а потом рассматривает 
социолингвистические причины важнейших выделенных явлений. 

В обоих сопоставляемых языках православный социолект не является  
целостной и самодовлеющей лингвистической и коммуникативной системой. Его 
фонетико-просодическая, морфологическая, словообразовательная и лексическая 
основы, а также система присущих им коммуникативных норм, соответствуют 
базовому инвентарю лингвистических и коммуникативных единиц современного 
русского и сербского литературного языков. На всех уровнях языковой системы 
основной конституэнтой православного социолекта, и в русской и в сербской среде, 
являются церковнославянизмы и архаизмы, причем наблюдается тенденция к 
формированию неологизмов.  

На основании проведенного анализа автор приходит к выводу, что в русском 
языке есть основания считать православный социолект сравнительно стабильной 
категорией, в то время как в сербской среде это категория формирующаяся, с менее 
выраженной стабильностью своих имманентных характеристик по сравнению с 
русской языковой ситуацией и более узким репертуаром конфессионально 
маркированных средств, отличающихся от национального языкового стандарта. 

Ключевые слова: православный социолект, клирики, речь. 
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СТАЊЕ ПРАВОСЛАВНИХ МЕДИЈА У РУСИЈИ 
 
Апстракт: Православна журналистика у Русији бурно се развијала на 

постсовјетском простору, а због све осетнијег повећања друштвеног значаја руске 
православне Цркве, и у последње време у свим медијима, интензивно се развија 
правац журналистике који извештава о црквеном животу.  

Што се тиче чисто православних медија, у њих, у пуном смислу речи, можемо 
сврстати само оне који су основани од стране званичних органа руске православне 
Цркве, односно непосредно од стране Патријаршије, синодалних установа, 
манастира. Наравно, има и других православних медија који нису потекли непосредно 
из Цркве, али се Цркви обраћају за добијање благослова у вези са својом делатношћу. У 
руској православној Цркви, никаква цензура у вези са издавањем православних медија не 
постоји, осим додељивања ознаке „ Препоручено за штампу“ од стране Синодалног 
информативног одељења руске православне Цркве. 

Поједини православни медији врше интегративну функцију и баве се 
унутрашњим информисањем, али већина православних руских медија јесу приватни 
пројекти који се деле на више струја. Од њих се очекује првенствено православно 
подобан материјал, интересантан за разноврстан аудиторијум – нехомоген по 
социјалном положају, узрасту и степену познавања црквеног живота. Питање 
православља у Русији често има и чисто политички оквир. 

У Русији, постоји чак традиционална национална награда за допринос у 
развоју мреже интернета. Однедавно запажени успех у том такмичењу бележе и 
православни пројекти. 

 Кључне речи: православна журналистика, руска православна Црква, 
цензура, политика, интернет. 
 

Православна журналистика у Русији бурно се развијала на постсовјетском 
простору. Ако је у периоду од 1931. до 1989. године постојао само један часопис 
Часопис Московске патријаршије (рус. Журнал Московской патриархии), којим је 
више од четрвртине века руководио митрополит волоколамски и јурјевски, Питирим 
(Нечајев), бивши покровитељ интелигенције црквене радиности у време Брежњева, 
деведесетих година прошлог века појављују се изненада десетине православних 
издања, радио-станица, па чак и неколико ТВ програма. Јевгениј Стрељчик, тадашњи 
заменик главног уредника листа Вечерња Москва, као додатак уз тај лист од 1993. 

                                                 
1 Рад је настао у оквиру пројекта «Религија и цивилно друштво” који финансира 
Министарство просвете и науке Републике Србије, број 179008а, који реализује Факултет 
политичких наука Универзитета у Београду и Филозофски факултет Универзитета у Нишу. 
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године, штампао прве православне новине које нису биле подложне цензури, а које 
су се звале Црквени весник. 

Говорило се о стварању јединственог медија холдинга руске православне 
Цркве, али су планови били утопични, јер су најзначајнији црквени пројекти 
приватне иницијативе индивидуалаца или друштава. 

Црквено схватање задатака журналистике није у складу са класичном 
теоријом журналистике коју уче студенти на факултетима. Класично схватање медија 
не састоји се у подучавању читалаца, којима се преноси јединствено исправна тачка 
гледишта, већ се они подстичу да самостално износе закључке на основу мишљења и 
аргумената (изузев оне друге журналистике која је типолошки блиска са партијским 
медијима из комунистичког времена, мада је присутна и данас, а та врста 
журналистике јесте пропаганда која се само маскира у журналистику, јер не постоје 
стандарди квалитета, већ се појављују критеријуми лојалности, привржености). 

Званичне црквене медије (сајт „Патриархија.ру“, Часопис Московске 
патријаршије, који имају тираж до 25.000 примерака), епархијске новине и часописе 
можемо сврстати у корпоративну журналистику, која првенствено врши 
интегративну функцију — унутрашње информисање, стварање јединственог 
информативног простора руске Цркве, док је већина приватних пројеката који су 
популарнији и живљи усмерена на различите унутарцрквене субкултуре. Издвајање 
на интересне категорије, по идеолошким схватањима и начину живота, 
карактеристично је и за православне медије. Новине Православни Санкт Петербург, 
осим назива, немају никакве везе са званичним епархијским медијима, а издају се од 
1993. године. У Петербургу се налазе уредништва сајтова „Руска линија“ и „Руска 
народна линија“. До 2010. године, то је било уредништво једног сајта са 
ултрафундаменталистичком политиком која је била у опозицији са већим делом 
епископства руске Цркве. Међутим, касније су сарадници и аутори, на челу са 
Сергејем Григорјевим, кренули у зближавање са Патријаршијом преко Синодалног 
информативног одељења, регистровали су сајт rusk.ru, демонстрирајући лојалну, 
мада и ултрадесничарску позицију, док је други део уредништва, на челу са 
Анатолијем Степановим, прешао на нови домен ruskline.ru и наставио са старом 
линијом независне опозиције. Радикална Народна линија бележи више посета од 
умерене Руске линије, а Народна линија је штампала излагање свештеника 
Александра Шумског из московског Николског храма, у коме се говори да је 
земљотрес у Јапану божија казна за њихов однос према Русији и за паљење руске 
заставе. То је, наравно, изазвало различите реакције код читалаца. У Москви су 
слични листови Руски весник Алексеја Сењина и часопис Благодатни огањ Сергеја 
Носенка. Благодатни огань јесте једно од малобројних издања коме је одузета ознака 
Синодалног информативног одељења због систематског блаћења свештенства и 
епископства. Фундаменталистички ставови ових издања приближно су исти. 

Присутно је непријатељство према другим религијама, према било каквим 
променама и реформама у Цркви, оптуживање појединих црквених великодостојника 
за „екуменизам“, „модернизам“, антизападњаштво, стаљинизам. Понекад се покрећу 
питања канонизације Ивана Грозног и Григорија Распутина. Припадници прве струје 
увели су отпор према ПИБ броју и према новим пасошима и другим чипованим 
документима; имају стабилни аудиторијум, а њихови аутори, углавном свештеници, 
прелазе из једног часописа у други. Други циљни аудиторијум јесу успешни људи, 
задовољни животом, који траже подршку у хришћанској традицији. Такав је био 
часопис Фома, око кога су почели да се скупљају студенти МГИМО (Московског 
државног института међународних односа), који су, деведесетих година прошлог 
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века, наједном постајали верници. То је био полузатворени клуб без формалног 
чланства. У тај клуб, улазили су дипломци МГИМО, њихови пословни и политички 
партнери и свештеници, представници културе, који су се појављивали на насловним 
странама тог часописа. Основне теме биле су: приче познатих о својој вери, књиге, 
филмови, историјски и културолошки текстови, фоторепортаже о „лепоти 
православља“. Управо је касније главни уредник Фоме Владимир Легојда постао 
председник Синодалног информативног одељења. Сличан је и часопис Нескучни сад, 
који је почео да се издаје при храму Светог царевича Димитрија у московској Првој 
градској болници као „часопис о пословима милосрђа“. Дошла је екипа 
професионалних новинара заједно са главним уредником Јулијом Даниловом, која је 
деведесетих година радила у познатом руском часопису Комерсант. Постепено је 
духовник часописа, протојереј Аркадије Шатов, од старешине храма, постао 
руководилац Епархијалне комисије града Москве за доброчинство, а за време 
патријарха Кирила, постао је епископ Пантелејмон, председник Синодалног одељења 
за доброчинство и социјалне услуге. 

У последње време, часопис Нескучни сад балансира на ивици: остајући уз 
званичну црквену структуру, часопис објављује оштре текстове, укључујући и 
репортаже са митинга опозиције, антипутинске чланке, интервјуе на горуће теме 
(Пуси Рајот и слично). 

Православни медији у глобалу стварају виртуелну слику црквеног живота из 
које је тешко закључити шта реално брине црквене људе: пише се махом о нечему 
позитивном, а проблеми и конфликти се, у најбољем случају, спомињу само уколико 
је дат и званичан став о тим догађајима. Новинари које интересује православна 
тематика, а који раде у другим медијима добро осећају и схватају те проблемске 
тачке, али их не могу увек описати на адекватан начин. На пример, 7. априла 2011. 
године, у часопису Руски репортер, новинар Димитрије Соколов Митрич написао је 
репортажу „Веома мала вера“. Она је отворила кутију противуречности у црквеном 
животу, укључујући ту и однос између обичног свештенства са обичним мирјанима, 
са једне стране, и административним црквеним апаратом, са друге стране. Толико су 
се на новинара наљутили људи који се спомињу у репортажи да су исказани реални 
проблеми потиснути и остали на маргини дискусије, а у центру је било питање 
аутора. У црквеним медијима, покренуле су се публикације, сазивали округли 
столови и виртуелне расправе које су имале за циљ да докажу да Соколов Митрич 
греши. Сâм новинар је више пута рекао да никако није желео да његов чланак 
резултира на тај начин.  

Данас нико и не очекује од православних медија квалитетне новинарске 
материјале са аналитиком, истраживањима, незгодним питањима и сличним. Очекује 
се, првенствено, православно подобан материјал, интересантан за разноврстан 
аудиторијум – нехомоген по социјалном положају, узрасту и степену познавања 
црквеног живота. 

У свом интервјуу Интернет издању „Татјанин дан“, главни уредник Еха 
Москве, Алексеј Венедиктов, на питање шта недостаје православним медијима, 
одговара: „Првенствено шта бих ја желео да прочитам, то су житија светаца на 
доступном и савременом језику. Свакодневно у програму 'Метеоскоп' ми говоримо о 
народним обичајима, а кажемо: данас је дан светог Антонија. А ко је он? Где то 
можемо пронаћи на обичном језику, нешто као Библија за децу. Не заборавите да је 
религиозност код нас у многоме стихијска, јер нисмо имали традицију седамдесет 
година. Ко је света Кристина у православној традицији? Зашто баш тог дана? Желео 
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бих обичну причу сироте пастирице, коју бих могао прочитати и препричати сину 
или из које бих схватио због чега је баш тај светац покровитељ и тога и тога“. 

Руски медији, у последње време, препуни су саопштења о неморалним 
поступцима бивших или активних свештеника руске православне Цркве. Навешћемо 
овде пример вести у којој се говори о свештенику који је тукао две жене у 
Петербургу (лист Комсомољска правда од 4. септембра 2012), оптужби на рачун 
Цркве у вези са недавним скандалом активисткиња из групе Pussy Riot (не напада се 
толико ни суд, ни полиција, ни власт, ни први програм Државне телевизије, већ 
управо руска православна Црква). Наравно да у свакој организацији има недоличних 
представника, али их у редовима руске православне Цркве има најмање. Обичним 
новинарима такви су скандали изузетно занимљиви. Можемо, у одређеној мери, 
говорити о планираној кампањи против највеће црквене заједнице у Русији. Власт је 
променљива, због тога није толико ни важно нападати је. Али, вера је стална и ако се 
она уруши у народу, народ остаје незаштићен. Јаз између атеиста и верника се 
продубљује. Могуће је и да самој власти то одговара: један део друштва уједињује се 
око власти као заштитника општеевропских и хришћанских вредности, а са друге 
стране, налази се опозиција која се претвара у одређени клуб „безбожника“.  

Медији са задовољством коментаришу приходе црквених комерцијалних 
предузећа и истичу такву делатност као порок. Проналазе чак и неке хотеле који су у 
власништву црквених јерарха. Ми не можемо о томе да судимо и доносимо закључке 
јер немамо тачне податке, али, уколико погледамо уназад, и одређени библијски 
праведници и пророци имали су у себи „дух предузетништва“: поменућемо овде 
богатог Јова2, који је са смиреношћу прихватао од Бога све добро и лоше.  

Хришћанство је, још од свог настанка, било изложено нападима различите 
врсте. То се и данас јасно види: питање православља у Русији често има и чисто 
политички оквир. Православље је последњи бедем Русије и за многе је то главни 
циљ. Напади на Цркву Христову врше се како споља, тако и изнутра, а непријатељ у 
својим редовима често облачи маску ревнитеља и заштитника чистоће православља. 
Он  је опаснији од спољашњег непријатеља, јер га је, наравно, теже препознати. 
Методе којима се он вешто користи иду од клевета упућених црквеним 
великодостојницима, до употребе лажи, обмане, исказивања чињеница, али и 
њиховог погрешног тумачења. Када бисмо се запитали у чије име они то раде, дошли 
бисмо до јединог могућег одговора: аутори тих часописа и новина и руководећи 
њихови кадрови или желе да дође до раскола у цркви, или, једноставно, поступају по 
налогодавству туђинаца.  

                                                 
2 Јов је потомак Исава, унука Аврамова, и живео је у Арабији око две хиљаде година 
пре Христа. Отац му је био Зарет, а мајка Восора. Био је веома богат, али и веома побожан. 
У Библији се спомиње да је, у његовој седамдесет деветој години, попустио Бог на њега тешка 
искушења кроз Сатану, што је детаљно описано у Књизи Јова. У једном дану, он је изгубио 
огромно своје имање и синове и кћери. Потом се тешко разболео и цело тело му је било 
покривено ранама, од темена до табана. Одбачен, лежао је Јов на ђубришту изван града и 
комадом црепа отирао гној са рана. Међутим, Јов није зароптао на Бога, него стрпљиво 
подносио све муке до краја. У Библији стоји да му је зато Бог вратио здравље и дао му 
богатство много веће него што је пре имао, да му се опет родило седам синова и три кћери, 
колико је и пре имао. Јов је живео две стотине четрдесет осам година. У хришћанству, Јов се 
сматра узором трпељивог подношења сваког страдања које Бог шаље на људе, као и 
преобразом страдајућег Исуса Христа. Српска православна црква слави га 6. маја по црквеном, 
а 19. маја по грегоријанском календару. 
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Постоји мишљење да је у руској Цркви присутна цензура. Званично, никакве 
цензуре нема, иначе то не би било у складу са законодавством Руске Федерације. 
Једини облик контроле црквених медија састоји се у додељивању ознаке од стране 
Синодалног информативног одељења руске православне Цркве, које је основано  
одлуком Светог синода од 31. марта 2009. године, управо због потребе даљег развоја 
информативне делатности Московске патријаршије. За председника Одељења, тада је 
именован редактор часописа Фома, В. Легојда. Главни задатак Синодалног 
информативног одељења састоји се у формирању јединствене информативне 
политике руске православне Цркве, координацији рада између епархијских 
организационих јединица и синодалних установа, као и међусобном односу 
православних и мирјанских средстава јавног информисања. Синодално одељење 
подржава активности медијских пројеката Московске патријаршије, првенствено у 
вези са званичним сајтом руске православне Цркве (www.patriarchia.ru). На видео 
хостингу YouTube, покренут је 2010. године и званични канал руске православне 
Цркве. Поменуто Одељење задужено је и за организацију и одржавање фестивала 
православних медија под називом Вера и реч (рус. Вера и слово). 

Синодално информативно одељење игра главну улогу у присвајању ознаке 
„Препоручено за штампу“, јер је од 1. септембра 2011. године, у руском црквеном 
систему објављивања вести, дозвољено објављивање само оне продукције медија 
(штампа, филмови, видео, аудио и сл.) која је добила поменуту ознаку од Синодалног 
одељења. Ознака се додељује у складу са регулативама које су утврђене од стране 
Свјатејшего патријарха московског и целе Русије. Ознака се додељује у случају да 
материјал не одудара од православног учења, да је у складу са званичним ставом руске 
православне Цркве, не садржи нетачне, непотпуне и, у етичком погледу, недозвољене 
податке. Ознака се издаје на неодређени рок и може се одузети уколико дође до неких 
неправилности у раду. Издаје се бесплатно, а за две године, ову ознаку није добио само 
часопис „Благодатни огањ“, који се издаје као прилог уз часопис Москва. 

Што се тиче незваничне цензуре, постоји више нијанси које се разликују од 
епархије до епархије. Мада, ако се не износе сумњиви богословски погледи (јерес), 
мало је шанси да се доживи на својој кожи цензура. Чак се и политички погледи 
декларишу релативно слободно, уколико се не ради о званичном издању епархије.   

У Санкт Петербургу, постоје све врсте православних средстава јавног 
информисања: две радио-станице („Радио Марија“ емитује програм и за православне 
вернике), неколико новинских издања (осим новина „Православни Санкт Петербург“, 
издаје се и „Вечити зов“). Општеруски православни ТВ канал „Сојуз“ је 2011. године 
отворио дописништво у Санкт Петербургу. Новинари „Сојуза“ свакодневно снимају 
неколико репортажа о животу верника из тог града. Такође се штампа и часопис 
Невски Богослов. 

У Москви, као и у осталим градовима Русије, Црква делотворно користи  
радио. У априлу 1990. године, појављује се у Русији радио-станица „Радоњеж“, која 
је била најмоћнији извор унутарцрквене информације. Можемо рећи да је она 
формирала тренд, а активно се користила и у окршају „православних конзерватора“ 
са „православним либералима“. Од 1995. године, издаје се и новина Радоњеж, 
тренутно Радио „Радоњеж“ може слободно да се слуша у 14 градова Русије. Поред 
„Радоњежа“, посебно истичемо Радио „Логос“ Одељења  за религиозно образовање и 
катехизацију, као и емисију „Верују“ на Радију „Русија“.  

Постоје одређени помаци у области филмске индустрије (у овоме значајну 
улогу игра кинофестивал „Златни витез“ који сваке године организује Савез 
кинематографиста Русије) и телевизије (овде значајну улогу игра фестивал–семинар 
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православне телевизије у организацији Издавачког савета Московске патријаршије, 
Православног друштва „Радоњеж“ и Института за унапређење квалификације радио-
телевизијских радника. У последње време, на ТВ програму биле су заступљене многе 
интересантне емисије и програми, нпр. „Православни месјацеслов“, „Ортодокс“, 
„Канон“, ауторска емисија митрополита смоленског и калининградског, „Реч 
пастира“. Велики значај у развоју православног присуства на телевизији има 
делатност Информацијске агенције руске православне Цркве, која даје осврт на све 
најважније догађаје у црквеном животу (раније је то био посао агенције „ПИТА“). 
Веома је значајна комуникација и заступљеност представника званичне Цркве у тим 
емисијама. На самом почетку емитовања црквеног православног програма, дешавало 
се да коментатори и обични људи који су се појављивали на радију или телевизији 
понекад износе своја мишљења која су излазила из оквира канонских норми. 

Данас је радио изгубио на значају. У различитим градовима, постоје 
православне радио-станице. Најзапаженија је радио-станица санктпетербуршке 
митрополије „Петров Град“. Њено стварање потпомогао је француски емигрантски 
радио „Глас православља“ (La Voix de l’Orthodoxie). У неком смислу, његова 
стилистика супротна je стилистици „народских“ православних средстава јавног 
информисања. Посредством радија, пушта се у етар класична музика, предавања 
професора Универзитета и Духовне академије, разговори са историчарима, 
филолозима, такође се емитују округли столови који се тичу актуелне проблематике. 
У емисији „Пастирски час“, не баве се толико питањима молитве, поста и слично, већ 
питањима у вези са местом човека у савременом друштву, хришћанским погледом на 
савремене проблеме. Као чест гост, појављује се протојереј Георгије Митрофанов, 
један од најистакнутијих црквених историчара, стручњак за XX век. Већина емисија 
посвећена је историјском сећању, одавању поште жртвама репресија. Радио-станица 
контактира са градским организацијама Санкт Петербурга („Живи град“ и сл.), 
подржава иницијативе за измену топонима из совјетске епохе. Посредством 
интернета, ове емисије могу се слушати и ван територије Санкт Петербурга. 

Професор московске Духовне академије, Јуриј Максимов, у свом интервјуу 
за Светосавље.орг3, на питање о православним каналима и радију у Русији, каже да и 
у Русији постоје проблеми због тога што се у православним емисијама емитује нешто 
што нема везе са православљем и да то није лако осмислити. „То је тешко, неопходно 
је много размишљати, покушати да се нађе решење. Господ ће помоћи... Колико 
страдања су морали да претрпе Руси у двадесетом веку, колико Срби, колико други 
народи који су пострадали од комунизма: Бугари, Румуни, колико страдања су 
морали да претрпе и Грци, код њих је беснео грађански рат и била је глад, тешка 
економска ситуација. Колико страдања су морали да претрпе православни из 
Антиохијске патријаршије, Јерусалимске патријаршије од муслимана у прошлом 
веку. И шта се догодило? Православни који нису желели да иду у друге земље, да би 
проповедали – Господ их је сам истерао. Он их је раселио по целом свету. И они су, 
хтели – не хтели, морали да раде нешто, да би људи долазили и постајали 
православни. У Русији постоје људи који говоре да је немогуће обратити човека у 
православље, на пример, да муслиман постане православан, да се тако нешто не може 
догодити. Али, ако их питамо: 'Да ли си ти пробао да то урадиш?' – Они ће 
одговорити: 'Не, нисам'. Говоре да је немогуће нешто што никада нису пробали“.    

Због све осетнијег повећања друштвеног значаја руске православне Цркве, и 
у Русији се у последње време у свим медијима интензивно развија правац 

                                                 
3 Детаљније на страници: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Izazovi/IntervjuDanilJuri.htm#02. 
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журналистике који извештава о црквеном животу. Прво је таква информација 
пролазила преко одељења и рубрика за културу, а сада многи листови имају своје 
специјалне извештаче који пишу о црквеној тематици, а у неким медијима, издвајају 
и посебне рубрике, странице, прилоге који су потпуно посвећени црквеном животу. 
Овде можемо навести рубрику „Лампада“ у листу Труд, рубрику „Благовест“ у 
часопису Работница и многе друге. 

Постоје и издања која већ одавно наступају као отворени непријатељи 
православља и имају крајње јасан циљ: нанети максималну штету Цркви, отргнути 
што више верника од ње. Чак су и светску прославу 2000-годишњице Рођења 
Христовог таква издања искористила за чланке у којима се напада Црква. Они су 
отворено забринути за растући ауторитет Цркве у руском друштву, иако је, у 
одређеним случајевима, то изазвано као реакција на идеолошки диктат комунистичке 
прошлости, па га можемо третирати као непрепознатљиви комплекс. Такви новинари 
не виде у Цркви могућност за обнову живота, већ у њој сагледавају само опасност 
нове идеологије, која условљава одређено самоограничавање, а њима се живи без 
идеологије, апсолутно „слободно“. Не признајући Цркву, они постају робови многих 
идола, а та њихова „слобода“ и њени плодови могу бити погубни за човека јер 
осуђују цивилизацију на нестанак. 

Што се тиче чисто православних медија, у њих, у пуном смислу речи, 
можемо сврстати само оне који су основани од стране званичних органа руске 
православне Цркве, односно непосредно од стране Патријаршије, синодалних 
установа, манастира. Наравно да има и других православних медија, који нису 
потекли непосредно из Цркве, али се Цркви обраћају за добијање благослова у вези 
са њиховом делатношћу. У већини случајева, ради се о верницима и став Цркве јесте 
у томе да подржи такве активности. То није баш најбоље за Цркву, јер такви медији 
не морају увек излагати званичан став Цркве, а постоји опасност да подлегну 
утицајима страних структура, преко донација. Због тога је и за Цркву боље да се, 
међу оснивачима религиозних медија, нађу представници званичне Цркве.  

У Русији, већ сада има десетина православних сервера на руском језику. На 
интернету су заступљене синодалне установе, поједине епархије, храмови и 
манастири, богословије. Један од највећих сервера јесте „Православље у Русији“ 
(рус. „Православие в России“), који је створен уз учешће Фондације „Руска културна 
иницијатива“. Управо на том серверу, смештени су новински листови Радоњеж и 
Православная Москва. Црква има своје званичне сајтове, од којих је главни 
„Патриархија.ру“ (http://www.patriarchia.ru), сајт службе за односе са медијима 
патријарха Кирила. На овоме сајту, издаје се званична црквена информација.  

Ипак, већу посећеност бележе независни или полузависни пројекти на 
интернету. Дуго је најпосећенији био сајт московског Сретенског манастира 
„Православие.ру“ (www.pravoslavie.ru). Он има чак и могућност за прелазак на 
српску верзију. Углавном се на њему објављују културолошки материјали и 
информације које носе конзервативни карактер. Једно време су објављивали текстове 
бораца против компјутерских игрица, западних цртаних филмова и дугих 
манифестација савремене културе. „Православље“ обраћа посебну пажњу на везу са 
другим православним црквама, првенствено са српском православном Црквом. 
Посећеност сајта састоји се од три независне компоненте: интереса читалачке 
публике према намеснику манастира архимандриту Тихону (Шевкунову), аутору 
бестселера Несвети свеци, свештенику кога називају „духовним оцем Путина“; живе 
интерактивне рубрике „питања за свештеника“ на које одговарају сами монаси; 
православног вечитог календара за сваки дан који се може уградити и као модул у 
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друге православне сајтове. Интересантно је и то да је 2012. године пројекат 
„Православље“ издао први молитвеник за iPhone и iPad. 

Један он најцитиранијих јесте сајт „Православље и свет“ (рус. „Православие 
и мир“) на интернет адреси www.pravmir.ru. Почео је са радом 2004. године као 
страница храма Свемилостивог Спаса бившег Скорбјашченског манастира. Данас је 
то већ комплетан интернет медиј који бележи 60.000 оригиналних посетилаца 
дневно. То је назависан сајт, а одржава се помоћу донација. Портал нема једног или 
два велика спонзора који би могли да утичу на уређивачку политику и тиме је 
створена ситуација која је слична идеји друштвене телевизије у европској варијанти. 
„Правмир“ многи критикују: либерали их сматрају пропагандним сајтом, 
„православни фундаменталисти“ – „наранџастим сајтом“ који ради у америчком 
интересу. Али, главни уредник Ана Данилова труди се да обавља функцију 
независног медија. 

