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Предраг Драгутиновић

Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Београд

Има ли смисла трагати за првобитним смислом?
Теолошки значај историјско‑критичке методе

Abstract: Историјско‑критичка метода незаобилазно је помоћно средство у научном тумачењу библијских текстова. Уз помоћ примене појединачних метода долази се до претпостављеног првобитног смисла једног текста. У периоду
просветитељства, када почиње примена историјско‑критичких истраживања
Библије, веровало се да се применом метода објективно и научно може установити првобитни смисао једног текста. Тумач је посматран као неко ко исправном
методологијом може претендовати да дође до објективне истине. Захваљујући
новијим херменеутичким дометима, историјско‑критичка метода је релативизована у својим претензијама и указано је на улогу субјекта актуеленог тумача као
конститутивну у процесу тумачења. Показано је да не постоји један, већ један
мање или више вероватни првобитни смисао. Трагање за првобитним смислом
једног библијског смисла веома је важно за теологију, пошто његово изналажење
чува историчност и контекстуалност теолошког исказа и омогућава увиде у начине говора o Богу кроз призму библијских откривењских чињеница. Канонски приступ Библији служи као коректив апсолутизацији првобитних смислова
библијских текстова, пошто их у канонском смислу све сабира као пуноћу сведочанства вере.
Key words: историјско‑критичка метода, првобитни смисао, херменутика, канонски приступ.

1. Метода и методе

И

сторијско‑критичка (hitorisch‑kritische Metohode) или историјско‑фи
лолошка метода (philologisch‑historische Methode) обухвата низ поједи
начних научних метода које пружају могућност објективне интерпретације
библијског текста у његовом историјском контексту и са више тачака гледишта. Главне науке које се користе у историјској критици су историја и
филологија.1
1

M. Hengel „Eine junge theologische Disziplin in Krise“, у: Eve‑Marie Becker, Neutestamentli‑
che Wissenschaft. Autobiographische Essays aus der Evangelischen Theologie, A. Francke Verlag, Tübingen – Basel, 2003, 23. Аутор сматра да у оквиру новозаветне науке, као што је
случај код историчара, треба говорити о историјско‑филолошкој методи, а не о историј
ско‑критичкој, пошто се подразумева да су историјско‑филолошка истраживања критич-

2|Драгутиновић, П., Има ли смисла трагати за првобитним смислом?

Историјско‑критичка истраживања одвијају се на неколико специјали
стичких поља, и то углавном по устаљеном реду.2 Први корак је критика
текста. Библијски текстови нису сачувани у свом изворном, оригиналном облику, већ су до нас дошли путем великог броја преписа, од којих не постоје ни
два идентична. Задатак је критике текста да упоређивањем (collatio) сачуваних рукописа дође до хипотетички што изворнијег текста.3 Литерарна критика (или критика извора) бави се евентуалним предањима и изворима који
су интегрисани у библијски текст. Ова метода у оквиру историјске критике
заслужна је за разјашњавање неколико предањских слојева у Петокњижју и
синоптичког проблема, али се показала и као проблематична, пошто су резултати до којих се долазило сецирањем и комадањем текстова у тој мери
варирали да се довео у питање смисао једног таквог приступа текстовима. Историја (литерарних) облика или форми (Formgeschichte) проучава књижевне врсте библијских текстова, доводи их у везу са окружењем у
којем настају и изналази њихову функцију у процесу комуникација.4 Значајан
увид ове методе је „Sitz im Leben“5 — „положај у животу“ библијских текстова, који подразумева изналажење типичних животних околности у којима
се примењивала једна књижевна врста (на пример, приповести о чудима у
мисији, химне и молитве у богослужењу итд.). Данашња коректура класичног приступа „Sitz im Leben“ састоји се у томе што је један текст могао бити
актуализован у различитим приликама; он поседује више потенцијалних
„Sitz im Leben“. Историја редакције (Redaktionsgeschichte) маркира прелаз са
дијахроних (историјски оријентисаних) метода на синхроне (оријентисане
на текст).6 Основни увиди ове методе показују да библијски аутори нису били
само сакупљачи и компилатори материјала који су им предати, већ креативни теолози у служби заједница којима су писали. Историјско‑критичка