Фактички је „Правмир“ колективни блог са више аутора, који понекад имају 
супротне  ставове. То никако не личи на „традиционалне медије“ и није лист који је 
пренет на просторе интернета, већ, слободно можемо рећи, медијска платформа која 
је изграђена због савремених потреба корисника. Осим ауторских текстова и 
репортажа, на сајту „Правмира“, заступљени су и видео-садржаји (репортаже, 
комплетни семинари и снимци са округлих столова). Из „Правмира“ је потекло и 
неколико нових пројеката: православни женски сайт http://www.matrony.ru/, као и 
http://neinvalid.ru/, сајт о животу и проблемима људи са ограниченим могућностима, а 
сваке недеље у PDF формату на сајту „Правмира“, могуће је скинути редовни број 
манастирских новина (у било ком храму у Русији те новине могу се наћи на огласној 
табли). Смисаони тренд у који је ушао „Правмир“ био је осмишљавање текућих 
друштвених процеса са хришћанске тачке гледишта. Управо је на „Правмиру“ 
објављена прича свештеника Димитрија Свердлова о томе како је био посматрач на 
парламентарним изборима 4. децембра 2011. године и како се потрудио да спречи 
уочене неправилности приликом гласања. Многи познати свештеници пишу текстове 
за „Правмир“: Алексије Умински, Фјодор Људоговски, Всеволод Чаплин, али аутори 
су и обични људи, песници. 

Православно друштво „Радоњеж“ основано је са благословом Свјатејшего 
патријарха московског и целе Русије, Алексеја II, и представља религиозну 
организацију руске православне Цркве. Братство већ више од 20 година ради на пољу 
духовног просвећења грађана Русије. Званични сајт „Радоњежа“ јесте 
http://www.radonezh.ru. Патријарх Кирил је о Братству „Радоњеж“ истакао: „Сматрам 
да су новине и радио емисије (Радоњежа) веома важан и користан посао, исто као и 
решавање питања која стоје на путу ширења и усавршавања тог богоугодног посла“ 4. 

Захваљујући овоме сајту, путем интернета (http://www.radonezh.ru/radio/), слушаоци у 
137 држава света могу пратити емисије Радија „Радоњеж“. 

На интернет страни http://www.mepar.ru/, налази се сајт Московске епархије. 
На њему је могуће, поред осталих, веома прегледних и актуелних информација, 
пронаћи опште податке у вези са историјатом епархије и о њеном савременом стању. 
Дају се и адресе и контакти свих манастира и храмова Московске епархије. 

У Русији, постоји чак традиционална награда која се сваке године додељује 
православним рускојезичним сајтовима. Како пише у Црквеном веснику у издању од 
10. 12. 2006. године, „29. новембра је била додела националне награде за допринос у 
развоју мреже Интернета – Премија Рунета 2006. У номинацији „Народна десетка“ 

                                                 
4 http://www.radonezh.ru/main/getprint/7642.html (извор од 23. 9. 2012). 
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четири православна пројекта ушла су у избор за победнике. То су сајтови 
„Православие.ру“ (5. место), „Православие и мир“ (6. место), „Россија православнаја“ 
(7. место), и „Христианство.ру“ (8. место). Укупно је 2006. године у списак за 
гласање било укључено 437 пројеката, а слободно гласање одвијало се у периоду од 
2. октобра до 29. новембра 2006. године“. Овакав, за многе неочекивани резултат, 
остварен је захваљујући томе што су се православни сајтови удружили и наступили 
заједничким снагама, а не индивидуално. Све до 2006. године, места у „народној 
десетки“ националне награде заузимали су углавном пројекти и портали са 
компјутерским игрицама, па чак и еротског садржаја. Први пут је 2006. године 
остварен запажен успех православних пројеката. Постало је јасно да међу 
ствараоцима и корисницима руског интернета постоје и православни верници. То је 
представљало потпуно изненађење за друге учеснике, далеке од православља. На 
различитим форумима, изношене су чак и најневероватније претпоставке да су 
монаси након вечерње молитве обавезно ишли на гласање. Модератор интернет-
форума „Мозиле“, који је био један од директних конкурената православним 
сајтовима, признао је: „Веома се радујем успеху православних сајтова, јер 70 година 
нашег живота није ништа у поређењу са вечношћу након смрти. У свакодневној 
сујети ми понекад заборављамо да је главно да се живи по Божијем закону. Новац и 
каријеру не можеш однети тамо са собом, а значи. Ако је православље толико 
популарно, онда је све у реду, наше главе су на местима“. Успех православних 
сајтова и заузета висока места збунили су и саме организаторе уручивања награда, 
који нису стигли (или можда нису желели) да позову православне представнике. 

Остаје отворено питање и да ли православни верници масовно посећују 
сајтове православних медија. По подацима „Православног света“, на сајту 
www.pravmir.ru, највише посета бележи управо интернет ресурс „Православље и 
свет“, око 35.000 посетилаца дневно. То приближно одговара укупном месечном 
тиражу два најпопуларнија православна руска часописа (Журнал Московской 
Патриархии и Фома). У Санкт Петербургу, са становништвом од 4,8 милиона, 
продаје се месечно свега 10.000–13.000 комада часописа са православном тематиком. 
Већину православних верника, изгледа, не интересују толико православни медији 
због тога што њихова вера није инструмент критичког осмишљавања околне средине. 

 
Закључак 

 
Не случајно, већ методолошки и концепцијски утемељено, определили смо 

се да говоримо о интернету као медију посредством кога руска Црква данас остварује 
комуникацију са верницима. Црква, као друштвена институција, наравно да не може 
да функционише без односа са јавношћу (Public Relations – PR), али Црква се, као 
Тело Христово и заједница верника, бави проповедништвом речи Божије, односно 
мисионарством. Данас можемо чути мишљења да су односи са јавношћу и мисија 
једно те исто. Уколико површно погледамо на то, тако и јесте. Зар није методологија 
апостола и хришћанских проповедника послужила као основа за савремени public 
relations? Термин мисија обилато се користи у пословној комуникацији у многим 
великим мултинационалним компанијама. Све савремене компаније објашњавају 
своју делатност купцима и корисницима представљајући себе и своје сараднике на 
начин испуњавања неке одређене мисије: мисије здравља, мисије лепоте и сл. У 
одређеним компанијама, постоји чак и радно место јеванђелисте, што је жаргонски 
назив за стручног сарадника који се бави односима са јавношћу. Можемо слободно 
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рећи да Црква, на не,ки начин, покушава да себи врати технологију која је произишла 
управо из њене праксе.  

Уочавајући разноврсност и бројност медија посредством којих руска  
православна Црква остварује комуникацију са верницима намеће нам се закључак да 
је она разумела савремене потребе одређеног броја својих верника, на време се 
ухватила у коштац са новим информативним изазовима и технологијом посредством 
којих, на непосредан начин, шири духовност новим нараштајима верника. 
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Дејан Марковић 
Татјана Вулић  
 

СОСТАНЯНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ СМИ В РОССИИ 
 
Православная журналистика в России бурно развивалась на постсоветском 

пространстве, а из-за увеличения значимости Русской Православной Церкви в 
обществе в последнее время во всех российских светских средствах массовой 
информации интенсивно развивается направление журналистики, сообщающее 
новости из церковной жизни. 

Что касается читсо православных СМИ, то в полном смысле этого слова в 
них мы можем классифицировать только те, которые были учреждены со стороны 
официальных структур Русской Православной Церкви: Патриаршии, Синодальными 
учреждениями, монастырями. Конечно, есть и другие православные СМИ, за 
которыми непосредственно не стоит церковь, но которые получают от нее 
благословение для осуществления такой деятельности. В православных СМИ 
фактически нет никакой цензуры, за исключением грифа «Рекомендовано к печати», 
который выдается Синодальным информационным отделом Русской Православной 
Церкви. 

Некоторые православные СМИ выполняют интегрирующую функцию и 
занимаются распространением внутренней информации, но большинство 
православных русских СМИ являются частными проектами, которые разделяются на 
несколько ветвей. От православных СМИ читатель в первую очередь ждет 
интересный православныйо материал, представляющий интерес для широкой 
аудитории – неоднородной по своему социальному и возрастному положению и 
уровню вовлечения в церковную жизнь. Вопрос православия в России часто 
затрагивает и политические рамки. 

В России даже проводится ежегодная национальная премия за вклад в 
развитие Интернет. В последнее время православные проекты добиваются 
значительных успехов в этом конкурсе. 

Ключевые слова: православная журналистика, Русская Православная 
Церковь, цензура, политика, Интернет. 
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     УДК 821.163.41 Настасијевић М. 
 
 
 

Петар Јевремовић 
Филозофски факултет Универзитета у Београду – Србија  

 
МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ И ТЕОЛОГИЈА ТИШИНЕ 

 
Апстракт: Ово је текст о језику. О писаоној и усменој поетици Момчила 

Настасијевића. Он је, првенствено, посвећен његовим могућим теолошким 
импликацијама. Настасијевић је виђен као песник–теолог. Његова појезија  анализирана 
је у њеном (имплицитном или експлицитном) теолошком контексту. Нарочита пажња 
посвећена је њеним (могућим) аскетским конотацијама, аскетским, у најдубљем 
могућем значењу те речи. Његове идеје о језику и о поезији сагледане су у контексту 
древног хомерског разумевања логоса и потоње хришћанске традиције.  

Кључне речи: Настасијевић, језик, аскетизам. 
 
Прилика је да се сетимо Настасијевића. Говоримо о осами. Говоримо о 

речима. О – аскези. Нико у нашем језику није тако дубоко схватио суштинску 
повезаност поетског и аскетског, речи и осаме. 

Настасијевић је песник. Настасијевић није монах. Тачније, он није монах у 
уобичајеном (традиционалистичком) схватању те речи. Ипак, он је човек од подвига. 
Аскезе1. Поетика његове речи јесте поетика оног у речи аскетског, екстатичног. 
Дакле  –  мистичког. Он сам би рекао  –  стварног. 

Настасијевићев подвиг догодио се у језику. Језик је тело његовог подвига. 
Поприште аскетског искуства. Мистички простор артикулисања оног у (поетском) 
дискурсу теолошког. Настасијевићева поезија је, у најизворнијем значењу те речи, 
поетска. Теологија за њега није манир. За њега, теологија је сама ствар оног 
поетског у језику. Заокупљеност речима очитује песникову заокупљеност Богом. 
Настасијевићев Бог је – Реч. Он је  –  LÒgoj. 

Поезија је за Настасијевића, пре свега, о-певати.То је његово о-певати 
много више од тек само певати. Певати је шири појам. Постоје певања и певања. О-
певати је дубље искуство. Није свако певање о-певање. 

Певање може бити необавезно, испразно. Певање се може свести на 
технологију с-певања, односно у-певавања. Метрика стиха, луцидност риме, 

                                                 
1 Формално говорећи, имамо ли у виду историјат његовог подвига, Настасијевићева је аскеза 
ближа традицији (раних, урбаних, високообразованих) апотактика. Истовремено, дух 
његових речи у многу чему битном кореспондира са традицијом класичне хришћанске  
анахорезе. Историјски посматрано, ваља и то имати у виду, неосновано је изједначавање 
аскетизма и анахорезе. По свој прилици, рано хришћанство одликовала је много већа 
разноврсност форми организовања живљења уопште (самим тим, и оног аскетског), него што 
су то потоњи историчари били спремни да признају. Карактеристично је, рецимо, питање 
изворног статуса монаха апотактика (¢potaktiko…), урбаних монаха који су живели у 
насељеним срединама, истрајавали у целибату, углавном били независни од (тада још увек у 
формирању) епископске власти унутар Цркве, при том, узимајући активног учешћа у 
економском (вероватно и политичком) животу заједнице. Уп. Goehring, J. E., Ascetic, Society 
and the Desert. Studies in Early Egyptian Monasticism, Studies in Antiquity & Christianity, Trinity 
Press International 1999, str. 53-72. 
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рекомбинација познатог, и то може бити – певање. О-певање подразумева више. О-
певање  јесте ствар речи. Битне речи која је ту (дакле, у певању) да би собом учинила 
да само неизречје коначно проговори. Да нам, дошавши до речи, нешто каже. 

Ту је – реч. Ту је – мук. Тачније: мукли отпор слову2. О-певати, то управо 
значи  –   савладати тај исти мукли отпор слову. 

О не, 
Шапата неспокоју овом, 
вапаја не. 
 
И до неба кад, 
и пакла 
тежи тим срцу мук. 
 
О мируј,  
претешко моје, 
ками камена мене 
мукла стено. 
............................... 
И за кап само, 
и за кап, 
неизречје ово у реч, 
 
смаком потопило ви створа, 
смаком твар. 
 
О мируј, мируј. 
Шапата неспокоју овом,  
Вапаја не3. 
О-певати значи проговорити. Колико год писао – односно колико год он 

владао логиком и техником писаних жанрова – Настасијевић је (изворно) био песник 
усмене речи. Несвакидашња снага његовог писања управо почива на високој 
засићености писма духом и дахом усменог. Говореног и изговореног. Оно што смо 
прочитали, морамо и чути. Заправо – ослушнути. 

Јер је тихо саткана душа4. 
За Настасијевића, поетско је профетско. Профетско у најизворнијем 

значењу те речи.  Профетско као (непосредно) мистичко. Профетско као чиста датост 
(тј. апокалиптика) речи. Живе речи. Исте оне речи за коју ће, својевремено, Ава 
Филикс рећи да је занемела5. 

                                                 
2 Уп. Настасијевић, М., „Белешке за стварну реч“, Сабрана дела, Дечије новине/ Српска 
књижевна задруга, 1991, књига четврта, стр. 46. 
3 Настасијевић, М., „Глухоте“, Сабрана дела, Дечије новине/ Српска књижевна задруга, 1991, 
књига прва, стр. 53-54. 
4 Настасијевић, М., „Две ране“, Сабрана дела, Дечије новине/ Српска књижевна задруга, 1991, 
књига прва, стр. 38. 
5 Посети нека братија (праћена групом световњака) аву Филикса. Дошавши код њега, замоле 
га (уходаном реториком, по устаљеном обичају) за реч. За – lÒgoj. Уместо одговора, уследиће 
Филиксов одговор. Нема више речи. Док су браћа питала старце и /док су/ делала у складу са 
реченим, Бог је свима чинио могућим да говоре. Али сада када братија пита али не дела у 
складу са оним што им је речено, Бог је одузео благодат од стараца. Више не знају шта да 
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Пеотско (за човека) има ту моћ да собом обједини кључне топосе вере: 
стварање и спасење. У томе је његов смисао. Небо се открива у земљи. Земља му се 
даје. Прима га. Небо као – крв. Ожеднела земља га пије. Прима га у себе. Примивши 
га, у себи га носи. Њиме постаје бременита. 

Заплáви на крила жар. 
Небо то земљи тобом 
Силовито устреми, 
... 
Ожеднела је земља 
Огладнела Агнец-Сина, 
Крви крв, тела тело6. 
Тематски гледано, Настасијевић не пева увек о Богу. Суштински, његово је 

певање обележено тежњом да му свака реч буде (о-певана) од Бога. Или – из Бога. А 
онда, свакако и –  за Бога. Бог (LÒgoj) јесте базична датост његове поетике. 

Бог је Творац. Бог је Спаситељ. Стварање и спасење јесу кључне одреднице 
Настасијевићеве теологије. Поезија је ствар творачког у језику. Творачко у језику 
огледа се у оном у језику сотириолошком. То нешто у језику творачко и 
сотириолошко јесте – оно у језику теолошко. Створеном је потребно биће. Бићу је 
потребно спасење. Спасење је опосредовано логосом. Заправо – Логосом. 

Теологија није тео-логика. Поетика није пука логотехника. Улог је много 
већи. Теологија је, видели смо, ствар бића  и спасења. Поетско јесте оно у теологији 
збиља мистичко. Настасијевић би рекао – стварно. Поетско јесте (језиком 
паламитске реторике) ствар најдубље енергетике божанске икономије. 

Брига за језик јесте света служба истинског песника. Песник служи језику. 
Служећи језику (заправо, оном у њему иманентно теолошком), песник служи – Богу. 
Прави песник не настоји да овлада језиком. Да га потчини. Са становишта 
Настасијевићеве поетике, то би била најстрашнија бласфемија. Песник се препушта 
језику. Он га води. Он га прати. 

Поезија је много више од заната. Од умећа у баратању са речима. Бити песник, 
значи -  веровати језику. То је тајна. Тајна је то – како бива успостављена та чудновата 
блискост између човека (песника) и језика. Залог тајни је заложен дубоко у самој сржи 
језика. Језик (тачније, оно у самом језику теолошко) јесте оно где је та тајна могућа. 

Следи важна напомена. Као таква, она се директно надовезује на већ 
поменуту тезу о парадоксалној усменој природи Настасијевићеве (писане) речи. 
Писање је тек почетак. Запис је – партитура. Израз – то је изведба. Изведба схваћена 
као – акт говорења оног записаног. 

Теологија није појмовна логистика вере. Теологија је – музика. Оно нешто у 
језику теолошко је, за Настасијевића, много више од записа речи. Зато и мислим да 
је умесно (када је у питању Настасијевић) моје претходно изједначавање записа са 
партитуром, односно израза са изведбом.  

Настасијевић жели да реч проговори. Проговорити, за реч значи: о-певати. 
О-певајућу реч, реч која је проговорила, могуће је чути. Говор речи јесте елемент 
(много шире постављене) музикалности израза. Оног – prosJd…a. Битна је стопа. 
Битан је ритам. Дах је (у оквиру Настасијевићеве поетике) корелат значења. 

                                                                                                                            
кажу, јер нема више онога који би у складу са реченим делао. Уп. APOFTEGMATA GERON, 
Qessalon…kh, 1987. str. 742. 
6 Уп. Настасијевић, М., „Вест“, Сабрана дела, Дечије новине/ Српска књижевна задруга, 1991, 
књига прва, стр. 91. 
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Родно место речи (песничке речи) јесте ћутање. Ћутање је тамо где је тајна. 
Тајна је – Бог. Истински Бог, откривен у свом најчистијем лику, у тренутку самог акта 
песничког именовања: 

Сило, Нерођени, 
Ти?7   
Ретке су прилике у којима се у нашем језику доиста догађала теологија. 

Жива теологија. Настасијевићев језик је жив. Идиосинкратичан, али жив. 
Препознатљив. Жива теологија тражи жив језик. Једино је њему дато да собом 
проговори божанску ствар. Да свету израз. Нови израз оног божанског и вечитог. 
Поезија је важнија од обичајности, од ритуализованог сећања. Од форме и присиле. 
Од овладавања идиомима и општим местима. Исто важи за теологију. Ван сваке 
сумње, Настасијевић је то знао. 

Много је прича. Свет је пун прича. Преплављени смо причама. Туђим 
причама. Неретко, тривијалним причама. Приче долазе и одлазе. Множе се и троше 
се. Обнављају се и нестају. Није лако имати причу, своју причу. Прича тражи – реч. 
Стварну реч. Стварна реч тражи човека. Нестварни људи и нестварни животи губе 
себе у нестварним речима. Имати реч, стварну реч, то је немогуће без оног опевати-
је. О-певање је у срцу сваког истинског причања. Без речи, нема приче. Без речи 
(живе речи), свака је прича јалова. 

Теологија је прича. Она је прича у најдубљем значењу те речи. Без речи, нема 
теологије. Теологија живи од речи. Теологија се, попут поезије, храни речима. Истим 
оним – живим речима. Када речи усахну, поезија умире. Исто важи и за теологију. 

Настасијевић упозорава. Прети нам испразност. Гојазна глад8. Важно је моћи 
бити свој. Пронаћи себе. Не изгубити себе. Не изгубивши себе, не изгубити друге. И 
(упркос свему) такав трајати. Опстати. Важно је урадити нешто. Оставити трага. 
Нешто рећи свету и Богу. Нешто своје. И у том нечем свом, препознати нешто што 
није наше. Нешто божанско. Божанску науку. Теологију. 

Кључни стихови циклуса Речи у камену: 
Крст на раскршћу 
ту наука. 
 
Сина не распесте ви, 
распео се сам9.  
Настасијевић је песник. Настасијевић је теолог. Првосвештеник језика. 

Мислећи – он о-пева. Певајући (односно о-певајући) – он мисли. Ретки су у нашем 
роду људи попут њега. Мало их је, али они су најпотребнији. 

Традиција није довољна. Још је мање довољан слепи традиционализам. 
Живот је много више од (заправо гротескног) сукоба родољубивих гуслара са  
заговорницима паметних машина. Потребан је (свеједно да ли сте песник или теолог) 
озбиљан рад у језику. 

 
 

                                                 
7 Уп. Настасијевић, М., „Вест“, Сабрана дела, Дечије новине/ Српска књижевна задруга, 1991, 
књига прва, стр. 91. 
8 Уп. Настасијевић, М., „Речи у камену, Сабрана дела, Дечије новине/ Српска књижевна 
задруга, 1991, књига прва, стр. 65. 
9 Уп. Настасијевић, М., „Речи у камену, Сабрана дела, Дечије новине/ Српска књижевна 
задруга, 1991, књига прва, стр. 74. 
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***  
 
Настасијевићева теологија јесте теологија тишине. То је једна теологија 

ћутања. Теологија скромности и ненаметљивости. Теологија израза. Одговорног 
израза. Одговорне речи. Стварне речи. 

Језик и аскеза јесу корелати. Тишина јесте онтолошко залеђе њихове 
корелативности. Где је тишина, тј. мук, ту нема силе и таштине. Каријере и интриге. 
Мук, дакле тишина (бивајући осамљеничка) искуључује сваку политику из теологије. 
Свако наметање и надметање. Бојим се да нам је то данас потребније више него 
икада. 

И знам, 
Велико, муком једно, 
ту куца срце10. 
У циклусу Магновења, постоји песма индикативног наслова – „Речи из 

осаме“. У другој строфи читамо: 
У тишину се облачим,  
тајном проговара твар11. 
Тишина је за Настасијевића друго име за осаму. Тишина је тамо где је бука. 

Тишина је тамо где је – мук. Мук је тамо где куца срце. Бука је тамо где је тма 
котлова у котлу12, где је на власти облапорно варварство оних који су (ношени 
крилима сопствене несреће) за глађу огладнели13. 

Бука расипа. Тишина сабира. Тишина је тамо где се дух опире расипању. 
Осама је (за њега, за Настасијевића) родно место језика. Песничког језика. Израза. 
Стварне (о-певане) речи. 

Настасијевићев став јасан је. О-певати почива на – утихнути. Тек у модусу 
бића тог утихнути, бива могуће – ослушнути. А онда и – чути. Отуд ћутати (то би било 
друго име за утихнути), никако није – одрећи се језика. Заћутати – то је осамити се. 
Осамити се, то је  – отворити се животу који је са оне стране сваке буке.  

Настасијевићево име за осаму није мировање. Осама, попут тишине, није 
статична. Напротив. Осама је покрет. Унутрашњи покрет. Покрет иманентан самом 
бићу. Она је – ток. Утихнуће није парализа бића. Утихнуће је мировање оног у нама 
егоцентризмом свакодневнице заслепљеног. 

У циклусу Одјеци, постоји песма Из осаме. Њу отварају стихови: 
Остани где си, 
И теци као река, 
И као дрво расти, 
И олујом захуји, 
Ил’ цветај као цвет14. 
 

                                                 
10 Уп. Настасијевић, М., „Глухоте“, Сабрана дела, Дечије новине/ Српска књижевна задруга, 
1991, књига прва, стр. 56. 
11 Уп. Настасијевић, М., „Речи из осаме“, Сабрана дела, Дечије новине/ Српска књижевна 
задруга, 1991, књига прва, стр. 98. 
12 Уп. Настасијевић, М., „Речи у камену“, Сабрана дела, Дечије новине/ Српска књижевна 
задруга, 1991, књига прва, стр. 65. 
13 Уп. Настасијевић, М., „Речи у камену“, Сабрана дела, Дечије новине/ Српска књижевна 
задруга, 1991, књига прва, стр. 65. 
14 Уп. Настасијевић, М., „Из осаме“, Сабрана дела, Дечије новине/ Српска књижевна задруга, 
1991, књига прва, стр. 119. 
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Када је у питању Настасијевић, тишина је – нешто. Она је нешто што човек 
на себе преузима. Одева. Тишина, видели смо, није ствар пуког уздржавања од 
говорења. Тишина није негација говора. Напротив, она је најдубља могућа 
афирмација речи, тј. говора. Тишина је тамо где је ток. Реч је тамо где је ток. 

У једној белешци из године 1935, Настасијевић пише: 
Рећи и река, исти корен. Идеја говора и идеја  
реке истоветна: непрекидан ток15. 
Цела ствар, макар и нехотично, погађа у саму срж хомерског језика. Држим 

да то није случајно. 
·šw   →    ·Ásij      →    ·Áma 
ток    →    казивање   →     реч 
У бити о-певајућег казивања, ритмом је профилисани ток16. Дакле, оно 

»mousik». Исконско mousik» налазимо у самом темељу (о-певајућег) логоса.  Кодер 
би рекао – ромор. За Настасијевића, тишина има статус онтолошког залеђа тока. 
Изостане ли тишина, изостаје и ток. Односно – ромор. Отуд њен толики значај. 

Тишина је став духа према свету, према твари. Према телу. Сопственом телу. 
Туђим телима. Тишина је нешто чиме се (ако смо песници, односно теолози) о-
девамо. Оденути се у тишину, заправо се у њу облачити, значи – заћутати. Заћутати 
– бити у осами. Утихнути. Заправо, мировати. Мировањем се отворити за – ток. 

Тишина и ток јесу корелати. Повезује их оно – чути. Без поменутог заћутати 
(односно у осами мировати), немогуће је – чути. Чути шта? Говор. Чији говор? Говор 
твари која (тајном) проговара. Коме? Створу! Твар (проговоривши) говори. Створ 
слуша. Ослушкује. Јер, како вели песник, управо ту (у осами): 

ослушкује се створ и твар17 . 
Настасијевић јесте песник осаме. Његова поетика јесте поетика осаме. Исто 

важи и за његову теологију. Његова теологија јесте теологија осаме. Настасијевићева 
о-сама јесте анахореза. Анахореза у најдубљем могућем значењу те речи. 
Настасијевићева анахореза није технички термин. Посреди је онтолошка одредница 
самог бића. Бића које говори. 

У бити сваког ¢nacèrhsij, лежи cèra. Настасијевић је то непогрешиво 
осетио. Cèra је ØpÒstasij самог ¢nacèrhsij. Cèra је – где се језик укршта са 
телом. И не само то. Cèra је тамо где се ослушкивање укршта са гласом. Cèra је тло. 
Тло као тело. Т(е)ло смисла. 

Cèra је т(е)ло у чијем се бићу огледа амбис. Cèra је тамо где се догађа 
светлост. Cèra је тамо где надире мрак. 

Амбисе прекорачим, 
Стукне на равном тлу нога. 
 
 

                                                 
15 Уп. Настасијевић, М., „Белешке из 1935“, Сабрана дела, Дечије новине/ Српска књижевна 
задруга, 1991, књига четврта, стр. 376. 
16 О свему томе уп. класичну студију Benveniste E., „Тhe notion of rhythm in its linguistic 
expression“, Problems in general Linguistics, University of Maiami Press 1971, стр. 281-288. У 
истом контексту, ваља споменути и недавно одбрањену (фебруар 2006) докторску дисертацију 
William Martin, The Recurrence of Rhythm: Configurations of the Voice in Homer, Plato and Joyce, 
School of English, University of N. S. W.  
17 Уп. Настасијевић, М., „Из осаме“, Сабрана дела, Дечије новине/ Српска књижевна задруга, 
1991, књига прва, стр. 119. 
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Дневи своје замрачим, 
блесне видело Бога18. 
Важне су речи. Стварне речи. Важна је осама. Реч је светиња. Она је – 

испуњеност. Осама је место те испуњености. Глад, то је празнина. Онтолошка глад, 
то је онтолшка празнина. Настасијевићева реч за то је – гојазна глад19. Гојазна глад 
јесте гојазна од сувишка ничега. Од облапорне нагутаности бића празнином. Смрћу. 

Реч је светиња. Мистика света није мистична. Нема. Значење је догађај. 
Догађај у тексту. У речима. Догађај текста. Догађај речи. Стварне речи. Ћутање је 
ствар говора. Логоса. Ништа није тако страно ћутању као мутизам. Ћутање је ствар 
воље. Мутизам – то је нужност. Ћутање – то је слобода. 

У тексту Белешке за стварну реч, написаном године 1931, читамо: 
И реч је тада, не да се њоме завара ћутање, не да се јефтино у себи што 

скупље прода, већ да се кроз њу отвори оно што је најмуклије у бићу, већ да само 
ћутање проговори. 

И кроз кога год проговори суштина, у радосном је то поразу себе. Јер до у 
бескрај премаша границе и моћи убоге јединке. Јел обелодањујући се, донесе врхунац 
штете у односу на ја – сопствено уништење. 

... Где није неопходна реч, ћутати; где је неопходно ћутање, на изглед и по 
свему, тек ту проговорити20. 

Ћутање о којем Настасијевић говори битно је повезано са искуством светлости. 
Мистика ћутања јесте мистика светлости. Мистика речи (мистика Логоса) јесте мистика 
светлости. Реч (песничка реч) јесте догађај21. Догађај је – блесак. Блесак у осами. 

Блесак је када блесне видело. Видело –  Бога. И – видело од Бога. То јесте ствар 
тренутка. То јесте ствар осаме. Аскетске осаме. То је чиста екстаза бића у другост. 
Истовремено, то је продор (божанске) другости у најдубљу (телесну) нутрину песника. 

Блесак видела, како га о-пева Настасијевић, измиче свему. И историји и 
традицији. И групи и власти. И знању и моћи. У питању је – дар. Ни мање ни више, 
него дар од Бога. Дар који се догађа субјекту песничког (о-певајућег, истовремено 
аскетског) искуства. 
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Petar Jevremović 
 

MOM ČILO NASTASIJEVI Ć AND THEOLOGY OF SILENCE 
 
This text is about language. It is about written and oral poetics of Momčilo 

Nastasijević. It is mainly concerned with its possible theological implications. Nastasijević 
is seen as poet-theologian. His poetry is analysed in its (implicite or explicite) theological 
framework. Special attention is dedicated to its (possible) ascetical conotations. Ascetical in 
the deepest possible sense of this word. His ideas about language and poetry are refered to 
old homeric logos. And to later christian tradition. 

Key words: Nastasijević, language, ascetism. 
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ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Περίληψη: Κατά καιρούς έχουν επιχειρηθεί διάφορες µεταρρυθµίσεις στο χώρο 
της σερβικής εκπαίδευσης. Η πρώτη και σηµαντική σχετική µεταρρύθµιση στο σέρβικο 
χώρο ακολουθεί την απελευθέρωση του σέρβικου κράτους από την Οθωµανική 
Αυτοκρατορία. Μετά την απελευθέρωση, ανοίγονται τα πρώτα σχολεία στο Βελιγράδι και 
έπειτα στη υπόλοιπη  Σερβία, έχοντας ως πρώτο και βασικό µάθηµά τους τα Θρησκευτικά. 
Οι νέες µεταρρυθµίσεις όµως µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο πόλεµο, αποξενώνουν το Μ.Θ. 
από το Αναλυτικό Πρόγραµµα, ανοίγοντας πόρτα στους αρνητικά διακείµενους απέναντι 
στην Εκκλησία µε κάθε τρόπο να κατηγορούν την Πίστη και να κλονίζουν τις καρδιές των 
ανθρώπων και ιδιαίτερα των µαθητών. Η Νέα µεταρρύθµιση του 2001 που επιβλήθηκε από 
κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές, ξαναφέρνει το Μ.Θ στην επικαιρότητα του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, όµως η παλιά αρνητική διάθεση ακόµη δεν έχει σταµατήσει. 
Όλα τα παραπάνω κάνουν απαραίτητη την ανάγκη διερεύνησης του Αναλυτικού 
Προγράµµατος του Μ.Θ. στην σέρβικη εκπαίδευση, µε σκοπό όχι να οδηγήσουν το µαθητή 
στην αλλοτρίωση αλλά να τον βοηθήσουν να αναπτύξει τις σωµατικές, ψυχικές και 
πνευµατικές του δυνατότητες, για να δώσει τη δική του απάντηση στο σηµερινό κόσµο, ο 
οποίος συνεχώς πολεµά την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησιά  «έτοιµοι αεί προς απολογίαν 
παντί τω αιντουντι  αυτίς, λόγον περί της εν αυτοίς ελπίδος»1. 

Λέξεις κλειδιά: στόχοι και σκοποί  του µαθήµατος Θρησκευτικών, γενικός σκοπός 
του µαθήµατος Θρησκευτικών. 
 

1. Εισαγωγή 
  
Η οργάνωση της διδακτέας ύλης πρέπει πάντοτε να αποβλέπει στην επίτευξη των 

σκοπών. Οι στόχοι βοηθούν τη διδασκαλία για την αποτελεσµατικότητά της. Η διδασκαλία 
είναι αποτελεσµατική στο µέτρο που καταφέρνει να µεταβάλει τη συµπεριφορά του 
µαθητή  ως προς την επιθυµητή κατεύθυνση. Οι σκοποί είναι σηµαντικοί για πολλούς 
λόγους. Οι τρεις σπουδαιότεροι είναι οι εξής:  

1. Εάν δεν υπάρχουν σαφώς καθορισµένοι σκοποί δεν υπάρχει και σταθερή βάση  
για την κατάλληλη επιλογή του διδακτικού υλικού. Οι δάσκαλοι εργάζονται στα «τυφλά», 
αν δεν γνωρίζουν τι πρέπει να πετύχουν οι µαθητές τους.  

2. ∆εύτερος σηµαντικός λόγος για τον καθαρισµό των διδακτικών σκοπών  είναι 
να µπορεί κανείς µετέπειτα να εξακριβώσει αν πράγµατι επιτεύχθηκαν. Με τα τεστ 
µπορούµε να µετρήσουµε αν σηµειώθηκε η επιτυχία των συγκεκριµένων σκοπών . 

3. Οι σκοποί προσφέρουν στο µαθητή µια βάση για το σχεδιασµό των δικών του 
προσπαθειών σχετικά µε την επίτευξή τους. Σύµφωνα µε τις έρευνες, οι µαθητές που έχουν 

                                                 
1 Α’ Πετ.  3, 15. 
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σαφείς σκοπούς, µπορούν σε όλα τα στάδια εκπαίδευσής τους να αποφασίσουν καλύτερα 
για τις ενέργειες που είναι κατάλληλες, ώστε να φτάσουν εκεί που θέλουν2, µε αποτέλεσµα 
το παιδί να είναι ικανό να ενεργεί, δηλαδή να είναι ενεργητικός µαθητής. Η παραπάνω 
εικόνα µάς παρουσιάζει το σηµαντικό ρόλο του σκοπού στη διδασκαλία. Χωρίς τους 
σκοπούς, η διδασκαλία είναι κλειστή και µη αποτελεσµατική3.  

Είναι γνωστό ότι βασικό πρόβληµα αποτελεί η τοποθέτηση και ο καθορισµός των 
διδακτικών σκοπών της εκπαίδευσης4. Το επιθυµητό αποτέλεσµα των διδακτικών σκοπών 
φέρνει το επιθυµητό αποτέλεσµα για τους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές και τους γονείς 
και εποµένως συµβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή5.  

Άρα οι διδακτικοί σκοποί αποτελούν την κατευθυντήρια γραµµή και τη βάση για 
την οργάνωση της διδακτέας ύλης και για την επιλογή της µεθόδου διδασκαλίας, 
αξιολόγησης και κάθε µορφής δραστηριότητας, όχι µόνο για το Μ.Θ. αλλά και γενικότερα.  

Εφόσον το Μ.Θ διδάσκεται και είναι µάθηµα κατ΄ επιλογήν στην Πρωτοβάθµια 
και ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, ο γενικός σκοπός και οι ειδικοί σκοποί του µαθήµατος 
πρέπει να βρίσκονται σε άµεση σχέση µε το γενικότερο σκοπό της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης6,»την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της αυτονοµίας και υπευθυνότητας του 
µαθητή»7. Έτσι ο διδακτικός σκοπός υποβοηθά τους µαθητές για την ωρίµανση, την 
ελευθερία, την αυτοδυναµία, την αντιµετώπιση ποικίλων συνθηκών ζωής8, την ανάπτυξη 
του κοινωνικού πολιτισµού9, µε σκοπό να βοηθήσει τους µαθητές να είναι υπεύθυνα, ηθικά 
και δυναµικά πρόσωπα για την  αντιµετώπιση των σύγχρονων προβληµάτων.   

Άρα ο γενικός σκοπός του µαθήµατος Θρησκευτικών πρέπει να είναι η προσφορά 
βοήθειας, ώστε οι ίδιοι οι µαθητές βρισκόµενοι σε µια ατµόσφαιρα ορθόδοξης πίστεως να 
είναι σε θέση να επιδείξουν υπεύθυνη σκέψη και  συµµετοχή10.  

Εποµένως ο σκοπός του µαθήµατος δεν είναι κάτι ξένο προς το σχολείο, αλλά 
βοηθάει το σχολείο να έρθει σε επαφή µε τον κόσµο του µαθητή  και να τονίσει τη 
δηµιουργικότητα του παιδιού, να σεβαστεί τις ανάγκες του µαθητή11 και να ανταποκριθεί 
στις ψυχοπνευµατικές ανάγκες του12. 

Για αυτό το Μ.Θ. όπως και τα άλλα µαθήµατα, είναι αναγκαίο να αποφεύγει το 
εξωτερικό ωφελιµιστικό σκοπό, και να έχει ένα συγκεκριµένο σκοπό13. Εποµένως, είναι 
αναγκαία κατά το Holley, η διάκριση των εξής επιµέρους διδακτικών σκοπών και στόχων:  

Οι γενικοί διδακτικοί σκοποί14 καθορίζουν τις γενικές κατευθύνσεις  του Μ.Θ. 
κάθε σχολικής χρονιάς. Ορισµένοι από το Αναλυτικό Πρόγραµµα15 δηλώνουν το είδος  

                                                 
2 Βλ. R. Mager, ∆ιδακτικοί στόχοι και διδασκαλία, Κυριακίδης, θεσσαλονίκη 2000, 2-6.  
3 Αυτόθι., σ. 11. 
4 Βλ. Ι. Κογκούλη, Το µάθηµα θρησκευτικών στην µέση εκπαίδευση 1833-1932, Κυριακίδης, 
Θεσσαλονίκη 1985, 80.  
5 Αυτόθι., σ. 80,  
6 Βλ. Ι. Κογκούλη, ∆ιδακτική των θρησκευτικών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2003, 121.  
7 Βλ. Γ. Βρέττος- Α. Καψάλης, Τα αναλυτικά προγράµµατα, Art of Text, Θεσσαλονίκη 1994, 51.  
8 Βλ. Ι. Κογκουλη, ∆ιδακτική των  θρησκευτικών…, ένθ’ άνωτ., σ. 121.  
9 Αυτόθι., σ. 138. 
10 Αυτόθι., σ. 122.  
11 Βλ. Χ. Βασιλόπουλος, Οι κατηχήσεις του Κυρίλλου Ιεροσολύµων, ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση, 
Κυριακίδης , Θέσσαλονίκη 2003, 98.  
12 Αυτόθι., σ. 99. 
13 Αυτόθι., σ. 97.  
14 Βλ. Χ. Βασιλόπουλος, ∆ιδακτική του µαθήµατος των θρησκευτικών, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 
2003, 101.  
15 Βλ. Ι. Κογκούλη, ∆ιδακτική των  θρησκευτικών…, ένθ’ άνωτ., σ. 131.  
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στάσεων που πρέπει να υιοθετήσει ο µαθητής  κατά την εκάστοτε σχολική χρονιά16.  
Οι γενικοί διδακτικοί  στόχοι προσδιορίζουν τι είδος µάθησης είναι δυνατόν να 

αναµένεται να πετυχαίνουν οι µαθητές αναφέροντας συγκεκριµένες διδακτικές ενότητες 
και περιγράφοντας µε σαφήνεια το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα του µαθητή17. Το 
περιεχόµενό τους προσδιορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της ψυχολογίας του µαθητή και 
την ανάπτυξη  της θρησκευτικής του σκέψης18.  

Οι µερικοί διδακτικοί στόχοι αποτελούν σκοπούς οµάδας και επιµέρους 
διδακτικών ενοτήτων που επικεντρώνονται σε ένα βασικό θέµα19. Εξειδικεύουν την αλλαγή 
συµπεριφοράς του µαθητή, µια αλλαγή προερχόµενη από τη δραστηριότητα του µαθητή ως 
αποτέλεσµα σχολικής µάθησης20. Χωρίς την επακριβή τους τοποθέτηση, είναι ανύπαρκτος 
ο έλεγχος  της δραστηριότητας του µαθητή21. 

Τέλος, έχουµε τους ειδικότερους διδακτικούς στόχους, οι οποίοι σχετίζονται µε τα 
επιµέρους διδακτικά βοηθήµατα που ακολουθεί ο διδάσκοντας σε µια συγκεκριµένη 
ενότητα22. 

Άρα ο καθορισµός των διδακτικών σκοπών και στόχων παίζει βασικό και 
σηµαντικό ρόλο στη διδακτέα πράξη, καθώς προσδιορίζει τη δραστηριότητα που µπορεί να 
κάνει ο µαθητής23 και περιλαµβάνει  τις εξής τρεις περιοχές µάθησης: τη γνωστική, τη 
συναισθηµατική και την ψυχοκινητική24.  

Καθώς λοιπόν οι σκοποί του Μ.Θ. βρίσκονται σε άµεση σχέση µε το γενικό 
σκοπό της Χριστιανικής Αγωγής25, και καθώς η βίωση και η ταύτιση του υπό διαµόρφωση 
προσώπου µε το Χριστό γίνονται µε βάση την καινοδιαθηκική ρήση Άγιοι γίνεστε, ότι Εγώ 
Άγιος ειµί26, ο ίδιος ο σκοπός του Μ.Θ. παρουσιάζεται ως:  

Ανθρωποκεντρικός: Απευθυνόµενος στον άνθρωπο και µε κριτήριο την αξία 
υπάρξεώς του, την ελευθερία του και την κριτική σκέψη του,  συµβάλλει στην ανάπτυξη 
των διαπροσωπικών σχέσεων. 

Κοινωνιοκεντρικός: Υποβοηθάει για µια σωστή κοινωνική ζωή και για να 
συνειδητοποιήσει ο µαθητής τη σηµασία κοινωνικής ζωής, τη σηµασία της οικογένειας, του 
πλησίον, της εθελοντικής πράξης και της αγάπης προς τον Θεό, τον πλησίον και τον κόσµο27. 

Πραξιστραφής: Εφόσον αποβλέπει στην αντιµετώπιση των τωρινών και 
µελλοντικών προβληµάτων του28, ο µαθητής καλείται πάντοτε να αντιµετωπίζει τα µεγάλα 
σηµερινά προβλήµατα που κυριαρχούν στο κόσµο, όπως τις εξαρτηµένες ουσίες, τον 
αλκοολισµό, το κάπνισµα, την παραβατικότητα και να συνειδητοποιήσει το µεγαλείο της 
ζωής µας, µιας ζωής γεµάτης πνευµατικούς καρπούς29.    

 
 

                                                 
16 Βλ. Χ. Βασιλόπουλος, ∆ιδακτική…, ένθ’ άνωτ., σ. 101.  
17 Βλ. Ι. Κογκούλη, ∆ιδακτική των  θρησκευτικών…, ένθ’ άνωτ., σ. 131. 
18 Βλ. Χ. Βασιλόπουλος, ∆ιδακτική…, ένθ’ άνωτ., σ. 102.  
19 Αυτόθι., σ. 102.  
20 Βλ. Γ. Βρέττος- Α. Καψάλης, Τα Αναλυτικά προγράµµατα…, ένθ’ άνωτ., σ. 63. 
21 Βλ. Ι. Κογκούλη, ∆ιδακτική των  θρησκευτικών…, ένθ’ άνωτ., σ. 131.  
22 Αυτόθι., σ. 131. 
23 Βλ. Χ. Βασιλόπουλος, ∆ιδακτική…, ένθ’ άνωτ., σ. 103.  
24 Βλ. Ι. Κογκούλη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2003,  283. 
25 Βλ. Ι. Κογκούλη, ∆ιδακτική των  θρησκευτικών…, ένθ’ άνωτ., σ. 123. 
26 Αυτόθι., σ. 124.  
27 Βλ. Ι. Κογκούλη, Εισαγωγή στη Παιδαγωγική…, ένθ’ άνωτ., σ. 280.  
28 Αυτόθι., σ. 280.  
29 Αυτόθι., σ. 280.  
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2. Γενικός σκοπός του µαθήµατος των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθµια  
και ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 

 
Σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα, το µάθηµα των Θρησκευτικών στην 

Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, έχει ως  γενικό σκοπό: 
Να προσφέρει στους µαθητές ολοκληρωµένη θρησκευτική σκέψη στον κόσµο και 

στη ζωή.   
Οι µαθητές ελευθέρα να υιοθετήσουν τις πνευµατικές αξίες της Εκκλησίας και τις 

κοινωνικές αξίες της κοινωνίας στην οποία ανήκουν30.   
Ο Πλούταρχος στο Περί παίδων αγωγής, επισηµάνει ότι η παιδεία  συνεργεί προς 

αρετήν. Η παιδεία επεκτεινόταν συνολικά σε όλη τη ζωή του ανθρώπου και µάλιστα ήταν 
συνδυασµένη µε τη θρησκευτική αγωγή και µόρφωση. Κατά το ιερό Χρυσόστοµο «η 
παιδεία µετάληψις άγιοτητός εστι»31. 

Σύµφωνα µε το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα, από το γενικό  σκοπό της 
διδασκαλίας του µαθήµατος των Θρησκευτικών απουσιάζει η θεολογική πληρότητα32. Ο 
σκοπός του Μ.Θ. δεν έχει ως αφετηρία του τη Θεανθρωπινη αναφορά και πίστη στο 
απόλυτο Ον, το αεί Ον, το Υπερβατικό Ον και Υπέρτατο Ον  ή µια πνευµατική σχέση του 
µαθητή µε τον Θεό33, αλλά έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα χωρίς να οδηγήσει  το 
µαθητή στην ενεργή συµµετοχή στην θεία Λατρεία και  Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας .  

Ο σκοπός αυτός προβάλλει έναν αναγεννηµένο άνθρωπο που γίνεται σύµµορφος της 
κοινωνίας (παίρνει δηλαδή κάποιες κοινωνικές και πνευµατικές αξίες)34, µε αποτέλεσµα να µην 
προσφέρει στο µαθητή αυτοπραγµάτωση,και µε κέντρο αναφοράς το πρόσωπο του Χριστού 
και το Υπέρτατο Ον. Έτσι το Θείο δεν ενεργεί καταναγκαστικά αλλά σέβεται την ελευθερία 
του ανθρώπου και του µαθητή35, αφήνοντας πάντα περιθώριο για την αυτονοµία του36. 

 Εντούτοις, παρατηρούµε ότι ο νοµοθέτης τελικά δεν προτείνει τη θρησκευτική 
διαπαιδαγώγηση των µαθητών σύµφωνα µε τα στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής 
διδασκαλίας. ∆εν διακηρύσσεται επιπλέον η ευθύνη της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο να βάλει τα θεµέλια της Ορθόδοξης Χριστιανικής 
Αγωγής στους σηµερινούς µαθητές, αποβλέποντας στην καλλιέργεια του Ορθόδοξου 
εκκλησιαστικού χριστιανικού φρονήµατος και στην πορεία της ζωής των µαθητών 
σύµφωνα µε την κοινή λατρεία, ώστε να µπορούν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις των 
νέων κοινωνικών συνθηκών37.   

 Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, η προσφερόµενη προς µάθηση ύλη του µαθήµατος 
των Θρησκευτικών από ψυχοπαιδαγωγικής πλευράς παρουσιάζει προβλήµατα ως προς το 
σκοπό, καθώς δεν βλέπουµε χωρισµό των σκοπών της Πρωτοβάθµιας και της 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στις οποίες ο σκοπός παραµένει ίδιος για τέσσερα χρόνια38. 

                                                 
30 Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник 2001, 7. 
31 Βλ. Ορθόδοξος  Τύπος, εβδοµαδιαία έκδοσις της Π.Ο.Ε, έτος ΜΖ΄αρ. φυλλ.1683, 1, 5.   
32 Η θεολογική πληρότητα αποτελεί σηµαντικό βήµα για το Μ.Θ. βλ. Ι. Κογκούλη, Κατηχητική…., 
ένθ’ άνωτ., σ. 207.  
33 Βλ. Ι. Τσάγκα, Η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή στο εκπαιδευτικό έργο του Ιωαννη Καποδιστρια, 
Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2001, 26. 
34 Βλ. Ι. Κογκούλη, Το µάθηµα θρησκευτικών στην µέση εκπαίδευση 1833-1932…, ένθ’ άνωτ., σ. 87.  
35 Βλ. Ι. Τσάγκα, Η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή…, ένθ’ άνωτ., σ. 28.  
36 Βλ. Χ. Βασιλόπουλος , Θρησκευτική αγωγή και αυτονοµία του παιδιού, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 
1996, 150.  
37 Βλ. Η. Ρεράκη, Σύγχρονη διδακτική των Θρησκευτικών, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2007, 88 
κεξ..    
38 Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник 5/2001, 4/2003, 6/2003. 
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3. Οι επιµέρους σκοποί του µαθήµατος των Θρησκευτικών στην  
Πρωτοβάθµια  εκπαίδευση 

 
3.1. Α΄ τάξη 

 
Επιµέρους σκοπός  της Α΄ τάξης 
Ο µαθητής πρέπει:  
Να γνωρίσει ότι µε την ελεύθερη αγάπη προς κάποιον ή κάτι, ο ίδιος γίνεται 

µοναδικό και άξιο πρόσωπο.  
Να γνωρίσει ότι η αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους και προς την όλη κτίση, 

του προσδίδει ιδιαίτερη υπόσταση.  
Να γνωρίσει ότι ο άνθρωπος είναι κατ’ εικόνα Θεού39.  
Η παιδική καρδιά δεν είναι σκληρή και αντίθετη προς τη θρησκεία, αλλά αντίθετα 

κατέχει το Θεό µέσα της40. Είναι δύσκολο να γνωρίσουµε τούτο το µεγαλείο της ψυχής του 
µαθητή41. Μόνο εµείς τείνουµε για µην θρησκευτική ζωή, ζωή κοσµοπολίτησης, τη στιγµή 
που πολύ συχνά η παιδική καρδιά γνωρίζει από τους ανθρώπους µια µορφή ψυχρότητας 
στην καρδιά της. Το γνήσιο θρησκευτικό συναίσθηµα του µαθητή δυστυχώς σήµερα στο 
σχολείο αλλά και εκτός σχολείου συναντά  µια µορφή «θρησκευτικής ερήµου».    

Στο στάδιο αυτό, ο µαθητής αρχίζει να ωριµάζει βιολογικά και νοητικά. Αν έχει 
ευκαιρία να προετοιµασθεί, τότε ενθαρρύνονται και οι τάσεις τους για την πρωτοβουλία . 
Αν αντίθετα περιορισθεί και αισθανθεί ότι οι πρωτοβουλίες του είναι χωρίς σηµασία και 
νόηµα, τότε αισθάνεται ένοχος  και παρουσιάζει αδιαφορία στο σχολικό µάθηµα42.  

Ο σκοπός του µαθήµατος δεν παρουσιάζει καµία αντίφαση µε το περιεχόµενο της 
διδασκαλίας. Η εµπειρία αγάπης, η οποία είναι και βασικό στοιχείο κάθε ανθρώπου, κάνει 
τον ίδιο τον άνθρωπο µοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο. Αυτό που προέρχεται από τον 
ίδιο το σκοπό είναι η µη συσχέτιση εννοιών και πληροφοριών του µαθήµατος µε τη 
ζωντανή πραγµατικότητα  που βιώνει το παιδί  στην καθηµερινότητα. Από θεολογικής 
πλευράς, ο σκοπός παρουσιάζεται προβληµατικός. 

Ο µαθητής αυτής της  ηλικίας δεν είναι σε θέση να γνωρίσει τη συµβολική και 
µεταφορική γλώσσα43, ώστε να κατανοήσει ότι είναι κατ΄ εικόνα Θεού, κάτι το οποίο 
αναφέρεται και σε πνευµατικά χαρίσµατα που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο: το λογικό, 
την ελεύθερη θέληση, τη συνείδηση, τα ανώτερα συναισθήµατα και τη δηµιουργικότητα44. 

Από ψυχοπαιδαγωγικής πλευράς, o σκοπός επίσης παρουσιάζει κάποια 
προβλήµατα. Ο εγωκεντρισµός των παιδιών45 τα δυσκολεύει στο να κάνουν λογικούς 
συλλογισµούς ως προς τη σκέψη των άλλων. Οι σκέψεις των ενηλίκων στην παιδική ηλικία 
σε καµία περίπτωση δεν ταυτίζονται46. 