2

3

4
5

6

ка, тј. да захтевају критичко расуђивање. Назив „историјско‑критичка“ метода задржали
су теолози, што Хенгел сматра „једним апологетским реликтом“.
У. Шнеле, Увод у новозаветну егзегезу, ПБФ, Београд, 2007; H. Zimmermann, Neutestament‑
liche Methodenlehre. Darstellung der historisch‑kritischen Methode, Katholisches Bibelwerk,
Stuttgart, 71982; D. C. Duling, N. Perrin, The New Testament. Proclamation and Parenesis, Myth
and History, Harcourt Brace & Compamy, Orlando, 31994, 9–26.

Задаци критике текста су сакупљање и вредновање рукописа, као и одлука које чи
тање би могло бити најизворније. Овим захтевним научним подухватом бави се
„Институт за новозаветна текстуална истраживања“ у Немачкој (Münster/Westfalen).
Понуђени текстови са богатим критичким апаратом су 27. издање Нестле–Аланда
(1993), као и GNT (Greek New Testament, 1993). За херменеутичку релевантност критике текста уп. Barbara Aland, „Welche Rolle spielen Textkritik und Textgeschichte für
das Verständnis des Neuen Testaments? Frühe Leserperspektiven“, NTS 52 (2006), 303–318.
За критику текста уопште уп. B. M. Metzger, Der Text des Neuen Testaments. Eine Ein‑
führung in die neutestamentliche Textkritik, W. Kohlhammer, Stuttgart, 1966.
K. Berger, Formen und Gattungen im Neuen Testament, Francke, Tübingen – Basel, 2005.
Chr. Tuckett, Reading the New Testament. Methods of Interpretation, SPCK, London, 1987,
95–115; M. Ebner, B. Heininger, Exegese des Neuen Testaments. Ein Arbeitsbuch für Lehre und
Praxis, F. Schöningh, Paderborn и др., 22007, 209–218.
Уп. У. Шнеле, Увод, 169–171.
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истраживања се надаље баве појмовима и мотивима у библијским текстовима, њиховим пореклом, историјом, значењем и применом,7 као и религијским
окружењем у коме они настају, у циљу указивања на аналогије и развојне контексте између новозаветних текстова и компаративних традиција религија
из окружења, као што су религије мистерија и др.8
Степен примене одређених корака на појединачне библијске текстове зависи од степена проблематичности који они показују. Постоје, на пример,
текстови који не стварају озбиљне проблеме у критици текста, али и они чија
читања у рукописима варирају у тој мери да је тешко донети коначну одлуку
које читање је могло бити изворније. У погледу књижевних врста, још један
пример, поједини текстови нуде јасну структуру, док неки представљају мешавину више литерарних врста, што отежава њихову категоризацију и, самим тим, тумачење.
Циљ историјско‑критичке методологије је изналажење првобитног сми
сла библијског текста, оног смисла, дакле, који је аутор имао на уму и који
су његови реципијенти највероватније могли да схвате.
2. Првобитни смисао
2.1. Објективност првобитног смисла
Историјско‑критичка истраживања претендују на научну објективност.9
Њихов циљ је изналажење првобитног смисла библијског текста, дакле, онога што је аутор имао на уму када је преносио поруку својим реципијентима.10
У периоду настанка европског просветитељства истраживачи Библије су се
руководили претпоставком да се све налази у узрочно‑последичном следу и да ће разум и логика омогућити неометано и објективно приступање
историји ране Цркве.11 У контексту тежње ка објективности, као кључна
 	Исто, 146.
 	Исто, 151–152, 155–156.
9
 	Ову идеју објективности у нововековној историографији формулисао је Леополд фон Ранке: „рећи како је стварно било“. Претече захтева за објективним и, самим тим, атеистичким писањем историје у антици били су Тукидид (Hist I 22, 4: τῶν … γενομένων τὸ σαφές),
Полибије (Hist XII 12, 7, 3) и Лукијан (Quomodo 40). Салустије (Con Cat 3, 2; 5, 9; Bell 4, 6)
и Тацит (Ann III 65, 1) сматрали су да писање историје треба да служи унапређивању
врлине, те да у том смислу она треба да буде интерпретирана. Други историчари, попут Херодота (VII 13, 60, 109), Ксенофона или Апијана, тумачили су историју као поље
деловања богова. Последњој групи припада и хришћански историчар Лука, по коме Бог
активно учествује у историјским догађајима. Више на ову тему видети у: U. Luz, „Geschichte und Wahrheit im Mattäusevangelium. Das Problem der narrativen Fiktionen“, EvTh 3
(2009), 202–204.
10
У оквиру философске херменеутике нарочито је италијански мислилац Бети (E. Betti,
Allegemeine Auslegungslehre als Methodik der Geisteswissenschaften, Tübingen, 1967) инсистирао на препознавању mens auctoris, смисла који је аутор једног текста имао намеру да
изнесе. По њему, разумевање мора бити јасно одвојено од апликација, уколико се жели
сачувати објективност интерпретативног процеса.
11
Уп. Џ. Дрејн, Увођење у Нови завет, Клио, Београд, 2004, 635.
7