                                                 
39 Βλ.  И. Мидић, Православни Катихизис, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
2003, 8.   
40 Βλ. Michael Cole, Sheila R. Cole,  Η ανάπτυξη των παιδιών Β τοµος, µεταφ.  Μαρία Σολµαν, 
Αθήνα 2002, 125. Σύµφωνα  µε το Piaget  Η πνευµατική ζωή σε αυτή την ηλικία δεν εκτιµάται τόσο 
πολύ από τα παιδιά.   
41 Βλ. Ι. Κογκούλη, Το µάθηµα θρησκευτικών στην µέση εκπαίδευση 1932-1982…, ένθ’ άνωτ., σ. 55.  
42 Βλ. Γ. Πιπερόπουλος, Εφαρµοσµένη Ψυχολογία,  Ζυγός, Θεσσαλονίκη 1999, 83.  
43 Βλ. Χ. Βασιλόπουλος, ∆ιδακτική…, ένθ’ άνωτ., σ. 60.  
44 Βλ. ∆. ∆ηµητρίου, Πρακτικός οδηγός για την διδασκαλία των θρησκευτικών στο Γυµνάσιο και στο 
Λύκειο, Γρηγόρη, Αθήνα 2004, 111. 
45 Βλ. Ι. Κογκούλη, Η Ευχαριστιακή αγωγή εις την παιδικήν ηλικίαν των 6-13 ετών, (∆ιδακ.∆ιατριβή) 
Θεσσαλονίκη 1980, 98.  
46 Βλ. Michael Cole , Sheila R. Cole,  Η ανάπτυξη των παιδιών, Β τόµος …, ένθ’ άνωτ., σ. 125, όπου 
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Το παιδί αυτής της ηλικίας αρχίζει να δηµιουργεί φιλικούς δεσµούς µε άτοµα του 
ιδίου φύλου, ενώ η επικοινωνία του είναι πρωτόγονη, δεκτική, µιµητική47, η κοινωνική 
προοπτική του βρίσκεται σε στάδιο προσωπικής ευχαρίστησης και συµφέροντος. Οι καλές 
πράξεις ικανοποιούν πιο πολύ τις προσωπικές ανάγκες του ίδιου του παιδιού παρά εκείνων 
προς τους οποίους απευθύνεται, ενώ η ωφέλεια αντικαθιστά την αγάπη48. Η 
σταθεροποίηση της υποκειµενικής αντίληψης για τον εαυτό τους, το πέρασµα από τη 
µονοµερή κοινωνική προοπτική49, η µεγαλύτερη αίσθηση του εαυτού τους(αυτό–αντίληψη) 
δηλαδή η ευαισθησία των µαθητών για τον εαυτό τους και η σχέση µε τους άλλους, καθώς 
επίσης και η ανάπτυξη των διαπροσωπικών τους σχέσεων50 αυξάνονται κατά το 8ο έτος51.  

 Στον επιµέρους σκοπό περισσότερες φορές τονίζεται το ρήµα γνωρίζω, το οποίο 
από µόνο του µας δίνει πολύ λίγα πράγµατα, χωρίς να επικεντρώνεται σε µια συγκεκριµένη 
δράση52. 

 
3.2. Β΄ τάξη 

 
Επιµέρους σκοπός της Β΄ τάξης 
Ο µαθητής πρέπει:  
Να γνωρίσει ότι η Θεία Λειτουργία δεν είναι ένα απλό στοιχείο.  
Να επισηµάνει ότι στη Θεία Λειτουργία εµφανίζεται, παρουσιάζεται και 

εικονίζεται η κοινωνία των Προσώπων του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος. Ο 
Θεός είναι κοινωνία των προσώπων του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος.  

Να γνωρίσει τη δοµή της Θείας Λειτουργίας.  
Να γνωρίσει τις πράξεις  της  Θείας  Λειτουργίας53.  
Ο σκοπός του µαθήµατος δεν συγχέεται µε το διδακτικό περιεχόµενο. Από 

θεολογικής πλευράς, ο σκοπός παρουσιάζει την πληρότητα54, περιγράφοντας τη διαφορά 

                                                                                                                            
καταγράφεται µια συνέντευξη µε ένα παιδί 6-7 ετών:  
Piaget :Ξέρεις τι σηµαίνει σκέπτοµαι;  
Παιδί :Ναι.  
Piaget : Τότε σκέψου το σπίτι σου. Με τι σκέφτεσαι;  
Παιδί : Με το στόµα.  
Piaget :Μπορείς να σκεφτείς µε το στόµα κλειστό;  
 Παιδί :Όχι.  
 Piaget : Τώρα κλείσε τα µάτια σου και σκέψου τι σπίτι σου.  
             Σκέφτεσαι; 
 Παιδί :Ναι.  
 Piaget : Με τι σκέφτεσαι;  
 Παιδί : Με το στόµα. 
47 Βλ. Ι. Κογκούλη, Η Ευχαριστιακή αγωγή…, ενθ’ άνωτ., σ. 99. 
48 Βλ. Α. Κακοβούλη, Ηθική ανάπτυξη και αγωγή, ψυχοπαιδαγωγική Β’,  Αθήνα 2003, 190. 
49 Αυτόθι., σ.  102-103.  
50 Βλ. Michael Cole , Sheila R. Cole ,  Η ανάπτυξη των παιδιών Β τόµος  , ένθ’ άνωτ., σ. 546  
51 Τα παιδιά 6 , 7 ετών περιγράφουν το εαυτό τους  βάσει συγκεκριµένων κατηγοριών που ανήκουν, 
(είµαι έξι ετών, είµαι µεγαλύτερος της , είµαι φίλη της Σάρας, Μερικές φορές είµαι παράξενη , είµαι 
ευτυχισµένη). Τα παιδιά πέραν των 8 ετών  αυτόπεριγράφονται ως  εξής (Είµαι πιο έξυπνη και πιο 
ψηλή από τα άλλα παιδιά , µου αρέσει όταν µε βλέπουν άλλα παιδιά να παίζω µπάλα, Θυµώνω πιο 
εύκολα από τα άλλα παιδιά). Αυτόθι., σ. 546 .   
52 Βλ. R. Mager, ∆ιδακτικοι στόχοι …, ένθ’ άνωτ., σ.20., Βλ. επίσης  Γ. Βρέττος- Α. Καψάλης, Τα 
Αναλυτικά προγράµµατα …,ένθ’άνωτ., σ. 75.  
53 Βλ. И. Мидић, Православни Катихизис…, ένθ’ άνωτ., σ. 9.   
54 Βλ. Ι. Κογκούλη , ∆ιδακτική των  θρησκευτικών…, ένθ’ άνωτ., σ. 130.  
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µεταξύ του κόσµου και της Μελλοντικής Βασιλείας, της ιστορίας και εσχατολογίας, ενώ 
επισηµαίνει  και την αληθινή ύπαρξη στη  βασιλεία του Θεού µέσα από την  κοινωνία των 
Προσώπων του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος, η οποία εικονίζεται µε τη 
Θεία Λειτουργία. 

 Παρόλο που τα παιδιά αυτής της ηλικίας αρχίζουν να ελέγχουν την αρχή της 
διατήρησης55, για την κατανόηση ορισµένων ιδιοτήτων ενός αντικειµένου, ο επιµέρους 
σκοπός παρουσιάζεται κάπως δυσνόητος για τους µαθητές.   

∆ύσκολα θεολογικά νοήµατα δεν  είναι  κατανοητά από τα παιδιά56. Ο µαθητής 
αυτής της ηλικίας βλέπει την εικόνα του Θεού µε γονικά χαρακτηριστικά, ενώ ο Θεός έχει 
ανθρώπινη µορφή. Τα  µυθικά χαρακτηριστικά είναι φανερά στις δυνάµεις του Θεού. Ο 
Ιησούς Χριστός και ο Θεός Πατέρας συγχέονται. Οι προσευχές σε αυτήν την ηλικία 
αυξάνονται και φανερώνουν εγωκεντρικές επιθυµίες57.  

Από ψυχοπαιδαγωγικής άποψης, παρουσιάζονται κάποιες αρκετά σηµαντικές 
δυσκολίες. Το παραµυθένιο παλάτι της παιδικής ηλικίας  αποξενώνεται από την προσωπική 
ανακάλυψη58, καθώς δηµιουργείται µια δυνατότητα θεώρησης της διδασκαλίας ως φύλακα 
που προστατεύει το παιδί χωρίς να ενδιαφέρεται για τον εσωτερικό του κόσµο59 και για το 
απέραντο ταξίδι  του µαθητή60.   
 

3.3. Γ΄ τάξη 
 
Επιµέρους σκοπός της Γ΄ τάξης: 
Ο µαθητής πρέπει:  
Να επισηµάνει ότι οι συγκεκριµένοι άνθρωποι δεν υπήρχαν πριν την    γέννηση τους.  
Να γνωρίσει  ότι ο Θεός µε αγάπη δηµιούργησε τον κόσµο. 
Να επισηµάνει ότι ο Θεός στο τέλος της δηµιουργίας δηµιούργησε τον άνθρωπο. 
Να γνωρίσει  την  διαφορά φύσης και προσώπου στον άνθρωπο.  
Να συνειδητοποιήσει ότι η τέλεια φύση εικονίζεται στη Θεία Λειτουργία61. 
 Παρόλο που ο σκοπός συνδέεται περισσότερο µε τη γνωσιολογική βάση και 

παρόλο που η διατύπωση της αλήθειας γίνεται µε µεταφυσική, συµβολική γλώσσα 62 (η 
τέλεια φύση εικονίζεται στη Θεία Λειτουργία)  από θεολογικής πλευράς, ο επιµέρους 
σκοπός παρουσιάζεται αρκετά θεολογικός  και παιδοκεντρικός. 

Καλεί το µαθητή να συνδέσει τη δραστηριότητά του και τη γνωσιολογική περιοχή 
,µε το συναίσθηµα, την εµπειρία του και το περιβάλλον που ζει63. Υποβοηθάει τους 
µαθητές να γίνουν ελεύθεροι, υπεύθυνοι και δηµοκρατικά πρόσωπα ώστε να 
εξοικειώνονται βαθµιαία µε ηθικές, θρησκευτικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες. 

Από ψυχοπαιδαγωγικής πλευράς, ο σκοπός δεν φαίνεται να παρουσιάζει 
προβλήµατα, καθώς καλεί το µαθητή σε µια δραστήρια  πορεία προβληµατισµού64.  
 

                                                 
55 Βλ. Michael Cole , Sheila R. Cole ,  Η ανάπτυξη των παιδιών Β τόµος …,  ένθ’ άνωτ., σ. 354. 
56 Βλ. Ι. Κογκούλη, Η Ευχαριστιακή αγωγή…, ένθ’ άνωτ., σ. 68. 
57 Βλ. Ι. Κογκούλη, Κατηχητική…, ένθ’ άνωτ., σ. 262-263.  
58 Βλ.V. H. O. Smit, Razvoj deteta, zavod za udzbenike i  nastavna sredstva , Beograd 1999, 140.  
59 Βλ. Χ. Φράγκου , Η Σύγχρονη ∆ιδασκαλία ,Μελέτες Παιδαγωγών Ανατολής και ∆ύσης, Gutenberg, 
Αθήνα 1993, 53-54. 
60 Βλ. Λ. Μπουσκάλια, Προσωπικότητα και Ολοκλήρωση, Γλάρος 1990, 19.  
61 И. Мидић, Православни Катихизис…, ένθ’ άνωτ., σ. 10.  
62 Βλ. Χ. Βασιλόπουλος ,∆ιδακτική… , ένθ’ άνωτ., σ. 66.  
63 Βλ. Ι. Κογκούλη, ∆ιδακτική των  θρησκευτικών…, ένθ’ άνωτ., σ. 130.  
64 Βλ. R. Mager, ∆ιδακτικοί στόχοι…, ένθ’ άνωτ., σ. 23.  
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3. 4. ∆΄ τάξη 
 
Επιµέρους σκοπός  της ∆΄ τάξης 
Ο µαθητής πρέπει:  
Να καταλάβει το Μεγαλείο του Θεού στο Ιερό Ναό  
Να γνωρίσει  ότι ο Χριστός είναι άνθρωπος.  
Να επισηµάνει ότι η Εκκλησία δεν υπάρχει για το εαυτό της.  
Να καταλάβει το τι εστίν η κοινωνία, καθώς η λειτουργική   κοινωνία 

αποκαλύπτεται δια µέσω της Θείας Λειτουργίας. 
Να καταλάβει ότι η πηγή της αµαρτίας είναι ο εγωκεντρισµός65. 
Ο σκοπός από θεολογικής πλευράς παρουσιάζει την πληρότητα της εν Χριστώ 

ζωής και σωτήριας στην Εκλλησία 66.  
Από παιδαγωγικής πλευράς όµως φαίνεται να παρουσιάζει κάποια προβλήµατα. Η 

συνεχόµενη επανάληψη των ρηµάτων κατανοώ και γνωρίζω δεν οδηγούν σε ένα 
σαφέστατα διατυπωµένο σκοπό67 διότι τα  αναφερόµενα ρήµατα µπορούν να έχουν 
διαφορετικές ενέργειες( γνώση68 και κατανόηση69), οι οποίες ενέργειες θα συνδέονται µε ή 
χωρίς εµπειρική ζωή µε τα βιώµατα του µαθητή70. 

Είναι δύσκολο να γνωρίσουµε το πώς ακριβώς κατανοεί ο µαθητής το Θείο 
Μεγαλείο, ότι ο Χριστός είναι άνθρωπος, ότι η Εκκλησία δεν υπάρχει για το εαυτό της, το τι 
εστίν η κοινωνία, ότι η πηγή της αµαρτίας είναι ο εγωκεντρισµός71. ∆εν ξέρουµε επίσης αν ο 
σκοπός συνδέεται µε τη γνωστική ή τη συναισθηµατική περιοχή της µάθησης72, µέσω της 
οποίας τα παιδιά ενεργοποιούν τις ακόλουθες ικανότητες: 

Ανάπτυξη της επιστηµονικής γνώσης73.  
Ανάπτυξη της αναγκαίας τέχνης και συνήθειας (εργατικής κουλτούρας και 

προσωπικότητας).  
Ανάπτυξη ικανότητας και αυτενεργείας74. 

 

                                                 
65 Βλ. И. Мидић, Православни Катихизис…, ένθ’ άνωτ., σ. 11. 
66 Βλ. ∆. ∆ηµητρίου, Πρακτικός οδηγός..., ένθ’ άνωτ., σ. 25.  
67 Βλ. R. Mager, ∆ιδακτικοί στόχοι … , ένθ’ άνωτ., σ. 19. 
68 Περισσότερα για την γνώση βλ. R. Mager, ∆ιδακτικοί στόχοι … , ένθ’ άνωτ., σ. 35.  
69 Αναλυτικά για την κατανόηση βλ. ∆. ∆ηµητρίου, Πρακτικός οδηγός …, ένθ’ άνωτ., σ.26.  
70 Οι θρησκευτικές εµπειρίες συµβάλουν στην ανάπτυξη από µέρους του παιδιού και του έφηβου 
δυνάµεων σκέψης που τους ωθούν στην απόκτηση ενός ολοκληρωµένου οράµατος για ζωή, η οποία 
πηγάζει  από τη λατρευτική κοινωνία. βλ. Ι. Κογκούλη, Ο Εκκλησιασµός των Μαθητών: συµβολή 
στην λατρευτική αγωγή, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2005, 19-20., βλέπε επίσης Χ.  Βασιλοπουλος, Ο 
µαθητής ως κριτήριο του µαθήµατος θρησκευτικών, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 1993, 129 κεξ..       
71 Βλ. Ι. Κογκούλη , ∆ιδακτική των  θρησκευτικών…, ένθ’ άνωτ., σ. 130.  
72 Αυτόθι., σ. 132.  
73 Χωρίς γνώση ο άνθρωπος χάνει τον εαυτό του. Τη γνώση ο µαθητής πρέπει να την κάνει το κτήµα 
του και να την εφαρµόσει πρακτικά. Με αυτήν το παιδί γνωρίζει το περιβάλλον, την κοινωνία, ότι 
βρίσκεται γύρω του. Όµως η γνώση που έχει ο µαθητής πρέπει  πάντα να  ανανεώνεται, αυτός πρέπει 
να  είναι και ο  σκοπός του εκπαιδευτικού, δηλαδή  να κάνει το παιδί να ενεργεί διαρκώς., βλ. Χ. 
Βασιλόπουλος, ∆ιδακτική… , ένθ’ άνωτ., σ. 93. 
74 Βλ. Σ. ∆ερβίση, Σύγχρονη διδακτική µεθοδολογία, Θεσσαλονίκη 1984, 248. 
Η αυτενέργεια, η οποία συµβάλλει: 
Στην αυτοµόρφωση του παιδιού. 
Στον πόθο για τη ζωή. 
Στην ανάπτυξη της ψυχοσωµατικής και πνευµατικής δύναµης. 
Στη διαµόρφωση της ελεύθερης προσωπικότητας.    
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3.5. Ε΄ τάξη 
 
Επιµέρους σκοπός της Ε΄ τάξης 
Ο µαθητής πρέπει:75  
Να επισηµάνει ότι ο Θεός δεν άφησε τον κόσµο µετά την πτώση του Αδάµ. 
Να συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός δεν άφησε τον άνθρωπο ανεξάρτητα από την 

αµαρτία στην οποία είχε υποπέσει.  
Να επισηµάνει την οµοιότητα της Π.∆. και της Κ.∆..  
Ο σκοπός αυτός έχοντας ορθή θεολογική δοµή, δεν συγχέεται  µε τη διδακτέα 

ύλη. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν βαθµιαία θρησκευτική σκέψη76. Οι ιστορίες της 
Π.∆. δεν θεωρούνται ψεύτικες ή ανακριβείς. Τα παιδιά προσπαθούν να συνδέσουν τη 
σηµερινή ζωή µε τη ζωή του εκλεκτού λαού του Θεού77. Τα γεγονότα της Π.∆. µε τα οποία 
ξεκινά η δηµιουργία της Βασιλείας του Θεού στην ιστορία, µας δείχνουν ότι και στη Νέα 
σηµερινή Βασιλεία του Θεού, ο Νέος Αδάµ, ο οποίος ξεκινά την ιστορία του ανθρώπου 
από την Π.∆. και είναι συνεχώς παρόν στο σηµερινό κόσµο, δεν ξεχνά την ανθρώπινη 
ύπαρξη και σέβεται  την ελευθερία του ανθρώπου. 

Ο επιµέρους σκοπός  ανταποκρίνονται στη γνωσιολογική περιοχή της µάθησης. 
Ως προς την περιγραφή της τελικής συµπεριφοράς του µαθητή, ο οποίος πρέπει να µας 
αποδείξει ότι ο σκοπός πέτυχε ,  βρίσκουµε το διδακτικό γνώρισµα της περιγραφής σκοπού 
τη συνθήκη (να επισηµάνουν την οµοιότητα της Π.∆. και της Κ.∆.)78. 
 

3.6. ΣΤ΄ τάξη 
 
Επιµέρους σκοπός  της ΣΤ΄ τάξης 
Ο µαθητής πρέπει:  
Να γνωρίσει ότι η ελευθερία είναι βασικό στοιχείο για την κατανόηση  των 

Μυστηρίων του Χριστού.  
Να επισηµάνει τη διαφορά στην παρουσίαση της ζωής του Χριστού στην 

Ορθόδοξη εικονογραφία µε την εικονογραφία της Αναγέννησης στη ∆ύση79.  
Το πρώτο µέρος σκοπού από ψυχοπαιδαγωγικής και θεολογικής πλευράς, 

παρουσιάζεται προβληµατικό. Παρόλο που βλέπουµε βαθιά την τάση των µαθητών προς 
µια ολοκληρωµένη θρησκευτική σκέψη, η   µίµηση των µαθητών στα  Μυστήρια του 
Χριστού και τα βασικά ∆όγµατα της Ορθόδοξης πίστεως, παρουσιάζει δυσκολίες ως προς το 
περιεχόµενο, για τους ίδιους. Η σύλληψη του πραγµατικού νοήµατος του σκοπού  
διαφεύγει σε αρκετά µεγάλο βαθµό80. 

Το δεύτερο µέρος του σκοπού δεν µας φαίνεται προβληµατικό, αλλά δείχνει σαφή 
θεολογική και ψυχοπαιδαγωγική πληρότητα. Επίσης η εικονογράφηση είναι εξίσου 
σηµαντική σχετικά µε την επίτευξη των διδακτικών σκοπών, ενώ οι εικόνες ερµηνεύουν 
την πίστη µε ένα νέο τρόπο ανακαλύπτοντας µια νέα και άγνωστη πραγµατικότητα για το 

                                                 
75 Βλ. И. Мидић, Православни Катихизис…, ένθ’ άνωτ., σ. 12. 
76 Βλ. Χ. Βασιλόπουλος , ∆ιδακτική…, ένθ’ άνωτ., σ. 60. ( οι σκέψεις αυτές παρεµποδίζονται από 
πολύ συγκεκριµένα στοιχεία ).  
77 Βλ. Ι. Κογκούλη, Κατηχητική…, ένθ’ άνωτ., σ. 262.  
78 Βλ. R. Mager, ∆ιδακικοί στόχοι …, ένθ’ άνωτ., σ. 22, 27, 49.  
79 Βλ. И. Мидић, Православни Катихизис…, ένθ’ άνωτ., σ. 13. 
80 Συµφωνά µε  το Piaget  η ανάπτυξη της θρησκευτικής σκέψης του παιδιού διακρίνεται σε µερικά 
στάδια. Η σκέψη των παιδιών σε αυτή την τάξη γίνεται συστηµατική και έχουµε την αρχή της 
συµβολικής σκέψης  , όµως µεταφορικά και συµβολικά γεγονότα στο βαθύτερο νόηµα δε γίνονται 
απολύτως αντιληπτά., βλ. Χ. Βασιλόπουλος, ∆ιδακτικη …, ένθ’ άνωτ., σ. 60.  
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µαθητή81 . Η εικονογράφηση δεν είναι ένα απλό διακοσµητικό στοιχείο αλλά προάγει την 
καλλιτεχνική ευαισθησία των µαθητών γύρω από την Ορθόδοξη πίστη και ζωή.  

Ο σκοπός αυτός τονίζει τη διάκριση και τη σύγκρουση των εικόνων της 
Ορθόδοξης τέχνης µε τις εικόνες της Αναγέννησης στη ∆ύση. Μια τέτοια σύγκρουση 
δηµιουργεί επιπλέον δραστηριότητες για το µαθητή:   

- υποβολή ερωτήσεων πάνω στην εικόνα. 
- περιγραφή µιας εικόνας. 
- αναλυτική περιγραφή της εικόνας. 
- σύγκρουση , όπως αναφέραµε. 
- ανάλυση των τίτλων της εικόνας. 
- αντιπαράθεση πάνω στην εικόνα82. 
Αξίζει να προσθέσουµε ότι τα εποπτικά στοιχεία της διδασκαλίας συµβάλλουν και 

στη διέγερση της προσοχής83 και του ενδιαφέροντος του µαθητή , κάτι που σύµφωνα µε τις 
θεωρίες µάθησης έχει µεγάλη σηµασία για τη µάθηση84. 
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Ранђел Стошић 
 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 
  
 Временом су настајале разне реформе у српском образовању. Прва и 

најважнија реформа на српском простору прати ослобађање српске државе од стране 
Отоманског царства, јер после ослобођења новоотворене школе, као важни и главни 
предмет, имају верску наставу. Нове, образоване реформе после Другог светског 
рата, отуђују верску наставу из Наставног плана и програма, отварајући тако врата 
негативно наклоњенима Цркви да окриве веру и саблазне срца људи, посебно 
ученика. Нова реформа 2001, наметнута друштвеним и културним променама, враћа 
верску наставу у образовни систем земље, међутим, стари негативан став према 
предмету не престаје. Све нас ово позива на неопходност испитивања потребе 
Наставног плана и програма верске наставе у српском васпитном систему, са циљем 
не отуђења ученика, већ развоја физичких, менталних и духовних снага, како би исти 
дао одговор данашњем свету који непрестано напада саборну Цркву. „Будите свагда 
готови на одговор свакоме који вас запита за ваше надање“  (1 Пт. 3,15). 

Кључне речи: циљеви и задаци верске наставе, главни циљ верске наставе. 
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ОСНОВА ПРОБЛЕМАТИКЕ ПАРАДОКСА ЦРНОГ И БЕЛОГ: 

АСТРОФИЗИЧКО, ФИЗИОЛОШКО, ТЕОЛОШКО И 
ИКОНОПИСАЧКО СТАНОВИШТЕ1 

 
Апстракт: Представљена су различита тумачења црног и белог према појму 

боје. Приказани су парадокси који се јављају при проучавању црног и белог од стране 
космологије и физиологије, а у циљу разумевања „ црног“ и „ белог“ у уметности и 
иконопису. Испитујући њихове карактеристике, отвара се пут за комплетирање и за 
превладавање идеје о парадоксалности црног и белог. Ту је место символичном, 
теолошком, иконописачком. Даје се пример иконе која упућује на разрешење главних 
проблема. Овим се започиње пројекат о црном (Црном) и белом (Белом).  

Кључне речи: црно, бело, космос, парадокси, икона, Педесетница. 
 
У овом (раду) биће разматрани појмови црно и бело. Досад експлициране 

тезе, развијани концепти, указују на додирне тачке различитих дисциплина које су од 
интереса за тему. Ови појмови повезују науке и оне се тиме допуњују, те нам 
откривају питања за чијим одговорима трагамо у теологији и иконопису. Бављење 
овим проблемима јесте екстензивно и састоји се из примене резултата више 
необјављених истраживања. Та обимна истраживања представљају почетак једног 
новог пројекта – о црном (Црном) и белом (Белом). На овом месту, морамо их свести 
на репрезентативну меру једног рада. Таква мера треба да буде директно сразмерна 
показивачу, најављивачу и трасеру будућих истраживања. 

На самом почетку, издвојићемо један парадокс који ће представљати главну 
тачку у процесу презентације и анализе. Кроз критику неколико других (преосталих) 
парадокса, уследиће разрада и закључци.  

Црно и бело, почев од 17. века, на основу сазнања физичара, више не 
сматрамо бојама2. Црно је одсуство, а бело присуство свих боја. Ово сазнање 
појавило се из окриља природне философије3. Природна философија била је у 
присном односу са теологијом, па су и научници који су развијали ту тему већином 
били теолози, или су свој рад (ангажман) посматрали као допринос теологији и 

                                                 
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. 
2 Њутн је огледе са призмом изводио 1665–1666. године, због чега се период 60-их година 17. 
века узима за почетак новог начина гледања на проблематику црног и белог.  
3 Сетимо се само да је наслов најчувенијег Њутновог дела: Математички принципи природне 
филозофије (Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica). Од 2011. године, превод овог 
епохалног дела доступан је и на српском језику: Исак Њутн, Математички принципи природне 
филозофије, Академска књига, Нови Сад 2011.  
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приступом проистеклим из вере4. О плодотворности такве повезаности, сведочи и 
став Карла Густава Јунга, који наглашава да је средњовековна философија природе 
„од великог значаја за психологију“ 5. 

Теолози су вековима црно везивали за одсуство, а бело за присутво светлости, 
те за саму светлост6. Истовремено, са поменутом научном класификацијом, црно и бело 
се у историји широко користе управо као боје. „Доказ“ за ову тврдњу јесу следеће 
хемијске формуле боја (пигмената): 

Бела – титанијум-диоксид (TiO2), цинк-оксид (ZnO), базно олово-карбонат 
((PbCO3)2·Pb(OH)2), баријум-сулфат (BaSO4), мешавина бaријум-сулфата и цинк-
сулфида (BaSO4, ZnS), калцијум-карбонат (CaCO3). 

Црна – феро-фери-оксид (Fe3O4), чађ (угљеник који се добија сагоревањем 
дрвета, смоле, уља), коштана црна (мешавина угљеника, калцијум-карбоната (CaCO3) 
и калцијум-хидроксида (Ca(OH2)), лозова црна (угљеник са примесама нечистоћа), 
пиролузит (MnO2). 

Символика везана за црно и бело игра незаменљиву улогу у културама и 
цивилизацијама. Једним својим делом, наличјем, њихова символика указује на 
препород, цветање, васкрсење, Бога, уздања, веру, узвишеност, највеће вредности 
друштва, чистоту, мир. Но, доноси и казивање о примарним страховима, о 
деструктивним побудама, трагедијама (уништавању породице, града, државе, нације), 
болестима (у 14. веку, у Енглеској, црна смрт била је синоним за кугу), неуспесима, 
самоубиствима, утварама, духовима. Њихов међусобни однос недовољно је 
проблематизован у контексту сазнања у 21. веку, јер сваки нараштај мора темељно 
проучити допринос и значај одређеног концепта унутар своје епохе. Црно и бело јесу 
не само у антонимичном пару, већ се и њихове символике мешају у зависности од 
културног контекста, што све треба испитати (укључујући њихову антиномију) у 
циљу постављања комплетне слике. 

Парадокс различитих схватања црног и белог у односу на појам боје 
раздељује области на које ћемо се ослањати. Међу овим областима, тиме се образује 
јаз на општем (теоријском) нивоу, што се касније продубљује и на личном. 
Заступници различитих методологија и различитог дефинисања односа истраживач – 
предмет истражиавања –корисник склони су да различито вреднују себе у односу на 
друге, што може резултовати некоректном и нефункционалном приступу питању 
црно-белог. Обележја  овог приступа јесу прецењивање и потцењивање7. Три 
сегмента истраживања јесу доминантна – физичарски, са ставом да оне нису боје, 
сликарски (и молерски) – који свакодневно ради са њима и символички (мистички) – 
који непрекидно упућује на поновљивост (актуелност) и испреплетаност теме. 
Последњи сегмент доприноси посебним захтевима за разраду, јер опомиње на 

                                                 
4 Макс Џемер (Max Jammer) наводи да је теологија имала велики утицај на формулисање 
физичких теорија о простору до времена Њутна, па и касније. Д' Аламбер је пример научника 
чији је рад на развоју механике био под утицајем теолошких разматрања. Max Jammer, 
Concepts of Space. The History of Theories of Space in Physics, Dover, New York 1993, 27. 
5 Карл Густав Јунг, Психолошке расправе, Матица српска, Нови Сад 1984, 342. 
6 Савременост теолога јесте запањујућа. Погледати књигу: Бојан Томић, Физика у Шестодневу 
Василија Великог, Епархијски управни одбор епархије Жичке, Краљево 2008, 42, 75-89. Као и: 
Свети Василије Велики, Шестоднев, Беседа, Нови Сад 2001. 
7 Издвојићемо пример биолога Тимоти Голдсмита (Timothy Goldsmith), који у свом чланку 
наводи следеће: „Боја заправо није карактеристика (особина) светлости или објеката који 
рефлектују светлост. То је осећај (sensation) који настаје у мозгу“. 
Timothy H. Goldsmith, What Birds See, Scientific American, 295, 2006, 70. 
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препознатљивост (али и непрепознатљивост) утицаја теме на разумевање света, 
његове историје и будућности. Теолошки став управо треба да буде корелисан са 
циљем овог рада, а то је превазилажење јаза између међусобног негирања споменуте 
три културно-образовне целине.  
 

Црна 
 
Питање првенства8 оригинално се односи на црно и бело. То је прво историјско 

и научно питање. У митологији, религији, али и у космологији, медицини, физиологији, 
неурологији (али не само њима), то је препознато и артикулисано9. Једнако значајан 
проблем јесте питање односа времена и вечности10. Црно је, у космолошком смислу, 
примордијално и непознато. Такође, оно је и данашња визуелизација космичког 
простора. Црно је слика (неба) коју видимо ван Земље11. Налази се и као апсолутизација 
– апсолутно црно тело. Најцрње црна за коју, на основу теорије, претпоставаљамо да 
постоји је црна рупа. Као слика ноћног неба која контрира очекиваном свеприсутном 
светлу потеклом од небројано звезда које осветљавају Земљу, црно је доказ временског 
ограничења космоса. У науци, тај проблем познат је као Олберсов или Фотометријски 
парадокс12. Црно се налази у првој глави Библије, на почетку Прве књиге Мојсијеве, 
стих 213. Везује се за испитивање свих почетака и, осим древности (по мноштву 
аспеката), црно постаје и актуелно питање. Питања мрака, доживљаја црног, 
функционисања у мраку јесу и биолошка питања14. Фотобиологија15, међу својим 
задацима, обухвата и изучавање вида и виђења црног, али и свеобухватно трагање за 
тајнама односа између светлости и живих бића. Физиолошки фактор функционисања 
човека у условима ноћног вида на ћелијском нивоу има своје посебно устројство. 

                                                 
8 Философски посматрано свему претходеће питање првенства није питање да ли је на Земљи 
са већ форираним условима за живот настала прво женка живине или њена јајна ћелија (јаје), 
већ је управо питање црног или белог. Један од циљева рада је да се ово учврсти као првобитно 
(односно примарно) питање. 
9 За пример изучавања светлости у медицини погледати: Tobias Eckle et al., Adora2b-
elicited Per2 stabilization promotes a HIF-dependent metabolic switch crucial for myocardial 
adaptation to ischemia, Nature Medicine, 18, 2012, 774–782. 
10 Но баш због значаја, ова два пара дублета (црно-бело и време-вечност) се преплићу. 
11 Conrad G. Mueller, Mae Rudolph i redakcija TIME-LIFE knjiga, Svjetlost i vid, Mladost, Zagreb, 
1972, 40. 
Питање где се завршава атмосфера је занимљиво јер открива неке значајне философске 
непознанице. Где је граница боја какве их видимо на Земљи, а где је све црно-бело.  
University of Calgary, Edge of spacce pinpointed by U of C scientists, U Today, April 13, 2009. 
http://www.ucalgary.ca/news/utoday/april13-09/edgeofspace . 
Детаље погледати у: Laureline Sangalli et al., Rocket-based measurements of ion velocity, neutral 
wind, and electric field in the collisional transition region of the auroral ionosphere, Journal of 
Geophysical Research, 2009, 114, A04306 DOI: 10.1029/2008JA013757. 
12 За детаљну претрагу проблема Олберсовог парадокса погледати: Stanley L. Jaki, The Paradox 
of Olbers` Paradox, Real View Books, Pinckney, MI, 2000. 
13 О овоме такође у: Бојан Томић, Физика у Шестодневу Василија Великог, 42. 
14 Виђење под слабим осветљењем има свој посебни назив – скотопски вид. Термин је изведен 
од грчке речи σκότος у значењу тама и новолатинског -opia са значењем услови вида. 
Искључиво се одвија преко штапићастих ћелија  – „штапића“, који не реагују на боје.  
15 Детаљније о фотобиологији потражити у: Lars Olof Björn (ed), Photobiology: The Science of 
Light and Life, Springer, New York, 2007. 
У оптицају је неколико часописа посвећених истраживањима у фотобиологији. Навешћемо 
један од њих: Jean Cadet (ed), Photochemistry and Photobiology, ISSN: 1751-1097. 
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Сваки од наведених појединачних начина сагледавања црног оставља 
упечатљив утисак. Сви су они прикривено једноставни, али, у самој суштини, 
заправо су парадоксални. Таква њихова особина (прикривена парадоксалност) 
упућује на најзначајнији парадокс науке и реалности: створеност. 

Навешћемо примере парадоксалности. Црно тело (у физици) јесте апсолутни, а 
не реални концепт. Такође, најцрње црно – црна рупа није потпуно црно16. Физиолошко 
виђење црног, исто тако, није виђење црне боје – већ тамносиве17. Боја свемира није 
црна18. Све ово може се сажети кроз закључак: у самој природи, не постоји „право“ 
(апсолутно и перфектно) црнило. Нити смо у стању да га, као таквог, видимо. 
 

Црно у уметности и иконопису 
 

Црно је релевантно за историју сликарства и визуелних уметности. У 
историји уметности, постоје епохе у којима је била наглашена црно-бела уметност19. 
Појавом штампе око 1450. године, настаје права црно-бела револуција. 
Полихроматске средњовековне књиге замењене су црно-белим књигама. Појавиле су 
се гравиране и штампане слике које нису биле у боји. Од половине 15, па до почетка 
16. века, већина слика била је прављена у црно-белој техници. Осим штампе, 
утицајна је била и иновативна црно-бела фотографија која се појавила почетком 19. 
века. Ипак, неким уметничким школама то не мора бити предмет истраживања. Са 
иконопису је случај потпуно другачији. За иконописце, црно има издвојено значење. 
Оно се појављује при сликању пећина, понора, космоса. Истовремено, са 
немогућношћу производње савршене црне (али и упркос томе), иконописцима је 
задатак да кроз уметничко-живописачки рад, у склопу проучавања црног на иконама, 
дођу до сазнања шта је црно, не запостављајући, при томе, остале боје.  
 
 

                                                 
16 Stephen W. Hawking, Particle Creation by Black Holes, Communications in Mathematical 
Physics, 43, 1975, 199-220.  
17 Овде смо следили закључке истраживања која су вршена на пенсилванијском Универзитету 
70-их година. 
D. Jameson, B. Nathan, L. M. Hurvich, Letter: Color plates, gray plates and intermittent 
illumination, Vision Research, 14, 1974, 147-149. 
Садржај видног доживљаја у потпуном мраку, по њиховим тврдњама, није црн, већ је 
тамносив. Чак и у перцепцији, потврђује се да црно није самостална референца, већ је 
корелисано – доживљава се у односу на друге боје. Што су оне светлије, то ће тамније 
изгледати црна. Црно постаје црно тек поред белог. Најцрња црна тек ту оцртава тмину 
црнила. 
18 Од јануара 2002. године, почела је расправа која јесте, заправо, боја универзума. Научници 
Иван Балдри и Карл Глејзбрук (Ivan Baldry, Karl Glazebrook) са Џонс Хопкинс универзитета у 
Балтимору, користећи преглед црвених помака са англоаустралијске опсерваторије у Новом 
Јужном Велсу (2dF Galaxy Redshift Survey), покушали су да утврде које боје би био свемир за 
посматрача који би „стајао“ изван њега и посматрао сву светлост из свемира размазану. Први 
одговор дали су у јануару те године (у питању је нијанса између бледотиркизне и аквамарин). 
Међутим, након исправке у програму, који графички спектар пребацује у боју којом би га 
људско око видело, утврђено је да је боја свемира заправо нијансе беж. Та боја добила је име 
космичко млеко (cosmic latte). Погледати: Ivan K. Baldry et al., The 2dF Galaxy Redshift Survey: 
Constraints on Cosmic Star Formation History from the Cosmic Spectrum, The Astrophysical 
Journal, 569, 2002, 582-594. 
19 Мишел Пастуро, Црна: Историја једне боје, Службени гласник, Београд 2010, 115. 
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Бело 
 

Опште карактеристике белог накратко ће бити издвојене да би се ишло ка 
сложенијим и мање познатим парадоксима. Основне одлике белог које служе за 
препознавање јесу следеће: супротно је црном; не представља пандан црној (по 
значењу, врсти и символици). Постоји блискост са жутом, златном. Та блискост 
представља фундаментално соларну везу, али и узвишену – Божанску. Тумачење везе 
жуте са белом захтева примену знања астрофизике, метеорологије, оптике, 
физиологије, из разлога који ће сада бити наведени. Сунце је звезда спектралне класе 
G2, што значи да је, по својим физичким карактеристикама, жуте боје, али без Земљине 
атмосфере, која га чини још жућим, видели бисмо га бело. Са Месеца гледано, Сунце је 
бело. Таквом виђењу (изгледу) доприноси и физиологија људског ока, јер бисмо, због 
великог сјаја, централну звезду Сунчевог система регистровали (перципирали) као 
белу20. Беличаста светлост која потиче од звезда јесте на слици простора дисторзија 
црне подлоге космоса. Нарушавање потпуног црнила неба корелисано је са настанком 
живота, са одржавањем живота, као и са будућим животом.  

Но, ту се разоткривање не завршава. Парадокс везан за бело јесте следећи: 
нема трајно белог. Тамо где се чини да је бело константно (непроменљиво, 
непропадљиво), сазнајемо да та особина – белина – не може да потраје, што се може 
објаснити процесом ентропије. Наиме, она (ентропија) временом не опада, већ расте. 
Сходно томе, бела добија прљаве елементе, делове и наслаге прљавштине. Обично су 
сиве, црне или браон.  

То контрира очекивањима и надањима оних који мисле да је лепота 
будућност овог света. У томе, наравно, нису једини, а сама идеја није искључиво 
савремена. Чистота и лепота белог лица (древни идеал лепоте) удружују се са 
искуством виђења светлости и надањима хришћана. Притом, укршта се са питањем 
пролазности лепоте и питањем крајње лепоте.  

Томе се придодаје и естетско ограничење Сунца. Најлепше бело, 
инспирација многих уметника, није у потпуности савршено. Сунце има црне тачке – 
није једнако сјајно, односно једно сјајно и једнако блиставо, односно једноблиставо21. 
Оно носи тајанственију и узвишенију инспирацију, што и чини да свако истраживање 
процеса на и у Сунцу потпомаже уметничку визуелизацију.  

Осим Сунца, и космос чека слична будућност – они имају заједичко 
фотолошко исходиште. Бело не може потрајати, односно све указује да будућност 
иде ка црном. Цела космолошка будућност (претпостављeна на основу вредности 
космолошких параметара)22 усмерена је ка црном. Питање које томе следи гласи: да 
ли је апсолутна црна коначна будућност? 
 

Боја оностраног 
 

На основу изнетих аргумената из биологије, космологије и физике, можемо 
да закључимо да црно остаје недостижно и нерепродуцибилно. Нити постоји као 

                                                 
20 Упоредити са једноставним објашњењем у: Fraser Cain, Color of the Sun, Universe Today, 
March 11, 2012, http://www.universetoday.com/18689/color-of-the-sun. 
21 Питања фотосфере и контраста сјаја биће продубљена у оквиру пројекта о црном (Црном) и 
белом (Белом). 
22 Saul Perlmutter, Supernovae, Dark Energy, and the Accelerating Universe: The Status of the 
Cosmological Parameters, Nineteenth International Symposium on Lepton and Photon Interactions at 
High Energies, http://www.slac.stanford.edu/econf/C990809/docs/perlmutter.pdf. 



 532

такво, нити га видимо. Скуп феномена које означавамо тим појмом тежи црној, али 
она сама изостаје. Овакво сазнање изазива нелагодност, истовремено се чини 
нетачним и њиме се не може зауставити трагање. 

Фундемантално гледано, да ли игде можемо пронаћи потпуно црно (и 
непропадљиво бело) у космолошком, физичком или у смислу визуелне перцепције? 
Да бисмо одговорили на ово многоструко захтевно питање, морали бисмо да трагање 
наставимо кроз све расположиве дисциплине. Тада бисмо могли увести психолошке, 
религиозне, символичке перспективе гледања на насловљену тему и саму тему над 
темама – смрт. Она постаје евидентна у тренутку истрајног трагања за црним и 
белим. Питање које може бити постављено без обзира на било чији лични однос 
према њему гласи: да ли само мртав човек види црно и да ли је црно „боја“ 
оностраног?23  

У разоткривању испреплетаности парадокса и граница, разуме се да је сваки 
сегмент разматрања црног и белог многосадржајни и имплицитно космолошки, 
антрополошки и теолошки. 

 
Спасавање белог Белим 

 
Протицање времена и усмереност ка будућности и крају времена, које 

називамо стрелом времена, може се посматрати двојако: на космолошком и на 
антрополошком нивоу. Осим космолошке, за анализу белог, потребно је узети у 
разматрање и антрополошку стрелу времена коју хришћани, такође, наглашавају. 
Будућност, време и вечност хришћане упућују на Парусију, на опште Васкрсење. 
Веза белог са животом добија на значају не само са општим и фактографским већ и са 
личним, учествујућим и доксолошким. Бело је пасхална „боја“ и, као таква, тиче се 
краја времена – њена Белина биће пројављена. Она је крајња, обећана „боја“ у 
сотириолошком, есхатолошком, теофанијском смислу (Отк 6,9-11; 7,9-17). 

 
Икона као показатељ да Црква, теологија 

и иконопис доприносе решењу именованих проблема 
 

Издваја се једна икона која, сама по себи, појашњава питање колоритног 
безизлаза и других проблема презентованих у тексту. Она је историјски и 
футуристички приказ разрешења. На њој је проблем космоса експониран, али 
неодвојив од носиоца решења – Цркве. Композиција ове иконе састављена је из два 
дела: доњи (црни) и горњи (просветљени, бели). У тамном луку (доњи део), 
иконографски је презентован проблем целокупног космоса и питање његове „боје“. 
Ту, у подземљу, утамничени „цар космос“ очекује нову земљу и ново небо24. Изнад је 
приказ решења релевантног за историју, за садашњост и будућност (у чему се 
препознаје и смисао, те значај иконе). Извор решења смештен је у горњој соби – 
Сионској горњици у којој је слика Цркве. Дванаест апостола који седе на клупи 
(exedra) јесу символ пуноће Цркве и свих народа послатих од Космократора25 

                                                 
23 И античка слика оностраног везана је за оног ко не воли живот, непријатеља светлости и 
белог – Хада. Он је, као и само царство које је водио, био црн. 
24 Кнез Јевгениј Трубецкој, Истина у бојама, Логос, Београд 2005, 24. Павле Евдокимов, 
Уметност иконе – теологија лепоте, Факултет за културу и медије Мегатренд универзитета и 
Висока школа – Академија СПЦ за уметност и консервацију, Београд 2009, 233. 
25 Управо се показује да је Христос, Владика Небески и Цар Славе, не само Космократор већ и 
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(односно од љубећег Надзорника – Επιστάτηϛ26). Преко светлосних зрака, директно је 
приказан Преводник космоса из црног безизлаза у непропадљиво Бело стање. Сама 
икона једна је од икона Свете Тројице, што можемо закључити на више начина. Један 
од њих јесте проучавање иконе из ранијих епоха у којима је она садржала Руку – 
Десницу Божију27 – из које излеће голуб28 (иконографско представљање засновано на 
Дап 2,33), хетимасију са мандорлом, са монограмом Христа (саркофаг из Тускулума 
код данашњег Фраскатија, 4. век)29, са Христовом дијадемом (мермерни барељеф, 
музеј у Берлину, крај 4. века – почетак 5. века), са Kњигом, Јеванђељем (Хлудовски 
псалтир, фолио 62 v', Берлин, 13. век)30, односно две (мозаик у капели свете Матроне, 
Санта Мариа Капуа Ветере, 5. век)31 или четири откровењске животиње (тријумфална 
капија Санта Марија Мађоре, 5. век)32. 

Историја ове иконе указује на присуство неодредивих наноса33 и на 
чињеницу да је у њој заложено васељенско и космолошко значење и реалност. 
Неколико мотива инкорпорираних у ову икону треба навести као примере. Они 
упућују на: спајање (сусрет) науке (кроз апостоле које су одређени истраживачи 
доводили у однос са скупом старогрчких мудраца34), на спајање народа (блиских или 
сукобљених), као и на спајање и спасење читаве васионе (што је крајња одредница 
која је присутна данас).  

Период од педесет дана (Педесеница, грч. Πεντηκοστή) јесте јединствени Дан 
прослављања Белог, Васкрења. Цео Цветни триод (τριώδιον) јесте бео. У првим 
изображењима, која су сачувана (ампула из цркве Св. Јована у Монци, n°10, 6. век), 
Педесетница је нераздвојена од Вазнесења35. То, на необичан начин, потврђују и 
историјски очевици: као и по догађају Васкрсења, када младић у белом објављује 
устајање из мртвих (Мк 16,5-8) и при Вазнесењу, два човека у белом најављују други 

                                                                                                                            
Пантократор (Мт 28,18). Ово чини разлику у односу на коришћење речи космократор за ознаку 
ђавола и демона (κόσµου ἄρχων  (Јн 14,30), или, у множини: κοσµοκράτορας (Еф 6,12)). 
„Формула“ би била Христос – Κοσµοκράτωρ и Ουρανόκράτωρ, то јест Παντοκράτωρ. 
26 Реч епископ у дословном преводу, такође, значи надзорник. Место Господа на клупи међу 
апостолима упражњено је до Новог доласка. 
27 На икони Богородице са дететом и св. Георгијем и св. Теодором (Синај, 6. век), Божија рука 
усмерава зрак светлости ка Богородичиној глави. Корина Роси (текст), Блага манастира свете 
Катарине, Православна реч, Нови Сад 2007, 109.  
28 Зоран М. Јовановић, Азбучник православне иконографије и градитељства, Музеј Српске 
православне цркве: И. К. Дина, Београд 2005, 142-144. 
29 Протојереј Николај Озољин, Православна икона Педесетнице: порекло и развој њених 
конститутивних тема у византијској епохи, Истина – издавачка установа епархије 
Далматинске, Београд–Шибеник 2007, 122, 123. 
30 Исто, 75. 
31 Исто, 122. 
32 О односу описаног и представљеног, могло би се нашироко говорити. Погледати: Veselin 
Kesich, The First Day of the New Creation: the Resurrection and the Christian Faith, St. Vladimir’s 
Seminary Press, Crestwood 1997, 169-176. 
33 Заправо, иконографских елемената чије присуство претпоставља историју надахнућа и 
иконологије. Погледати: Зоран Јовановић, Азбучник православне иконографије и 
градитељства, 387-391. 
34 Ради се о споменику (светилишту) из око 210. године пре Христа на територији Серапиона 
Мемфиског у Сагараху, који је представа скупштине философа и песника. Николај Озољин, 
Православна икона Педесетнице, 83, 85. 
35 Исто, 45-49. Претпоставка је да се у некој од цркава Јерусалима налазила фреска 
„Вазнесење–Педесетница“ (по називу Н. Озољина).    
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долазак Христов (Дап 1,10-11). У оквиру Педесетнице, сазнаје се о два догађаја – 
Васкрсењу и Парусији, о Белом (светлосном) Дану – Осмом дану и Цару Другог 
Доласка36. 

У горњем делу композиције, биле су представљене теме које данас нису 
присутне експлицитно и чији се одрази не распознају без знања историје уметности, 
историје икописа и теологије. То су, осим споменутих упућивања на Свету Тројицу, 
и: Христос Учитељ (∆ιδάσκαλοϛ)37, Христос Κοσµοκράτωρ (Барберинијев диптих, 
Лувр, 6. век)38, Извор изливања зрака39, соларни диск са дванаест светлосних зрака 
(присуство језика40 у оквиру зрака). Линије простирања зрака чине одраз теолошких 
учења која су у релацији са космологијом одређеног времена41. Празник Педесетнице 
јесте празник светлости и „par excellence празник посвећења у Тројичну тајну“ 42. У 
ранохришћанској уметности, од 4. века, у изображењу, присутна је хетимасија 
(ετοιµασία τύν θρόνον), као престо уписан у мандорлу и у клипеус (clipeus caelestis) 
који преузима символику од соларног диска43 и постаје символично изображење 
космоса (у коме је Непобедиво Сунце)44. Светлосни карактер празника и његова бела 
и златна основа, упркос позиву садржаном на овој икони, нису данас познати свима 
који траже одговор на личне и космолошке проблеме.  

Васиона и Христос – непобедиво Сунце – теме су и назначења ове иконе. 
Сабор апостола јесте сабор пророка, неуких који су постали мудри, који ће науку 
Христову проширити по целој васељени. Управо преполовљењем Педесетнице, 
почиње припрема за нови однос наука (упоредити Јн 7,14-36). 

Пре саме појаве старог цара космоса (14. век) који у доњем делу стоји 
заробљен у тами, неколико представа васељене било је заступљено у иконографији. 
Све се оне, пре самог указивања на космичке димензије, односе на друштвене 
аспекте (феномене) настале поделом, неразумевњем, раздвојеношћу и селидбама. У 
представљању символа света кроз фазе, укључени су очевици и остали, односно 
Црква из обрезања и Црква из необрезања, затим шеснаест представника народа (као 
у Дап 2,8-11), народи (φυλαι) и језици (γλώσσαι), Цар (и у верзији Исака) и Црнац (и у 
верзији Исмаила)45. Васељенска димензија спасења пролази кроз фазе приказивања; и 
човечанство такође. Притом, имајући на уму да је целокупно човечанство призвано 
на благодат, ова икона доноси поруку и истраживачима који исповедају одсуство 
вере, тзв. „неверујућим“ истраживачима. 