8
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карактеристика историјско‑критичке методе у оквиру теологије важи њена
независност од било ког догматског учења и конфесионалних предрасуда.12
Међутим, оваква дефиниција те методе у оквиру данашњих херменеутичких
увида тешко је одржива, пошто је постало јасно да не може постојати неутралано и објективно тумачење библијских текстова које би претендовало да
буде егзактно научно и прихватљиво за свакога. То се најпре показало на томе
што су различити истраживачи, користећи се истом методом у истраживању
истих питања, долазили до потпуно другачијих закључака. Сваки тумач приступа тексту са сопственим претпоставкама (Voraussetzungen) односу према ономе о чему текст говори (Lebenszusammenhang des Exegeten mit der
Sache der Bibel) и извесним предразумевањем (Vorverständnis).13 Плод су
срета тумача и текста може бити тумачева спремност на одређену коректуру свог предразумевања, спремност да допусти тексту да утиче на њега.14
Овакав комплексни приступ процесу разумевања — у коме субјекат није
само спољна инстанца која опажа и закључује већ и интегрални део процеса разумевања који суштински одређује ток и резултате истраживања15 — у
великој мери релативизује објективистичке претензије историјско‑критичке
методе. Ако је, дакле, субјекат толико дубоко инволвиран у изналажење првобитног смисла, има ли још смисла објективно трагати за њиме?
2.2. Историја учинка: релативизација првобитног смисла
Још једна битна карактеристика историјско‑критичке методе јесте њено
инсистирање на страности и удаљености библијског текста од данашњег тумача. Њих дели бездан протеклог времена. Међутим, једна нова тенденција
из философске херменеутике помогла је егзегетима да се одреде у односу
на текст који тумаче. Реч је о историји учинка (или Wirkungsgeschichte), која
12