                                                 
36 Исто, 44. 
37 Изображење присутно у катакомбама Рима: Аурелијевој катакомба из 2. века и катакомби 
Домициле из 4. века. Исто, 96-113. 
38 Исто, 142. 
39 Исто, 145. 
40 О проблему језика погледати: Craig L. Blomberg, From Pentecost to Patmos: An Introduction 
to Acts through Revelation, B&H Academic, Nashville 2006, 25-29. 
41 Н. Озољин као иконографски извор предлаже Хришћанску топографију Козме 
Индикоплеуста, Cod. Vat. Graec. 699, folio 93, 6. век. Николај Озољин, Православна икона 
Педесетнице, 141, 146. 
42 Constantin Andronikof, Le Cycle Pascal, Le Sens des Fêtes, II, L'Age d'Homme, Paris 1985, 242. 
Цитирано по: Исто, 187. 
43 „In suo clipeo“ (сунце у свом клипеусу) – извор: Septimius Florens Tertullianus, Apologeticum, 
Becker edition, Munich, 1952/61, 16, 9. Доступно у оквиру пројекта Тертулијан: 
http://www.tertullian.org/latin/apologeticum_becker.htm.      
44 Николај Озољин, Православна икона Педесетнице, 137, 138. 
45 Погледати: Hans Peter L'Orange, Studies on the Iconography of Cosmic Kingship in the Ancient 
World, H. Aschehoug, Oslo 1953. Николај Озољин, Православна икона Педесетнице, 167. 
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Закључак 
 
Од интереса за научно и уметничко схватање проблема, јесте упознавање 

чињеница о црном и белом. Основни парадокси који су кључни за 
мултидисциплинарно разумевање јесу следећи: црно не постоји у природи, а бело (са 
временом) губи своју основну особину. Теологија и иконопис нуде и нудиће у 
будућности одговоре на питања која из овога проистичу, што је показано преко иконе 
Педесетнице. Њена композиција састоји се из два дела. Црква – као светли део иконе 
представља спасење за њен тамни део – космос. 

Циљ (покренут овим текстом) јесте истраживање граница боја са посебним 
нагласком на црну и белу, што треба да допринесе разумевању њихових издвојених 
карактеристика. Ни у ком случају циљ није погрешно и неправославно одузимање 
вернима, молитвеницима пред иконама, прелепи спектар боја. Сматрамо да ово треба 
нагласити управо на почетку пројекта црно (Црно) и бело (Бело). 
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Bojan Tomić 
 
THE BASIS OF THE PROBLEM OF THE PARADOX 

OF BLACK AND WHITE: ASTROPHYSICAL, PHYSIOLOGICAL, 
THEOLOGICAL AND ICONOGRAPHICAL POINT OF VIEW  

 
 
Different interpretations, based on the concept of color, have been presented for 

black and white. Paradoxes rising during the study of black and white by cosmology and 
physiology are shown, with the aim of better understanding the “black” and “white” in art 
and iconography. By examining their characteristics, a road opens for completing and 
overcoming the idea of paradox of black and white. This is the place for symbolic, 
theological, iconographic. There is an example of an icon that directs to resolving main 
problems. This presents the opening of the project on black (Black) and white (White).  

Keywords: black, white, cosmos, paradoxes, icon, Pentecost. 



 538

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 539

ПРИКАЗИ 
 
 

ШТЕТНИ УТИЦАЈИ 
 
Métropolite Jean Zizioulas, L’être ecclésial, Éditions du Cerf, Paris, 2011 ; The 

One and the Many. Studies on God, Man, the Church and the World Today, Sebastian 
Press, Alhambra (Californie), 2010. 

 
Митрополит Пергамски Јован Зизијулас реномирани је еклисиолог. Без 

обзира на то што персоналистичку-егзистенцијалну филозофију, која једним делом 
чини основу његове еклисиологије, оспоравају најбољи патролози и теолози1 у 
читавом православном свету, он наставља да у појединим земљама (посебно у 
Србији2) врши огроман утицај.  

Његова еклисиолошка концепција се испољава задњих четрдесет година 
најпре кроз његову докторску дисертацију Евхаристија, владичанство и Црква 
током прва три века, затим кроз известан број чланака и конференција. Један део 
чланака је објављен 1981. у зборнику под називом Еклисиолошко биће3 док је већина 
сакупљена и објављена у зборнику на француском језику 2011. под називом Црква и 
њене институције4, у издању куће Церф из Париза, као и у зборнику кога је 2010. 
објавио владика Максим Васиљевић у Алхамбри (Калифорнија) под називом  The 
One and the Many. Studies on God, Man, the Church and the World Today, уз помоћ 
издавачке куће Sebastian Press у његовој епархији. 

Еклесиологија митрополита Јована Зизијуласа обележена је двоструким 
утицајем: 1) утицајем еклесиологије Оца Николе Афанасијева (чије је поједине 
ставове одбацивао); 2) утицајем персоналистичке-егзистенцијалне модерне 
филозофије. Његова еклисиологија има пуно заједничких тачака са католичким и 
протестанским теолошким концепцијама као и са модерним англиканским 
схватањима: H. de Lubac5, Leonardo Boff6, Paul Tillich7, Dietrich Bonhoeffer8, Wolfhart 

                                                 
1 Цитирао сам већим делом његове критике у мојој књизи Личност и природа, Издање Церф, 
Париз, поглавље IV: „Личност и природа. Православна критика персоналистичких теорија 
Христа Јанараса и Јована Зизијуласа“, стр. 207-396. 
2 Његов утицај јесте последица активне подршке владике Атанасија Јевтића и његових двају 
ученика, владике Игњатија Мидића и Максима Васиљевића, као и двојице професора 
Богословског факултета у Београду, оца Владана Перишића, бившег декана, и Оца Радована 
Биговића († 2012). 
3 Едиција: Labor et Fides, Genève, 1981. 
4 Едиција: Cerf, Paris, 2011. 
5. Видети компаративна проучавања: P. MC PARTLAN , The Eucharist Makes the Church: Henri de 
Lubac and John Zizioulas in Dialogue, Edinburgh, 1993. 
6. О овоме посебно видети: Trinity and Society, Londres, 1988, trad. fr. Trinité et société, Paris, 
1990; „Trinity“, dans I. ELLACURIA  et J. SOBRINO (éd.), Systematic Theology: Perspectives from 
Liberatin Theology: Readings from Mysterium Liberationis, Maryknoll NY, 1993, p. 75-89. Могу се 
наћи неколико елемената поређења Зизјуласове и Бофове мисли у A. HUNT, „The Mystery of the 
Trinity, Divine Communion and Human Society“, Communication au colloque „Subordinationism 
and the Doctrine of Trinity“, Trinity College, Parkville, 20 août 2004. 
7. Овај утицај подвукао је Y. SPITERIS, La teologia ortodossa neo-greca, Bologne, 1992, p. 369 и N. 
LOUDOVIKOS, „Person Instead of Grace and Dictated Otherness: John Zizioulas Final Theological 
Position“, Heythrop Journal, 48, 2009, p. 1-2. Зизијулас је похађао на Харварду паралелно 
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Pannenberg9, John Macmurray10, David Jenkins11, Catherine Mowry LaCugna12 Jürgen 
Moltmann13 ou Colin Gunton14. 

У свим еклисиолошким студијама митрополита Јована Зизијуласа које се 
појављују у два претходно наведена зборника наилазимо на принципе који су 
прожети и врлинама и извесним слабостима (недостацима).  

1) Легитимна воља да се у овиру еклисиологије поново уступи место 
пнеуматологији (често маргинализованој инсистирањем на христологији). Међутим, 
та легитимна воља је толико отишла у крајност да је пнеуматологија преузела примат 
над христологијом пружајући за то веома оскудне аргументе (као чињеница да је 
Христос створен од Духа Светога и да га је примио на крштењу). 

2) Неопходно инсистирање (пошто је било запостављено у прошлости) на 
кључном положају владика у цркви које прате извесна прекорачења у вршењу својих 
светих дужности: а) девалоризација парохије (локална црква се, према Зизијуласу, 
идентификује са епархијом, а не са парохијском заједницом. Реч је о ставу који је у 
супротности са ставом Афанасијева); б) девалоризација положаја и улоге свештеника 
(попова) и других припадника „народа“ божијег; ц) девалоризација литургијске службе 
која је претпрела промене у односу на евхаристијску литургију под изговором да је 
улога  владике у томе занемарљива; д) претерано инсистирање на литургијској улози 
владике занемарујући његов задатак пастира и делитеља „речи Истине“.    

3) Легитимно инсистирање на конкретној и живој вези која владику 
сједињује са локалном црквом чији је он пастир. Реч је о реалности за коју Јован 
Зизијулас ипак не даје пример, који и сâм има статус отуђеника од православне 
еклисиологије без стварне епархије и без верника, са чисто дипломатском улогом, 
као што је то случај са многим митрополитима Константинопољске патријаршије.   

4) Огромно вредновање личности (донекле оправдано када је реч о 
изједначавању есенцијализма извесне западне теологије, пијетизма извесних 

                                                                                                                            
предавања P. Tillich- и G. Florovsky-ог. N. Loudovikos сматра да је он духовни син и једног и 
другог (p. 2). 
8. Видети на пример: „Human Capacity and Human Incapacity: A Theological Exploration of 
Personhood“, p. 440-441 (Communion and Otherness, p. 243). Утицај Бонефера на Зизијуласа 
забележио је N. LOUDOVIKOS, „Christian Life and Institutional Church“, dans D. H. KNIGHT (éd.), 
The Theology of John Zizioulas. Personhood and the Church, Aldershot, 2007, p. 129. 
9. Cf. „Person“, Religion in Geschichte und Gegenwart, 3e éd., V, p. 230-235. 
10. Видети: Persons in Relation, New York 1961, текст предавања у периоду од 1953. до 1954. на 
универзитету у Глазгову, где је Зизијулас такође био предавач. 
11. The Glory of Man, Londres 1967; What is Man, Londres 1970. 
12. О овоме видети: God for us. The Trinity and Christian Life, New York 1993. О Зизијуласу и 
Лакугнаји, видети E. T. GROPPE, „Creation ex nihilo and ex amore: Ontological Freedom in the 
Theologies of John Zizioulas, and Catherine Mowry LaCugna“, Modern Theology, 21, 2005, p. 463-496. 
13. Cf. J. RIGAL, „Trois approches de l'ecclésiologie de communion: Congar, Zizioulas, Moltmann“, 
Nouvelle revue théologique, 120, 1998, p. 605-619; J. WISEMORE, „The Neo-Cappadocians: The 
Theological Family Resemblance of Moltmann, Zizioulas and Gunton“, Theology Research Seminar, 
University of St Andrews, St Andrews, Scotland, 21 February 2001. De Moltmann, voir surtout 
Trinität und Reich Gottes, Munich 1980. 
14. Cf. J. WISEMORE, „The Neo-Cappadocians: The Theological Family Resemblance of Moltmann, 
Zizioulas, and Gunton, Theology Research Seminar, University of St Andrews, St Andrews, Scotland, 
21 February 2001. De C. GUNTON, voir en particulier: „Trinity and Anthropology“, dans 
C. E. GUNTON et C. SCHWÖBEL (éd.), Persons, Divine and Human, Edinburgh 1991; The One, The 
Three and The Many, Cambridge 1993; Father, Son and Holy Spirit: Toward a Fully Trinitarian 
Theology, Londres 2003. 
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духовних форми и индивидуализма модерног света) које има своје границе када се 
личност посматра из угла персонализма и модерног филозофског егзенстенцијализма, 
али које је потпуно страно учењу Светих отаца:  

а) као једина онтолошка реалност и као фундамнетално слободна, на штету 
бића које се сматра као апстракција, и природе која се сматра на исти начин као и 
биће, подразумевајући in divinis, као извор установљења и отуђености (идеја која је 
страна Светим оцима), што наводи Зизијуласа да личност и стварање личности 
посматра противно стварању бића и природе (велики број теолога је оквалификовало 
Зизијуласово мишљење као „узиоматско“) ; 

б) као идеална реалност којој свако мора да тежи до испуњења (као да сваки 
човек није већ био својствен себи, својим постањем, једна личност и као да личност 
није била оквалификована у злу као у добру на основу њеног начина постојања).  

ц) као спојива реалност супротстављена индивидуи која се сматра као 
ентитет који почива на самом себи и који је дубоко егоистичан (док Свети оци попут 
Григорија из Нисе, Максима Исповедника и Јована Дамаскина, на пример, игноришу 
једну такву разлику и a fortiori и једно такво супротстављање личности и индивидуе). 

5) Дефиниција Цркве и личности као неодвојиве спојиве реалности праћене 
снажном тенденцијом вредновања колективне димензије- а посебно интерхумане и 
хоризонталне-духовног живота и обезвређивања њихових индивидуалних облика – 
посебно директан, вертикалан однос са Богом -, које су систематски сматране као 
егоистичне форме морализма и пиетизма; праћене такође тенденцијом да се личност 
потчини колективном (тенденција коју је скоро оповргао отац Никола Лудовикус, 
бивши Зизијуласов ученик); 

6) Легитимно вредновање заједничке димензије тајни/светих тајни, али 
нажалост на штету њихових индивидуалних значења и домета; на пример у више 
студија у овој књизи, евхаристија је просто дефинисана као причешће (синакса), 
односно као скуп и сматра се више као причешће са осталим верницима него као 
причешће у Христу, а света тајна свештенства се сматра као нешто што је дато ономе 
који не извршава са милошћу свој свештенички задатак, већ води рачуна о месту 
унутар заједнице.   

7) Снажно вредновање есхатологије која тежи ка посматрању Царства 
небеског као реалности која ће доћи и схватању садашњости у једној јединој 
светлости  будћности, на штету вере која проповеда да је „Царство небеско међу 
нама“ [ 17, 21]; то наводи на пример митрополита Јована Зизијуласа на нетачне 
тврдње да Црква утврђује свој идентитет из онога што ће постати.   

8) Легитимно вредновање синодалности које прати прекомерно вредновање 
примата које се сматра не само приматом части већ и власти, што нагони 
митрополита да се опасно приближи екуменистичком патријарху из 
Константинопоља и актуелној римокатоличкој концепцији примата. 

Са једне стране, пуно других идеја које се прожимају овим зборницима су 
корисне (у оној мери у којој отклањају недостатке и мане појединих бивших 
еклисиолошких теорија), стимулативне и плодоносне, али са друге стране 
оспоравајуће због извесног претеривања. Филозофски персонализам (Berdiaev, Buber, 
Lévinas) и екзистенцијализам (Heidegger, Sartre) на којима се заснива читава мисао 
Јована Зизијуласа (и Јанараса) омогућили су му да отвори инетерсантна гледишта у 
домену теологије, хришћанске антропологије и еклисиологије, али га такође 
затварају у ограничене и спорне категорије мисли, непознате патристичкој традицији 
и у дијалектику коју карактерише ригидни дуализам који се манифестује 
неприродним, прекомерним супротстављањима неуравнотежене и сужене изворне 
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концепције, па чак у већини случајева и јеретичке. Дело митрополита Јована 
Зизијуласа прогресивно је стварано као затворени систем  и као идеологија која је, у 
смислу својственом модерној филозофији егзистенцијализма, али несвојственој 
мислима Светих отаца и православном Предању,  послужила за реинтерпретацију 
различитих димензија теологије, антропологије, космологије, еклисиологије и 
православне духовности. Оно је постало основ врло оскудне схоластике и оно што 
Оливије Клеман назива „теологијом понављања“, као што видимо, код већине 
садашњих ученика митрополита пергамског.    

Жан-Клод Ларше 
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ПОЕТИКА И ТЕОЛОГИЈА ПЛАЧА 
 

Антологија плача: од Светога Саве до Патријарха Пајсија, Избор, 
предговор и пропратни текстови Драгиша Бојовић, Просвета, Београд, 2011. 

 
„Блажени који плачу, јер ће се утјешити.“  

(Мт 5,4) 
 

Дар плача и суза у хришћанству се сматра једним од највећих Божјих дарова, 
јер означава покајање, опроштај и Божју милост. Њиме отпочињу све врлине, умива 
се душа и чисти се од грехова: „Идите од мене сви који чините безакоње, јер Господ 
чу плач мој“; „Чу Господ молбу моју, Господ молитву моју прими“ (Пс 6,8-9). Циљ 
плача је умиљење Богу и радост утехе: спокој, кротост и смирење нашег духа, да 
„душа, која је своју тугу олакшала јецајем, и расхладила се сузама, окуша нарочиту 
тишину и мир, из којих се, попут миомириса од ароматичних предмета, рађа и делује 
најчистија молитва“, истиче Свети Игњатије Брјанчанинов у Аскетским огледима. 

Прва књига световног аутора посвећена плачу, која одлази даље од 
генолошких одређења и која имплицира и поетичке и теолошке одлике и вредности 
овог жанра, јесте Антологија плача Драгише Бојовића (2011). Поред језгровитог 
увода - „Српска ризница плача“ и огледа „Зашто је плакао Свети Сава“, који 
представља неку врсту поговора, објашњења националне теологије плача, утемељене 
на светосавској филозофији живота (чију је суштину језгровито представио владика 
Николај Велимировић у „Предговору“ књизи оца Јустина Поповића Светосавље као 
филозофија живота (1993), истичући да је светосавље „православље у српском 
стилу“), књига је подељена у две целине. Прва, „Антологија жанра“, окупља 
најзначајније плачеве као песнички жанр у поменутом временском распону, док 
друга, „Антологија описа“, представља прозне изводе из описа плачева. 

Бојовићево интересовање за поетику и теологију плача може се пратити 
читаву деценију уназад, од монографије Песник будућег века: о поезији Димитрија 
Кантакузина (2002) у којој је најављено, преко  књиге Свети Јефрем Сирин и српска 
црквена књижевност (2003), у којој подвлачи значај овог писца и православног 
теолога као учитеља плача. Његову научну пажњу заокупља плач као књижевни и 
црквени жанр у коме се сусрећу креативна и религиозна инспирација писаца. Kао 
што је књижевна „трпеза премудрости“ дар Бога човеку посредством одабраног 
медијума (писца) и припремљена је за читаоца, може се говорити о поучној, односно 
васпитној (у теолошком смислу) функцији плача и као књижевног жанра у 
средњовековној, али и црквеној књижевности уопште. 

Свети Сава је био један од правих српских учитеља молитве, јер је сам био 
обдарен даром суза. У тексту „Зашто је плакао Свети Сава“ Бојовић запажа да Свети 
Сава стално плаче: поводом пострига у манастиру Св. Пантелејмона, поводом смрти оца 
и мироточења у Студеници, изласка из Свете Горе или обиласка Христовог гроба и 
других светих места. У његовом су срцу „два извора плача, скрбни и радосни“, те је 
„историја његове делатности и монашког подвига једним делом и историја плача“ (стр. 
127-141). То је у складу с учењем светих отаца да је наша земља „долина плача“, 
изгнанства и страдања, коју је Бог одредио за покајање и кроз коју човек само пролази 
на свом путу ка вечности: „Који су са сузама сијали, нека жању с пјевањем“ (Пс 126,5). 

Да би се разумео плач Светога Саве, неопходно је познавати теологију плача 
(и као монашког подвига и као књижевног жанра). На плачу се нарочито инсистира у 
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монашком животу и васпитању. Плач је део монашке аскезе, који претходи молитви 
(покајнички плач), потом је прати и следи јој као нека врста очишћења. По заповести 
Јеванђеља, монах се не моли само за свој спас, већ и за спас својих ближњих. Није 
дато свакоме да богоугодно заплаче; сузе покајања и страха Божјег јесу знак милости 
Божје, који се заслужује спознањем сопствене греховности: „Очи моје лију потоке, 
зато што не чувају закона твојега“ (Пс 119,136). Дакле, молитва и плач су неодвојиви, 
као и молитва и пост. Бројне су поуке светих отаца монасима да одбаце чулне и умне 
насладе, да затворе „врата чула и језика“, да се у својој осами моле усрдно „умом и 
срцем“ како би задобили и молитвени плач.  

О плачу и покајању монаха поуке налазимо и у делима светитеља Нила 
Сорског, Исака Сиријског, Симеона Новог Богослова и др. Нарочито је поштована 
Беседа о плачу Јована Лествичника, који истиче да је немогуће научити молитви 
онога ко користи само речи, јер прави њени учитељи јесу искуство и плач. Плачевна 
молитва је пут ка умиљенију Судији, поуздан вођа човека на путу ка Богу. У 
Аскетским огледима светог Игњатија Брјанчанинова садржана је, поред осталог, и 
својеврсна теологија плача. У огледу „О молитви“ он истиче: „Свет је велики, за 
душу спасоносан, подвиг молитве. Он је – главни и први међу монашким подвизима. 
Сви остали подвизи – јесу подвизи који служе том подвигу; они се предузимају ради 
тога да би се подвиг молитве успешније извршавао, како би плодови молитве били 
обилнији.“ Ако на врху свих врлина стоји молитва, у којој се човек обраћа Богу, 
приступа му, разговара с њим и присаједињује му се, вршење и примање молитве 
захтева припрему, праведнички и светоотачки начин мишљења и „расположења 
срца“: спознање сопствене грешности, немоћи и ништавности, као и пад читавог 
човечанства, потом праштање другима, бестрашће и безбрижност срца за 
материјална добра. „Плач мора бити неодвојиво својство наше молитве, њен 
постојани, нераздвојиви сапутник и сатрудник, њена душа“, наглашава овај свети 
отац. Плач је најбољи учитељ искрене молитве. 

Још је Димитрије Богдановић у свом „Предговору“ Старим српским 
биографијама (1968) препоручио да се песничка места у житијима, препознатљива по 
посебном ритму, мелодији и версификацији, у савременим издањима и формално, 
штампањем у стиховима, издвајају од осталог прозног текста, као што је то 
оправдано учинио Миодраг Павловић у својој Антологији српског песништва (1964) 
с молтвом из Житија светог Симеона. Богдановић сматра да „песништво је у 
природи свакога религиозног књижевног стварања у средњем веку, као што је песма 
још у античка, библијска времена најприроднији израз религиозне емоције која је и 
нагонила на стварање једнога цара, какав је био Давид, или пророка, какав је пророк 
Јеремија.“ (Курзив М. Б.) 

Тиме се руководио и Бојовић састављајући своју Антологији плача. Она је 
компонована тако да нам омогућава да пратимо развојни ток овог пре свега 
песничког средњовековног књижевног жанра - од приватног и најинтимнијег (код 
Светога Саве) до колективних, какви су косовски плачеви, а затим величанствени 
уметнички повратак у приватне сфере плача у делу Димитрија Кантакузина, где овај 
жанр, као својеврсна симбиоза духовног и телесног плача, достиже своје уметничке 
врхунце. Будући да прати хронологију, ова књига пружа нам могућност и да 
уочавамо специфичности плача у појединим књижевноисторијским раздобљима, 
односно тематску условљеност историјским догађајима. Поетика и теологија плача у 
српској књижевности израстају на симбиози библијских и историографских утицаја, 
али и неких момената из приватног живота историјских личности. Уз доминантне 
теме и мотиве везане за „трпезу премудрости“: љубав, богонадахнуће и остале дарове 
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св. Духа, јављају се и грех, Страшни суд, казна, покајање, праштање, као и 
замонашења и смрти владара, порази у биткама и сл.  

Неки текстови из друге целине Бојовићеве антологије, „Антологије описа“, 
упркос томе што је аутор задржао њихову прозну форму, представљају праву поетску 
прозу. По томе су карактеристични делови описа плача код Доментијана и Теодосија, 
што значи да није кључна форма у којој ће плач бити забележен (нарочито у средњем 
веку то је могло зависити само од чула слуха, како је говорио Борхес поводом 
разлике између поезије и прозе). Тако је цитат који следи несумњиво права песма, без 
обзира на своју прозну форму: 

„И што Владика окропи својом пречистом крвљу, ту верни његов слуга 
оброси срдачним ридањем и омочи прегорким сузама, не као жалећи за другом, но 
као насићавајући се Владичњег бестрасног извора од животворећих ребара, као 
нашавши самога траженога, и постигавши гоњенога и насладивши се жељенога.“  

(„Савин плач на христовом гробу“) 
У нашој науци о књижевности плач је углавном проучаван као поджанр или 

споредна тема у оквиру радова о житијима и српској црквеној поезији, док је у 
домаћим речницима књижевних термина плач дефинисан као „жанр средњовековног 
песништва, обично уклопљен у веће, сложене књижевне облике, као што су житија“, 
„књижевна варијанта тужбалице, којом се оплакује смрт или погибија одређене 
личности или какав други трагичан догађај“. Аутор ове одреднице у Речнику 
књижевних термина уредника Драгише Живковића (1992 и др.), Димитрије 
Богдановић, сматра да је средњовековни литерарни плач настао је по угледу на 
библијски „Плач пророка Јеремије“ и на надгробне саставе рановизантијске 
реторике. Тања Поповић у свом Речнику књижевних термина (2010) даје сличну 
дефиницију плача, додајући, поред плача Јеремијиног, и нешто млађи узор творцима 
овог жанра – „Плач Богородице над Христом“.  

Због његове жанровске хибридности, плач често не можемо разликовати од 
тужбалице или елегије. Бојовић сматра да су главни дистинктивни фактори дубоко 
осећање покајања (најчешће експлицитно изречено) и есхатолошка перспектива, јер 
циљ плача као средњовековног књижевног жанра и јесте да истакне „оно што није од 
овога света“ (стр. 14). Стога плач никада није само телесни. Две врсте плача илуструју 
две временске перспективе и општи дуализам у свету и човеку сâмом: пролазно и вечно, 
телесно и духовно, овоземаљско и небеско. Есхатолошким ишчекивањем превазилази се 
туга („Јер ако се овде растајемо / тамо ћемо се опет састати, / где више нема растанка“, 
стоји у Симеоновом плачу пред Светим Савом у Житију Светога Симеона од Св. Саве), 
а када је реч о плачу од умиљенија, попут оног због мироточења у Студеници, 
есхатолошко исходиште постаје и тематска доминанта.  

Други, формални критеријум за разликовање плача од осталих поетских 
жанрова средњега века јесу стилска изражајна средства: реторско питање, анафора и 
парадокс, истиче Бојовић (стр. 14). 

Плач се у српској средњовековној књижевности најчешће јавља као поджанр 
запретен у веће целине - што је вероватно разлог запостављања и маргинализовања у 
научним круговима, упркос његовој великој заступљености - прозне (житија) и 
песничке: молитве, тужбалице и похвална слова (у којима најчешће задржава 
колективни дух). Најчешће је везан за молитву – у „Житију св. Симеона“, у двама 
житијима Светог Саве, Доментијановом и Теодосијевом, те у житијима архиепископа 
Данила Другог, где молитвени плач прераста у „плачевно обраћање“, надгробну 
(плачевну) похвалу. Бојовић издваја чак и једну „плачевну посланицу“ из 
Доментијановог Житија Св. Саве („Зауставићеш многосузне изворе“). Плачевна 
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похвала краљици Јелени одлично илуструје жанровско прожимање плача, молитве и 
похвале, и истовремено указује да је ово прожимање теолошке природе: 

Но, о добра моја хранитељко, 
и крепка и необорима тврђаво отачаству своме, 
ево пуни се срце моје ридањем и плачем многим, 
у недоумици сам 
какво ће пјеније изрећи уста моја 
у твоју похвалу, блажена. 
Но од недостатка ума мога кличем ти 
хвалећи твоја величија, и говорим: 
Блажена си,  
мати моја госпођо, 
хранитељко младости моје 
и заступнице живота мога. 

(„Пуни се срце моје ридањем“) 
Антологија плача открива да узроци плача, иако везани за теолошка питања, 

могу послужити и као критеријум за даљу класификацију плача као жанра. У њој је 
најзаступљенији плач због монашења и растанка (наслада срца и телесни плач: 
помешан с личном тугом, прекором и кајањем с једне, и срећом и духовном радошћу 
с друге стране, услед свести о општем добру за које се монах моли, есхатолошком 
циљу и љубави према Богу), најчешће као саставни део житија или молитве. У 
српској књижевности највише је плачева због одбеглог Растка; за њим плаче читав 
народ – од родитеља и браће до слугу, чак и природе. Познат је и плач сестре Петра 
Коришког у Теодосијевом Житију св. Петра Коришког. У Антологији плача 
налазимо и опис плача (у прози) због замонашења Стефана Немање од Светога Саве, 
као и краља Драгутина архиепископа Данила Другог, који не само да садржи 
елементе похвале (међу многим врлинама овог светог краља писац издваја борбу 
против јереси), већ остаје у њиховој сенци: 

Помоћу Владике твога Христа 
изгубљено стече, 
и расточено сабра, 
и сиромашно обогати, 
и пало подиже, 
и неславно прослави, 
и оно што сасвим никада није било, 
показа дивно и преславно 
у своме отачаству.  

(„Зашто се разлучујеш од нас“) 
Плач због болести и смрти монаха (оца, брата) такође је близак молитви и 

надгробној похвали, и често је испуњен радошћу због мироточења и спаса душе; 
репрезентативан пример таквог радосног плача налазимо код Доментијана (плач 
ученика Атанасија на Савином гробу). Ово разликовање телесног и духовног плача 
код наших средњовековних писаца очигледно је подстакнуто теолошким учењем. На 
пример, Брјанчанинов у огледу „О сузама“ разликује две врсте суза: природне (из 
огорчења, које могу постати греховне) и греховне (проливене из греховних побуда - 
сладострашћа, сујете, лицемерја, човекоугађања, злобе) и сматра да обе „треба 
претварати у богоугодне“ сећањем на наше грехе. Свети Јефрем Сирин говори и о 
„сузама раскајања“, које долазе касно, „када нема времена покајању“. Телесни се 
плач (и гласно нарицање) може зауставити: тако Теодосије пише да Стефан Немања 
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након дугог плача народа и поданика „заповеди да ови престану плакати“ („Плач 
због Растковог одласка на Свету Гору“), као што и Св. Сава „запрети самодршцу 
брату и свима који су плакали да ућуте“ („Плач у Студеници након мироточења из 
гроба Симеоновог“). То, међутим, не важи за душевни плач: „Ричем од трзања срца 
својега“ (Пс 38,8). 

Плач због погибије или смрти владара, те због страдања народа у нашој 
књижевности углавном је везан за владаре светородне династије Немањић, за 
Косовски бој и трагичне догађаје који су уследили, те за смрти деспота Стефана 
Лазаревића (Константина Филозофа) и деспота Ђурђа Бранковића (Смедеревског 
беседника). У Антологији плача издвојен је чак и плач буграских војника над својим 
мртвим царем, дело Даниловог Ученика („Устани и види нашу велику скрб“). Плач 
Јована Светогорца због страдања народа од Турака неодољиво подсећа на чувен 
Доментијанов опис глади и смрти која је владала Србијом 1208. године, када је Свети 
Сава кренуо у отаџбину са моштима свога оца да над њима измири завађену браћу у 
Житију светог Симеона. Иако се осећа дух великог узора, ово дело убрајамо у веома 
успеле примере плача: 

И не би места 
гдено мртви не лежаху, 
брда, долине, врти, поља, 
све беше испуњено тада 
мртвим телесима. 
Неке у туђе земље одвођаху  
и растављаху. 
Би тада горко ридање и плач, 
док су друга од друга одводили, 
брата од брата, 
сина од оца, 
матер од сина. 
И би видан горки плач  
и ридање. 

(„И не би места гдено мртви не лежаху“) 
Плачеви због смрти чланова породице: детета, супруга, оца и остали поводи 

плача везани за приватни живот најчешће имају изразит лични тон и блиски су 
тужбалици („Милутинов плач над телом мајке“ архиепископа Данила Другог, 
плачеви Стефана Дечанског поводом враћања вида и смрти детета, плачеви 
монахиње Јефимије и кнегиње Милице за кнезом Лазаром, плач мајке цара Уроша 
због смрти сина у Житију цара Уроша Пајсија Јањевца). Представљајући „Плач 
Светога Саве и Немањиних слугу“ Теодосије истиче да „они још дуго плакаху, онај 
горе на кули а ови доле на земљи, да би се и неосетљиви камен ражалио“, док 
кнегиња Милица, како пише Андоније Рафаил, „многе је могла натерати да се и код 
њих појаве потоци источених суза“ („Плач кнегиње Милице“; Курзив М. Б.).  

 Када је у питању плач искључиво теолошког порекла, поред поменутих 
умилних плачева Светог Саве, у Антологији плача налазимо „Плач деспота Стефана 
на Велики четвртак“ Константина Филозофа, те плачеве Димитрија Кантакузина.  

Плач се јавља и као саставни део молитве у молитви. На пример, у Житију 
св. Симеона Стефана Првовенчаног, где Првовенчани моли Симеона да му он буде 
посредник пред Богом, или у плачу краља Владислава пред гробом Светог Саве (у 
Теодосијевом Житију светог Саве), што је мотив који ће доживети врхунац у 
величанственој плачевној „Похвали кнезу Лазару“. 
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Антологија плача Драгише Бојовића практично показује на који начин 
Косовски бој уноси нове размере плача у нашу књижевност: сједињујући теолошку и 
историјску условљеност, телесни и духовни плач, личну несрећу и несрећу читаве 
хришћанске заједнице. У жанровском смислу, плач се још више ближи тужбалици и 
јадиковки. Нема утехе: једина песма народа постаје плач, поручују средњовековни 
писци након косовског страдања. Плач се шири на читав колектив и добија космичке 
димензије. Антологичар то илуструје доносећи масовне сцене ридања, „вавилонска 
ридања“, како истиче Непознати Раваничанин: „Плач над Лазаревим моштима“ 
патријарха Данила Бањског, „Ридање у Београду због смрти деспота Стефана“ 
Константина Филозофа, те „Плач на Марици“ Патријарха Пајсија, итд. Србија је 
постала Нови Јерусалим, чак је добила и свога смерног пророка, монаха Ананију, 
кога Атанасије Даскал Србин гради по угледу на пророка Јеремију, како је Бојовић 
добро запазио у својој раније објављеној књизи, Развијање свитка: прилози из 
историје (2009). Имала је и своју Рахилу. У плачевима и молитвама јављају се 
смелија библијска поређења – страдање Срба под Агаренима са страдањем хришћана 
током пропасти Јерусалима, плач земље за изгубљеним владарем и плач кнегиње 
Милице над својим сирочићима упоређује се с плачом Рахиле за својим чедима. У 
плачу кнегиње Милице патријарха Данила Бањског кнегиња призива све мајке, 
супруге и удовице, сву природу да јој се придружи у неутешном ридању:  

Усплачите ми, поља и долине,  
који овим телима саучесници бејасте! 
Узридајте ми и растужите се и, мајци вољена децо, 
жене у победи прослављених мужева, 
рођаци вољени моји, тада. 

(„Авај мени, шта ми би“) 
Исте мотиве налазимо и код Андонија Рафаила, где се кнегиња Милица, на 

врхунцу своје туге, анафорично пита: „О Лазаре, / Које сада песме ридања да 
успојем?“, „О какву лествицу ридања прислонивши утврдисмо / да прећемо тужне 
степенице живота?“ („Плачите са мном, сродници“).  

По угледу на плач Јеремијин пред пропашћу Јерусалима и на библијске описе 
страдања, наши средњовековни писци виде узроке пропасти немањићког царства и 
Лазареве државе у намоноженим нашим греховима и недостатку покајања (пре 
косовских плачева поређења са искушењима Јововим налазимо код Стефана 
Првовенчаног, у Немањином плачу због одбеглог Растка, као и код Теодосија, у плачу 
Немањиних слугу због Савиног замонашења, итд.): „Тешко сагријеши Јерусалим, зато 
поста као нечиста жена; сви који су га поштовали презиру га, јер видјеше голотињу 
његову; а он уздише, и окреће се натраг“ (Плач 1,7-8). У духу православних 
светоотачких поука, они позивају на заједнички покајнички плач којим би се хришћани 
супротставили исламским злоделима. Тако Непознати Раваничанин даје плач писца 
пред кнезом Лазаром: „Заједнички тада беше плач / странаца и домаћих. / Заједнички 
нека буде и сада, / јер је и страдање заједничко“ („Где је слатка његових очију тихост“). 
Смедеревски беседник у три надгробне речи деспоту Ђурђу Бранковићу, уз смењивање 
личног и колективног аспекта са кога сагледава тај ненадокнадиви губитак, позива људе 
и природу, чак и „седмоврхи“ Цариград на свеопшти плач.  

Након Косовског боја и његових трагичних последица по српски народ, 
мотив ишчекивања нове апокалипсе, Христовог Другог доласка, постаје нарочито 
развијен у плачу као књижевном жанру. После Св. Саве, који је већи део свога плача 
због болести Симеонове посветио опису сопствене, али и општељудске грешности, те 
покајању („Бивајући убог добрим делима, / а богат страстима“; „И пре смрти мртав 
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сам, / и пре суда сам себе осуђујем, / пре бесконачне муке / сам себе мучим 
очајањем“ – „Оплакани од анђела“), прави мајстор тога описа и поетске слутње 
апокалипсе је Димитрије Кантакузин. Он се и угледао на ове стихове Св. Саве у 
својој Молитви Богородици: „Пређе смрти мртав ваистину ја, / пређе суда савешћу 
осуђиван, / пређе мука мислима у шкргуту зуба, / пређе конца мучити се знам без 
краја“ („Ко за мном да не усплаче, о љубљени“). 

Бојовић истиче да „са велике историјске позорнице Димитрије Кантакузин 
враћа плач на позорницу сопствене душе, а своју Молитву Богородици, по угледу на 
Светог Јефрема Сирина, претвара у молитвени плач“ (стр. 14); по угледу на Сиринове 
Молитве плачевне – јер искрена молитва умивена је сузама - Кантакузин покајнички 
моли за заступништво свих православних и позива сроднике на  свеопшти плач. У 
своме плачу овај велики славослов Богородице и „песник будућег века“, слутећи нову 
апокалипсу, многе библијске грехе проналази у себи сâмоме (Каинов, Исаков), 
примајући у Молитви колективну кривицу. Иако његовим плачем доминира 
песимизам, за теолошки смисао тога плача много је важније стално сећање на 
сопствене грехе, одакле следи велика хришћанска врлина, покајање: 

Каква ли зла не створих самовољно, 
какве ли грехе не прођох самовласно, 
какве ли мрзости не зделах сладострасно, 
каква ли стида не учиних љубосласно. 
........................................................... 
Плачи, душо моја кукавна, плачи, 
плачи срце с утробом, плачи, 
плачите, очи, непрестано плачите, 
плачите, уди моји, сви плачите. 

(„Плачи, душо моја кукавна, плачи“) 
Оно што Кантакузиновом плачу даје посебан теолошки смисао јесте његова 

усамљеност у плачу, „плач душе“. Тумачећи библијски „Плач Јеремије“ над 
пропашћу Јерусалима, Свети Игњатије Брјанчанинов у огледу „О сузама“ наглашава 
да „једино он, при светлости речи Божије, види пад човечанства; остали људи га не 
виде и не узимају учешћа у плачу, не схватају плач и за онога који плаче мисле да је 
изгубио разум. Монах једини плаче својим лицем и лицем читавог човечанства, не 
могавши да се одвоји од човечанства због љубави према њему и сродности са њим; 
монах плаче за себе и за читаво човечанство: […] Монах једини плаче и његов плач је 
познат једино Богу. […] Да би се заплакало плачем по Богу, треба се удаљити од 
света и људи, умрети за свет и људе, и срцем и умом постати сам“.  

Кантакузиновом, као и Јеремијином плачу једина је утеха непоколебљива 
вера у Божју доброту и праштање онима који су се истински покајали: „Господ је дио 
мој, говори душа моја; зато ћу се у њега уздати“ (Плач 3,24); „Добар је Господ онима 
који га чекају, души, која га тражи“ (Плач 3,25); „Претражимо и разгледајмо путе 
своје, и повратимо се ка Господу“ (Плач 3,40). Као што се Јеремијин плач завршава 
слављењем Бога, Кантакузинов плач прераста у похвални усклик Богородици, као 
стецишту највиших врлина, лепоте и доброте (калокагатија) и молитвама за лични 
спас и спас света. Основни смисао теологије плача, грађен и ношен кроз бројне 
(искуствено доживљене) плачеве Св. Саве и средњовековних писаца и верника, све 
до косовске сирочади, изражен је управо у овом Кантакузиновом делу, довољно 
смелом и естетски дораслом да понесе и изрази „бол краја века“. 

Расправљајући о проблему жанровског одређења овог дела и узимајући у 
обзир мишљења бројних истраживача, домаћих (Ђорђа Трифуновића, Миодрага 
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Павловића, Вјесне Бјелогрлић) и страних (Донке Петканове-Тотеве, Георгија 
Данчева), Бојовић је још у књизи Српска есхатолошка књижевност: огледи и 
студије (2004) истакао да сами стихови понекад и експлицитно разрешавају 
жанровско питање, те „да се ова песма не може жанровски канонизовати, већ да има 
одлике три књижевне врсте: молитве, плача и похвале. По карактеристикама 
најближа је исповедној молитви, елементи и нека општа места плача лако се могу 
доказати, а последњи део песме је својеврсна похвала Богородици“. 

Осим као оригиналан и пионирски подухват, Антологија плача утолико је 
значајнија што указује на неодвојивост поетике од теологије стваралаштва у српској 
средњовековној књижевности и православној књижевности уопште. Као и сваки 
антологијски избор, она представља подстицај и другим истраживачима да тај избор 
прошире, да трагају за елементима плача и на новим местима поменутих житија, 
служби, похвала, и у делима која овај аутор није уврстио у свој избор, као и у другим 
православним књижевностима. Дакле, ова књига је позитиван изазов проучаваоцима 
и љубитељима средњовековне књижевности оба профила, световног и духовног, да 
се с антологичарем споре око садржаја неке будуће, можда шире и обухватније, или 
пак уже и по строжим естетским мерилима компоноване антологије; да унесу и дела 
световног карактера, укључујући и народну поезију, и/ли да прошире временске 
одреднице које је дао аутор - „од Светога Саве до Патријарха Пајсија“ – и пре 
Светога Саве, ка делима о Солунској браћи, и после Патријарха Пајсија, ка Захарију 
Орфелину.  

Који год да је правац будућих истраживања плача у нашој науци о 
књижевности, ова антологија остаће темељно, зналачки компоновано и провокативно 
полазиште не само будућим антологичарима, већ и будућим истраживачима овог 
запостављеног жанра српске црквене књижевности.  

Мирјана Бечејски 
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ВРЕДНА И ДУГО ОЧЕКИВАНА КЊИГА 
 

М. Копривица, Попови и протопопови српске Цркве у средњем веку, Ниш 2012 
 

Вредна и дуго очекивана књига напокон попуњава велике празнине у 
познавању мирског дела најстарије српске установе. Свештенство је имало изузетно 
важну улогу у ширењу Божје речи јер је била у живом додиру са паством. Такође, 
били су упућенији на надлежне епархије, чиме се додатно расветљава и ова 
недовољно истражена тема. Међутим, различити облици монашког живота из овог 
раздобља привлачили су много више пажње истраживача различитих струка, између 
осталог, и због преовладавања грађе манастирског порекла. Овога пута, говорило се о 
поповима у манастирима – јеромонасима (80-86. стр.). Стога је преглед извора и 
ранијих, углавном спорадичних и нецеловитих истраживања кратак (9-18. стр.) 
Најпре се читалац уводи у основе истраживаних појмова – поп, презвитер, јереј (18-
21. стр.). Следи краћи историјат црквеног живота на српском етничком простору од 
појаве хришћанства (21-35 стр.) јер, без такве позадине, није лако разумети 
истраживану тему. Прве вести о српским поповима поклапају се са раздобљем 
обликовања српске Цркве под Св. Савом, мада је део свештеника, свакако, уведен у 
службе још у претходном раздобљу. Напредак државе Немањића повољно се одразио 
на повећање њиховог броја и социјално уздизање. Издвајање у посебну друштвену 
скупину прати се кроз бројне повеље, пописе имања (вревио), опште законске 
текстове, записе и натписе итд. Са друге стране, због растакања државног јединства 
од друге половине XIV в., следбеници православља у јадранском приморју од 
Неретве до Бојане, али и у нараслој Босни, били су изложени притиску римокатолика 
са различитим исходом (37-80. стр.) 

До сада, били су доступни само осврти, не увек поуздани, на положај и улогу 
протопопова (87-115. стр.). Пореклом из изворне византијске цркве у Охридској 
архиепископији, били су блиски помогачи епископа. У српској средини, имали су 
посебну улогу, прилагођену домаћој економској и друштвеној збиљи. Ту их је 
поглавар Цркве производио међу презвитерима (а не рукополагао), што је 
подразумевало обављање посебне службе, а не прелазак у виши чин. Извори, такође, 
пружају увид и у њихово, углавном знатно имовно стање. Протопопови су широм 
земље имали духовна задужења (морални надзор свештеника, венчања, крштења, 
можда чак и освећење нових храмова). Издвајају се и протопопови дворски, који су 
деловали по налозима црквеног поглавара српске Цркве, са главним задатком да, 
преко свештенства, убиру црквене порезе. У динамичном српском друштву позног 
средњег века, долазило је до честих промена. При крају владавине краља Милутина 
(1282–1321), у тој сфери се примећује деловање световњака (козмика), што се, пак, 
негативно одразило на углед Цркве. Стога Душанов законик налаже именовање само 
монаха. Такође, од средине XIV в., стари у потпуности истискује нови назив – егзарх. 
Они су били задужени само за материјалне послове, док је осталим протоповима 
остао искључиво духовни надзор, између осталог, и да сузбијају све јачи 
римокатолички утицај у нараслим градовима у унутрашњости. 

Савремена српска медијевистика социолошког опредељења направила је 
велике помаке у истраживању широких поља друштвене прошлости. На тој основи, 
могло се приступити свеобухватном сагледавању црквених дажбина (117-149. стр.). 
Сложени систем имао је упориште у домаћем економском устројству, иако је, по 
извесним особинама, подсећао на каноникон устаљен у византијским крајевима. 



 552

Заснивао се на убирању врховине као сталног годишњег и устаљеног пореза, чији 
износ, ипак, није могуће утврдити. У приближном смислу, спомиње се и егзарштина, 
па чак и доходак духовни. Друго поповско давање, као одраз признавања духовне 
власти епископа, био је помен или поклон, који је био произвољан и добровољан. 
Попови су, каткад уз помоћ кметова, сакупљали бир од сваке пуне породице. Ради се 
о једном лукну, које износи 13,66 l или 10,33 kg. За величину парохије, од великог 
значаја јесте и однос лукна према крини (30:1), другој шупљој мери која се јавља у 
ретким изворним вестима о сакупљању бира. Епископи су од свештеника добијали 
новац и приликом преузимања парохије, укупно седам златника приликом посвећења 
за чтеца, ђакона и презвитера. Плаћало се и издавање синђелије, тј. акта о 
постављењу на парохију. У зависности од њене величине, радило се о суми од 16 до 
300 перпера. Слично је и са антимисом, литургијском тканином. Епископима је 
припадала и свадбарина, те глобе и казне за преступе свештеника, каткад и знатне 
вредности. 

Попови су били различитог имовног стања (151-194. стр.), тако да су 
релативно честе вести о баштиницима, па чак и о крупним властелинима. Њихов 
социјални статус није мењан под окриљем цркве, а прописи су бранили 
неприкосновеност њихових поседа и високи положај у друштву. Са друге стране, 
већина је потицала из зависних слојева (меропси, сокалници) и стога су на њих 
падали извесни државни и феудални терети. Први су били умањени за послове који 
су захтевали одлазак ван села. Други су, такође, били лакши у односу на већину 
становништва и углавном су се сводили на помоћ у обради винограда или гајење 
пчела, најпре због потреба Цркве у којој су служили. Попови слабог имовног стања 
или пресељеници могли су од феудалца добити заокружено имање („три њиве 
законите“, стас) за издржавање. Тако успостављен зависан положај према господару 
био је снажнији у односу на обавезе према надређеном епископу. За вишак обрађене 
земље, плаћале су се дажбине у пуном износу. Ова подврста попова је, поред извесне 
пореске „слободе“, имала и веће право кретања упркос патримонијалној везаности за 
господара. Феудалац је, пак, одлучно спречаван да утиче на слободно вршење 
црквених служби. Није без значаја ни судска потчињеност искључиво црквеним 
властима. Оваква олакшања су довела до издвајања у посебан друштвени слој (195-
236. стр.) који се полако затворио најкасније до половине XIV в. Не треба посебно 
наглашавати да се и овде одражавала знатна социјална разлика између „баштиника“ и 
осталих, међу којима је било и Влаха. Законски прописи на великим манастирским 
властелинствима све су строже и доследније спречавали да синови меропха и 
сокалника постану свештеници. Такође, то је омогућавано само по једном поповском 
„школованом“ сину у домаћинству како би се ограничио њихов број. Иначе, 
свештеници су се издвајали пред законом, пратиле су их почасти и повластице, али и 
ограничења у свакодневном поступању и животу (женидба). Исто важи и за чланове 
њихових породица којима су, такође, посвећене посебне и занимљиве стране. Иако 
већином скромног образовања, стеченог у кругу породице, или ван посебних 
образовних установа, многи попови били су носиоци писмености у својој средини. Уз 
то, због знатног угледа, често су били помагачи световним властима у управи 
(писари, сведоци), или у састављању разнородних докумената за неписмене људе из 
њихове околине.  

У вези са обавезама свештеника (237-286. стр.), а посебно са ступањем у 
свештеничку службу и парохијским устојством, треба издвојити став да је храм могао 
имати и више свештеника. Тада је само један имао положај пароха, а његово духовно 
стадо обично је чинило најмање 30 ожењених глава. Богослужбена пракса 
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јерусалимског типа, иначе рано уведена, између осталог, открива се и путем 
релативно богате свештеничке библиотеке. Ове стране пружају главне смернице за 
изучавање духовне и културне прошлости. Попови су били бројни, посебно у време 
заласка српске државе, и углавном спремни да испуне задатке своје захтевне службе. 
Стога је оправдан закључак да су знатно обликовали историјски пејзаж свог народа. 

Не треба посебно истицати да аутор из разноврсне грађе (293-326. стр.) 
суверено црпи вредне закључке, много више од онога што је овде само сажето 
наговештено. Сагледавањем у целини, односно као неизоставне карике у старом 
друштву, свештенство је стављено у стваран историјски контекст, што је једини 
одговарајући приступ. Све ово вишеструко препоручује рад Марије Копривице не 
само историчарима и осталим проучаваоцима црквеног и народног живота у 
прошлости, већ и много широј читалачкој публици. Због тога већ треба размишљати 
о новом издању у много већем тиражу. 

Владимир Алексић 
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О АУТОРИМА / NOTES ON AUTHORS 
 
Дарко Крстић рођен је 1974. године у Чачку. Богословски факултет завршио 

је 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 Krsti ć 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.  

 
Василије Вранић православни свештеник из Чикага и предавач на 

Универзитету Маркет. Докторирао је из области историјског богословља под 
ментором о. Александром Голицином. Научна област у којој се специјализовао су 
христолошке контроверзе петог века, са нагласком на проблем христолошког развоја 
код Теодорита Кирског. Такође се интересује за тројично богословље четвртог века, 
несторијанизам, Павла самосатског, Евсевија Дорилејског, Ефтихија, Кирила 
Александријског, као и за Канонско Право Православне Цркве. 

Vasilije Vrani ć is an Orthodox priest currently residing in Chicago and a Lecturer 
at Marquette University. He received his doctorate under the supervision of the Rt. Rev. 
Prof. Alexander Golitzin in the area of Historical theology. His area of expertise is the 
Christological controversies of the fifth century. He reserves special interest in the problem 
of development of the Christology of Theodoret of Cyrrhus.  His other interests include: 
Trinitarian Theology of the 4th century, Nestorius/Nestorianism, Paul of Samosata, 
Eusebius of Dorylaeum, Eutyches, Cyril of Alexandria, and the Canon Law of the Eastern 
Orthodox Church. 

 
Бранко Горгиев рођен је у Т. Велесу (данашња Република Македонија) 

4.9.1963., где је стекао основно и средње образовање. На Институту за класичне 
језике Филозофског факултета у Скопљу дипломирао је 1992, на тему „Орфизам у 
Платоновом делу“. Постдипломске студије уписао је 1995. године на Одељењу за 
класичне науке на Филозофском факултету у Београду где је и одбранио магистарски 
рад „Утицај Платона и неоплатонизма на дело св. Дионисија Ареопагита“, 2000. 
године. На Универзитету у Скопљу 2004. године одбранио је докторску дисертацију 
„Књижевно историјски и антрополошки аспекти у делу светог Јована Касијана“ и 
стекао звање доктора класичних наука. Ради као ванредни професор Филозофског 
факултетуа у Нишу. Члан је Центра за црквене студије у Нишу. Објавио је више 
превода, стручних и научних радова и учествовао на више научних скупова. Живи и 
ради у Нишу.   

Branko Gorgiev was born in Veles (FYROM) in 1963. He graduated from the 
Faculty of Philosophy in Skopje 1992 with the thesis „Orphism in the writings of Plato“. 
He earned Master degree from the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2000 with the 
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thesis „The influence of Plato and neoplatonism in the writings of saint Dionysius the 
Areopagite and he completed PhD in Skopje in 2004 with the thesis „Literary, historical 
and anthropological aspects in the writings of St. John Cassian“. He teaches at the Faculty 
of Philosophy in Nis being a member of the Centre for Church Studies in Nis. 

 
Горан Ружић је рођен 23.10.1963. у Београду. Основне студије завршио је на 

Филозофском факултету у Београду, магистрирао на Филозофском факултету у 
Новом Саду са темом „Хајдегерова реконструкција темељних појмова старогрчке 
онтологије“. Докторирао је на Филозофском факултету у Нишу са темом 
„Хајдегерова темпоралистичка теорија времена“. Ради као доцент на Департману за 
филозофију Филозофског факултета у Нишу на предмету Историја савремене 
филозофије. 

Goran Ružić was born in Belgrade. After graduating from the Faculty of 
Philosophy in Belgrade he defended his Master thesis at the Faculty of Philosophy in Novi 
Sad with the title „Heidegger’s reconstruction of the basic notions of the ancient greek 
ontology“. He earned PhD from the Faculty of Philosophy in Nis with the thesis „The 
temporalistic theory of time of Heidegger“. He teaches at  the Faculty of Philosophy in Nis 
„The history of the modern philosophy“.  

 
Георги Каприев рођен је у Бургасу 1960. године. Завршио је философију и 

докторирао философске науке на Софијском универзитету Св. Климентa Охридскoг. 
Специјализирао је Средњевековну философију и културу у Келну и Паризу. Редовни 
је професор на Философком факултету у Софији. Председник је комисије за 
Византијску философију при Међународној асоцијацији за проучавање 
Средњевековне философије -  S. I. E. P. M. ( 2002 – 2012 ). Члан је Друштва за 
философију Средњега века и Ренесансе ( GPMR ) у Немачкој и Института за 
Средњевековну философију и културу у Софији. Саоснивач је Европског високог 
колеџа за античку и средњевековну философију ( EGSAMP ). Био је гостујући 
професор на Универзитету у Келну 2005 / 6. године. Гост је лектор на 
Универзитетима у Амстердаму, Барију, Берлину, Бохуму, Вирцбургу, Карлсрухеу, 
Келну, Лечеу, Минстеру, Хановеру, Цириху и др. Аутор је 19 књига међу којима: 
Византийска философия (Изток-Запад, София 2011); Максим Изповедник. Въведение 
в мисловната му система (Изток-Запад, София 2010); Philosophie in Byzanz 
(Königshausen & Neumann, Würzburg 2005); ...ipsa vita et veritas. Der „ontologische 
Gottesbeweis“ und die Ideenwelt Anselms von Canterbury, (Brill, Leiden-Boston-Köln 
1998). Byzantica minora (ЛИК, София, 2000). Главни је редактор сајта philosophia. bg. 
Оснивач је Архива за Средњевековну философију и културу и „Bibliotheca 
Christiana“, као и часописа „Християнство и култура“. Преводи са латинског, 
старогрчког, немачког и руског језика. 

Georgi Kapriev was born in Burgas 1960. He completed his PhD at St. Clement 
of Ahrida University, Sofia, Bulgaria. He specialized Medieval Philosophy in Cologne and 
Paris. He is professor of History of Philosophy at the Philosophical Faculty in Sofia, 
Chairman of the Committee for the Byzantine Philosophy at the International Association 
for the Research of the Medieval Philosophy (S.I.E.P.M.), member of the Society for the 
Philosophy of the Middle Ages and Renaissance in Germany (GPMR) and of the Institute 
for the Medieval Philosophy and Culture in Sophia, cofounder of the European High 
College for the Ancient and Medieval Philosophy (EGSAMP). He was visiting lecturer at 
the University of Cologne 2005/6, lecturer at the Universities in Amsterdam, Bari, Berlin, 
Bochum, Wuerzburg, Karlsruhe, Cologne, Lecce, Muenster, Hanover, Zurich. He is author 
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of 19 books with the main subject in the Medieval Philosophy. He translates from Latin, 
Ancient Greek, German and Russian language. 

 
Предраг Петровић (1963), асистент на Православном богословском 

факултету Београдског универзитета (катедра за Догматику). Објављује радове из 
области догматике на теме из символичког у упоредног богословља и црквене 
историје. 

Predrag Petrović (1963), teaching assistant at the Orthodox Theological Faculty 
of the Belgrade University (Dogmatics). He publishes articles from the field of Dogmatic 
with themes from Symbolical and Comparative Theology and Church History.  

 
Слађана Ристић Горгиев рођена је у Врању 1963. год. Ради као професор 

античке и средњовековне филозофије на Департману за филозофију Филозофског 
факултета у Нишу. Основне, магистарске и докторске студије завршила је на 
Филозофском факултету у Скопљу на Институту за филозофију. Објавила је велики 
број радова и имала велики број саопштења из античке и средњовековне филозофије. 
Већи део тих радова посвећен је византијској филозофији. 

Sladjana Ristić Gorgiev was born in Vranje in 1963. She is a professor of ancient 
and medieval philosophy at the Department of Philosophy of the Faculty of Philosophy in 
Niš. She completed her bachelor’s, master’s and doctoral studies at the Faculty of 
Philosophy in Skopje at the Institute of Philosophy. She has published numerous papers and 
had numerous conference presentations in the fields of ancient and medieval philosophy. 
Most of them are dedicated to Byzantine philosophy. 

 
Милан Ђорђевић (Скопље, 1981) је доцент философије и психологије на 

Богословском факултету Универзитета у Скопљу. Докторирао је философију на 
Келнском универзитету, магистрирао на Софијском универзитету и дипломирао 
богословље на Скопском универзитету. Његова научна интересовања су из области 
византијске философије и православног богословља. Дисертација Милана Ђорђевића, 
Свети Никола Кавасила - један пут ка синтези традиција, предвиђена је за 
објављивање у издавачкој кући Peeters (Белгија). 

Milan Djordjevi ć (Skopje 1981) teaches Philosophy and Psychology at the 
Faculty of Theology in Skopje. He earned BA degree from the faculty of Theology in 
Skopje, his Master degree from the University of Sofia and PhD from the Faculty of 
Philosophy in Cologne. He is interested in the Byzantine Philosophy and the Orthodox 
Theology. His PhD dissertation „Saint Nicalas Cabasilas – one way to the synthesis of 
traditions“ will be published by Peeters (Belgium).   

 
Ивица Живковић (1970), докторирао фебруара 2012. на Православном 

богословском факултету „Свети Василије Острошки“ у Фочи, Универзитета у 
Источном Сарајеву. Магистрирао новембра 2007. на Православном богословском 
факултету Универзитета у Београду. Постављен за професора богословије након 
положеног професорског испита маја 2005. године. Постављен за суплента, касније 
професора приправника богословије фебруара 2000. године. Дипломирао на 
Православном богословском факултету Универзитета у Београду јуна 2000. године. 
Дипломирао на Богословском институту Богословског факултета Српске 
православне цркве 1994. године. 

Ivica Živkovi ć (1970) graduated from the Faculty of Theology in Belgrade 2000 
where he earned Master degree in 2007. He received PhD from the Orthodox Theological 
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Faculty „Saint Basil of Ostrog“ in Foca, Eastern sarajevo in 2012. He teaches at the 
ecclesiastic high school in Nish.  

 

Марко Пантић рођен је у Крушевцу. Дипломирао је на Теолошком 
Факултету Аристотеловог Универзитета у Солуну 2009. год. на коме је исте године 
уписао постдипломске студије из области систематског богословља – догматика у 
класи професора Хрисостомоса А. Стамулиса. Магистрирао је марта 2012. год. са 
темом „Антропоморфизам Бога или теоморфизам човека? Студија на делу Против 
антропоморфита св. Кирила Александријског“.  

Marko Panti ć was born in Krushevac. He graduated from the faculty of Theology 
of the Aristotle University in Thessaloniki 2009., where he earned  his Master degree in 
2012. with the thesis “Anthropomorphism of God or theomorphism of man? A study of the 
book Against anthropomorphites of St. Cyrill of Alexandria”. 

 

Димитрије Илија Тониас је грчки православни научник  специјализован за 
јеврејско-хришћанске односе са генералним фокусом на дијалог између источних 
Хришћана и Јевреја, и посебним фокусом на однос Јевреја и Хришћана у раној 
Цркви. У својој докторској дисертацији, под називом, „Аврам у делима Јована 
Златоустог“, о. Тониас испитаје бројна позивања овог хришћанског проповедника и 
епископа из четвртог века на велике патријархе јеврејске Библије. О. Тониас је 
активан у екуменском и међуверским дијалозима како на локалном тако и на 
међународном нивоу, и задужен је да руководи екуменским пословима Грчке 
православне митрополије у Бостону. Поред тога служи и као  парохијски свештеник у 
грчкој православној цркви Таксиархе, која се налази у Бигелоу авенији 25 у 
Вотертауну (25 Bigelow Avenue, Watertown, MA 02472). 

Demetrios Elias Tonias is a Greek Orthodox scholar who specializes in Jewish-
Christian relations with a focus on the Eastern Christian-Jewish dialogue in general and the 
early church Jewish-Christian relationship in particular. His doctoral dissertation, entitled, 
„Abraham in the Works of John Chrysostom“, examined the numerous references to the 
great patriarch of the Jewish bible by the fourth century Christian preacher and bishop. Fr. 
Tonias is active in the ecumenical and interfaith dialogue at a local and international level 
and serves as an ecumenical officer for the Greek Orthodox Metropolis of Boston where he 
also serves as the pastor of the Taxiarchae Greek Orthodox Church located at 25 Bigelow 
Avenue, Watertown, MA 02472. 

 

Ненад Мијалковић je рођен  1981. у Параћину. Године 2001. уписао је 
Православни богословски факултет у Београду на коме је дипломирао 2007. из 
Литургике на тему: Литургијско богословље код Срба у XX веку. Школске 2007/2008. 
радио је као вероучитељ у основној школи „Ђура Јакшић“ у Параћину.  Уписао је 
мастер студије 2007. које је завршио 2010. Одбранио је мастер рад из Светотајинског 
богословља на тему: Светотајинско богословље Римокатоличке Цркве. Године 2008. 
примљен је за наставника у богословији Светог Кирила и Методија у Нишу, где и 
данас ради. 

Nenad Mijalkovi ć was born 1981 in Paracin. He was enrolled in 2001 at the 
Theological School in Belgrade, where he graduated in 2007 with the theme from the area 
of Liturgics (The Serbian  Liturgical Theology in the 20th Century). Next year he was 
teaching Religious Education in elementary school, being enrolled simultaneously at the 
master Program. He received his Master in Liturgical Theology in 2010 with the thesis 
“Liturgical Theology of the Roman Catholic Church”. In 2008 he started to teach at the E 
cclesiastic High School “Saint Cyril and Methodius” in Nish. 
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Бобан Миленковић, протојерејставрофор, рођен 02.11.1970. у Крушевцу 
(село Мајдево), завршио Српску Православну Богословију Светог Кирила и Методија 
у Призрену 1990.године, дипломирао на  Богословском факултету СПЦ у Београду 
2007.год. Парох у Великој Врбници код Крушевца од 1997. до 2001.год. када прелази 
на место хонорарног наставника у Призренској Богословији (привремено у Нишу). 
Од 2009. год. је на постдипломским студијама на Теолошком факултету у Солуну, 
одсек Догматско богословље. Живи и свештенослужи на острву Калимнос под 
омофором Митрополита Лероса, Калимноса и Астипалее Господина Пајсија. 

Boban Milenković was born in Krushevac. He graduated from the Faculty of 
Theology in Belgrade in 2007 and since 2009 he was enrolled at the Master Program at the 
Faculty of Theology in Thessaloniki. He currently lives as priest at Calimnos. 

 
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 
(старогрчки 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.   

 
Игор Ст. Коцић рођен је у Врању. Завршио је петогодишње дипломске 

студије теологије на Богословском факултету Софијског универзитета Св. Климента 
Охридског 2006. године. Магистрирао је теологију на Православном богословском 
факултету Великотрновског универзитета Св. Кирила и Методија 2008. године, 
специјализиравши библијску и патристичку антропологију. Депозирао је докторску 
дисертацију на тему Антрополошке и космолошке димензије евхаристијске 
еклисиологије митрополита Јована Зизиуласа на Православном богословском 
факултету у Великом Трнову, која је у процедури пред одбрану. Катихета је у 
Православној Епархији крушевачкој. Члан је Центра за црквене студије у Нишу од 
2008. године.  

Igor St. Kocić was born in Vranje. He graduated in 2006 from the St. Clement of 
Ahrida University, Sofia, Bulgaria. He received Master Degree from the St. Cyril and 
Methodius University in Veliko Trnovo 2008, where he submitted the PhD Thesis 
“Anthopological and cosmological dimensions of the Eucharistic ecclesiology of 
Metropolite John Zizioulas”. He currently teaches Religious Education in Krushevac. He is 
member of the Centre for Church Studies in Nish since 2008. 

 
Драгана Јањић је научни сарадник Института за српску културу у 

Лепосавићу. Докторирала је на Оријенталном институту у Риму 2002. године. Од 
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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. 

 
Изабела Лис-Вјелгош (Izabela Lis-Wielgosz), рођена је 1975. у Познању. 

Студирала је српски језик и књижевност на Универзитету „Адам Мицкјевич” у 
Познању, где је магистрирала 1999. и докторирала 2003. Проучава средњовековну 
књижевност (стару српску, бугарску и руску књижевност). Ауторка је књига: Śmierć 
w literaturze staroserbskiej XII – XIV wieku, Poznań 2003, Świętość w kulturze duchowej i 
ideologii Słowian prawosławnych w średniowieczu (do XV w.), Kraków 2004, и више 
чланака о средњовековној књижевности и култури.   

Izabela Lis-Vjelgos was born 1975. In Poznan. She studied Serbian Language and 
Literature at the Adam Mitzkiewich University in Poznan, where she earned Master degree 
in 1999 and PhD in 2003. She is interested in the Medieval Literature (old Serbian, 
Bulgarian and Russian).  

 
Владимир Алексић рођен је 6. 8. 1974. г. у Београду. Године 1998. 

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 
published his contributions in leading domestic periodical publications. He participate in 
the scientific projects sponsored by Serbian government. 

 
Јелена M. Шпирић (Tрстеник, 1983). Основну школу и гимназију је 

завршила у родном Трстенику. Студије историје на Филозофском факултету у Нишу 
је уписала oктобра 2002. године, а дипломирала маја 2007. године, као најбољи 
студент у класи. Докторске академске студије историје на Филозофском факултету у 
Београду уписала је 2008. године, на позив свог садашњег ментора, академика 
Радивоја Радића. Поред истраживања и писања о локалној историји трстеничког 
краја, Јелена се тренутно се бави и израдом докторске дисертације „Посмртно слово 
византијског василевса Манојла II Палеолога брату Теодору Морејском“. Уредник је 
годишњака Завичајног удружења „Дубрава“. 

Jelena М. Špirić (Trstenik, 1983) graduated from the faculty of Philosophy in 
Nish 2007. He was enrolled at the PhD Program at the faculty of Philosophy in Belgrade 
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under the supervision of Prof. Radivoj Radic, working on her thesis „The Obituary of the 
Byzantine Basileus Emmanouil II Paleologus to his brother Theodore of Moreia“.  

 
Ирена Арсић (1959) је током  дводеценијског  научно-истраживачког рада  

објавила, поред десетине научних радова из области старе дубровачке књижевности 
и српске културне историје, четири ауторске књиге: Антун Сасин дубровачки песник 
16. века, Дубровачки штампари и издавачи 19. века и њихова издања, Српска 
православна црква у Дубровнику до почетка 20. века и Дубровачке теме 19. века и 
приредила издања: Ђуро Даничић, Приповетке из Старога и Новог завета, Ђорђе 
Николајевић, О Дубровнику и о Дубровчанима, Лујо Војновић, Историја Дубровачке 
Републике, више књига Владимира Ћоровића (Историја српског народа, Хисторија 
Босне, Босна и Херцеговина, Мостар). И. Арсић је предавач на катедри Српске и 
упоредне књижевности Филозофског факултета у Нишу и уредник у београдској 
издавачкој кући Ars libri.  

Irena 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”. 

 
Зоран Чворовић је рођен 21. 11. 1969. године у Пећи. Основну и средњу 

школу завршио је у Кладову. На Правном факултету Универзитета у Београду 
дипломирао је 1995. године, са просечном оценом 8, 30. У току студија, на Првом 
обновљеном такмичењу у беседништву 1993. године освојио је I награду Адвокатске 
коморе Србије. 

Zoran Čvorović was born 1969 in Pec. After graduating in 1995 from the Faculty 
of Law of the University in Belgrade he defended his Master thesis „Christian norms in 
Eclogae“ in 2006 at the Faculty of Law at the University of Kragujevac where  he is 
currently teaching and working on the PhD thesis „The Criminal Law in the Ulozenie of the 
Tsar Aleksey Mikhailovich“.   

 
Велибор Џомић, протојереј-ставрофор и доктор правних наука, рођен 13. 

децембра 1969. године у Краљеву. Свештеник је у Подгорици, координатор Правног 
савета Митрополије Црногорско-Приморске и секретар Комисије Светог 
Архијерејског Сабора СПЦ за ревизију Устава СПЦ. Објавио је више научних радова 
из области односа Цркве и државе, као и неколико књига из историје СПЦ. 

Velibor Džomić (1969, Kraljevo) is priest in Podgorica with PhD in Law. He 
published several essays with the subject of the relationship between Church and State as 
well as several books from the history of the Serbian Orthodox Church. He is Coordinator 
of the Juridical Council of the Metropoly of Montenegro and Secretary of the Commision 
for the Revision of the Constitution of the Serbian Orthodox Church. 
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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. 

 
Жан-Клод Ларше рођен je 1949. године у Бадонвилеру, на североистоку 

Француске. Спада у најзначајније и најпревођеније православне теологе у свету. 
Докторску тезу из филозофије одбранио је 1987. године на Универзитету у Нансију: 
Лечење духовних болести. Увод у аскетско предање Православне цркве. На 
Универзитету у Стразбуру, 1994. године, одбранио је докторску тезу из теологије: 
Обожење човека по светом Максиму Исповеднику. Објавио је 16 књига, као и велики 
број студија, чланака и превода. Књиге су му превођене на више страних језика. 
Уредник је у издавачким кућама Cerf у Паризу и L’age d’Homme у Лозани. 

Jean-Claude Larchet was born in Badonviller, northeast France, in 1949. He is 
one of the most significant and most widely translated Orthodox theologians in the world. 
He defended a doctoral dissertation in philosophy at the University of Nancy (1987), 
entitled Treating Spiritual Illnesses. An Introduction into the Ascetic Legacy of the 
Orthodox Church. In 1994, he defended a doctoral dissertation in theology at the University 
of Strasbourg: Man's Deification according to St. Maximus the Confessor. He has published 
16 books, numerous studies, articles, and translations. His books have been translated into a 
number of foreign languages. He is an editor in the publishing houses Cerf in Paris and 
L'age d'Homme in Lausanne. 

 
Ненад Тупеша је рођен 27. новембра 1972. године у Младеновцу, од оца 

Рада и мајке Рајке рођене Обреновић. Основну школу је завршио у Чајничу, а средњу 
саобраћајну школу у Горажду 1990. По благослову Његовог Високопреосвештенства 
Митрополита  дабробосанског Г. Николаја уписује се на Богословски факултет СПЦ 
у Београду 1994. године који завршава 1999. год. 

 Bлагословoм митрополита Николаја и на препоруку декана Богословског 
факултета у Београду проф. др Радомира Поповића, 2000. године уписује 
постдипломске студије на Православном богословском институту Св. Сергија у 
Паризу. Уписује се школу за странце за учење француског језика SFILC, а потом 
учење француског језика са цивилизацијом, у току три семестра, наставља на 
Сорбони. Године 2003. на Институту Св. Сергија брани магистарску тезу код проф. 
др Николаја Озољина на тему: „ Литургија и Пасторална теологија“. По повратку из 
Париза 2003. године  бива постављен за професора Богословије Св. Петра  
Дабробосанског  у Фочи где предаје Догматику, Литургику и Латински језик. На овој 
дужности остаје до 2007. године. Наставно-научно веће Православног богословског 
факултета у Фочи бира га 2004. године за Вишег асистента на Катедри за Литургику. 
На захтев Наставно уметничког већа Музичке академије Универзитета у Источном 
Сарајеву од 2008. године  ангажован је као сарадник на предмету Литургика са 
Црквеном уметношћу и Химнографијом. У чин ђакона је рукоположен на Божић 
2005. године у Саборној цркви у Сарајеву, а у чин презвитера 2007. године у 
манастиру Добрун од стране Митрополита Николаја. Исте године постављен је за 
петог пароха фочанског у Фочи. Докторску дисертацију под називом „ Утицај 
источних анафора на западне литургије“ одбранио је на Православном богословском 
факултету у Фочи 2011. Године. Ожењен је и отац троје деце.  
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Nenad Tupeša (Maldenovac, 1972). After graduating from the Faculty of 
Theology in Belgrade (1999) he earned master degree at the Orthodox Theological Institute 
of St. Sergius in Paris (2003). He defended PhD thesis „The influence of the Eastern 
Anaphoras to the Western Liturgies“ at the Orthodox Theological Faculty in Foca (2011), 
where he teaches Liturgics, as well as Church Art and Hymnography at the Musical 
Academy of the University of the Eastern Sarajevo.  

 
Радован Радић 
23. 05. 1979. године, Тузла 
Докторирао 2011. године на Аристотеловом Универзитету у Солуну / 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Факултет Теолошки, Катедра за историју. 
Тема докторских студија: ’’ Манастири Скадарског језера (света гора Црне Горе) и 
њихове везе са великим манастирским центрима Истока’’ (Οι ιερές µονές της λίµνης 
της Σκόδρας - το άγιο όρος του Μαυροβούνιου - και οι σχέσεις τους µε τα µεγάλα 
µοναστικά κέντρα της Ανατολής). 

Магистрирао 2006. године на Аристотеловом Универзитету у Солуну / 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Факултет Теолошки, Катедра за историју. 
Тема магистарских студија: ’’ Православна Црква у Црној Гори’’  (Η Ορθόδοξη 
Εκκλησία στο Μαυροβούνιο). 

Високо образовање 1998 – 2003. Богословски Факултет, Универзитет у 
Атини / Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών. Одсијек Теолошки. 

Radovan Radić 
23.05.1979, Tuzla 
He took his PhD from the Aristotle University in Thessaloniki with the thesis “The 

Monasteries of the Skadar Lake (the Mount Athos of Montenegro) and their relationships 
with the great monastic centers of the East (Οι ιερές µονές της λίµνης της Σκόδρας- το άγιο 
όρος του Μαυροβουνίου-και οι σχέσεις τους µε τα µεγάλα µοναστικά κέντρα της 
Ανατολής). 

He received Master degree in Theology at the Aristotle University in Thessaloniki 
with the thesis “The Orthodox Church in Montenegro”. 

He completed BA degree in Athens, at the Theological School (1998-2003). 
 
Олга Лосева дипломирала је на државном универзитету Ломоносов у 

Москви, на Катедри за историју, 1995. године. На истом универзитету стекла је звање 
доктора историјских наука 1999. године. Њена докторска дисертација посвећена је 
старим руским менолозима. Од 1999. до 2001. године радила је као научни сарадник 
Руске државне библиотеке (одсек за рукописе). Од 2001. ради у Црквено 
истраживачком центру „Православни енциклопедист“ као главни научни редактор. 
Од 2006. шеф је Одсека за хагиографију. Олга Лосева аутор је две монографије: 
„Стари руски менолози од XI до XIV века“ (Москва 2001) и „Старе руске синаксарије 
између XII и XV века“ (Москва 2008), као и више од 40 радова о старој руској и 
византијској хагиографији. Правослвана црква ју је наградила орденима Св. 
Серафима саровског и Св. Макарија московског. 

Olga Loseva graduated from the Moscow Lomonosov State Univercity 
(department of History) in 1995. She received her Ph.D in History from the same 
University in 1999. Her doctoral thesis is dedicated to the Old Russian Menologia. Since 
1999 to 2001 she was working as research fellow at The Russian State Library (Department 
of Manuscripts). Since 2001 she has been working in The Ecclesiastical Research Center 
"Orthodox Encyclopedian" as the leading scientific redactor and from 2006 as the Head of 
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the Department of Hagiography. Olga Loseva is the author of two monographs "The Old 
Russian Menologia of the 11th-14 th centuries" (Moscow, 2001) and "The Old Russian 
Synaxaria of the 12th-15th centuries" (Moscow, 2008) and more than 40 of articles on the 
Old Russian and Byzantine Hagiography. She is rewarded with the Orthodox Church 
Medals of St. Seraphim of Sarov and of St. Macarios of Moscow. 

 
Наташа Вуловић - магистар филолошких наука, истраживач-сарадник 

Института за српски језик Српске академије наука и уметности у Београду. Бави се 
лексикологијом и фразеологијом српског језика. Аутор је научне монографије 
Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића, у издању Института за српски језик 
САНУ. Тренутно израђује докторску дисертацију под називом: Фразеолошке 
јединице с компонентама религијског садржаја у српском језику. 

Nataša Vulović holds Master degree in Philology and is coworker of the Institute 
for the Serbian Language of the Serbian Academy of Arts and Sciences. Her field of 
scientific investigation is lexicology and phraseology of the Serbian language. She 
published monography  The Lexic in the stories of Laza K. Lazarevi. She is currently 
working on her PhD thesis with the title Phraseological units with components of religious 
content in the Serbian language.  

 
Ружица (Бајић) Левушкина - магистар филолошких наука, истраживач-

сарадник Института за српски језик Српске академије наука и уметности у Београду. 
Бави се проблематиком односа језика и православне духовности у најширем смислу. 
Аутор научне монографије: Богослужбени језик у Српској православној цркви 
(прошлост, савремено стање, перспективе), у издању Института за српски језик 
САНУ и Манастира Бањска , Београд 2007, 413 стр. и око 50 научних радова 
објављених у часописима од међународног и националног значаја, зборницима са 
научних скупова и тематским зборницима. Тренутно израђује докторску дисертацију 
под називом: Лексика из сфере православне духовности у српском језику и њена 
лексикографска обрада.  

Ružica Bajić – MPhil, research associate of the Institute for Serbian Language of 
the Serbian Academy of Sciences and Arts. She pursues the relationship of language and 
Orthodox spirituality in the broadest sense. She has authored the monograph: Language of 
Service in the Serbian Orthodox Church (Past, Present, Perspectives), Banjska Monastery, 
431 Institute for Serbian Language of the Serbian Academy, Belgrade, 2007, pp. 413, and 
over twenty papers published in national and international journals, conference 
proceedings, and thematic volumes. She is currently completing her doctoral dissertation 
entitled Orthodox Spirituality Lexicon and Its Lexicographic Coverage. 

 
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. 
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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, 
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