13

14

15

Уп. T. Söding, Wege der Schriftauslegung. Methodenbuch zum Neuen Testament, Herder, Freiburg – Basel – Wien, 1998, 59.
Уп. R. Bultmann, „Ist voraussetzungslose Exegese möglich?“, у: Neues Testament und christ‑
liche Existenz, Mohr Siebeck, Tübingen, 2002, 264–265.
R. Bultmann, „Das Problem der Hermeneutik“, у: Neues Testament und christliche Existenz,
Mohr Siebeck, Tübingen, 2002, 244: „Die an das Neue Testament gerichtete Frage muss im
Hören auf das Wort des Neuen Testaments zur Korrektur des mitgebrachten Vorstellung bereit sein“ („Питање постављено Новоме завету мора у слушању Речи бити спремно на
коректуру постојећих представа“).
Уп. P. Lampe, „Der Modellfall Auferstehung Jesu. Zur einer konstruktivistischen Theorie der
Geschichtsschreibung“, EvTh 3 (2009), 192: „Unsere historiographische Konstruktion steht
nicht getrennt als ein zweites Haus neben unserer Konstruktion gegenwärtiger Wirklichkeit,
sondern beide bilden Trakte eines Gebäudes, welches im Mitteltrakt ein Heute und in den
Flügeln ein Gestern und Morgen beherbergt. Wir schreiben Geschichte nicht nur um ihrer
selbst willen, sondern unweigerlich um unserer selbst und unserer Gegenwart willen, um unser
Jetzt zu verstehen und uns in ihm zu positionieren“ („Наша историографска конструкција
не стоји одвојено као друга кућа поред наше конструкције садашње стварности, већ обе
чине крила једне зграде, у чијој се средини налази једно данас, а на крилима једно јуче и
једно сутра. Ми не пишемо историју само ради ње саме, већ неспорно ради нас и ради
наше садашњости, да би смо разумели наше сада и позиционирали се у њему“).

Саборност 3 (2009) [1–17]|5

указује на чињеницу да су текстови пред којима стоји данашњи егзегет њему
увек посредовани кроз историју. Свако разумевање неумитно почива на искуствима и проценама који постоје пре њега и на често несвесним предрасудама. Свако садашње разумевање је учинак традиције. Разумевање је
„стапање хоризоната“, сопственог хоризонта са традицијским; оно је „улазак
у догађај традиције“16. У процесу разумевања, егзегет не може да стоји по
страни: свако разумевање је истовремено и апликација (applicatio), уношење
самог тумача у тумачење.17
Историја учинка указује да текстови живе кроз историју путем својих
учинака, независно од тога да ли су њихови аутори желели да произведу
те учинке или не. На тај начин је дошло до извесне реконтекстуализације
историјско‑критичке методе: првобитни смисао текста је даље важан, али је
постало јасно да он не може бити јасно изнађен, како су ранији тумачи веровали. Историја учинка је показала да читалац активно учествује у продуковању
смисла, тако да првобитни смисао не може постојати као готов продукт:
текст садржи потенцијалне смислове који делују на читаоца, који пак у процес разумевања уноси рецепцијске потенцијале што га чине пријемчивим за
текст. Тако се акценат са аутора као носиоца првобитног смисла преместио
на читаоца, реципијента, који саучествује у продуковању смисла. Остало је,
међутим, отворено питање како се одвија процес разумевања једног текста:
релативизована улога аутора, растући значај читаоца и питање улоге самог
текста постаће кључна херменеутичка питања.
Различитост Гадамеровог од Рикеровог мишљења о значају историје
учинка показује сложеност овог херменеутичког питања: Гадамер схвата
апликацију као интегрални елемент сваког разумевања, по њему је процес
разумевања „стапање хоризоната“ текста и читаоца, а крајњи циљ — да се
превазиђе дистанца између њих, док Рикер историју учинка разуме као место где ова дистанца (distanciations) управо треба да остане дистанца, пошто
се посредовање одвија само путем дистанце.18 У погледу првобитног сми
сла, то значи да он не игра, по Гадамеру, пресудну улогу у разумевању, док
је, по Рикеру, неопходно сачувати његову другост (дистанцу), која је услов за
разумевање. Има ли, дакле, смисла трагати за првобитним смислом?
2.3. Преосмишљени првобитни смисао
Ако смисао текста није готов продукт који се путем научних метода може
изнаћи, већ се он догађа у продуктивној интеракцији ауторове интенције у
16

17
18

H.‑G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzuge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen, 1960, 275с, 285c.
Исто, 290–323.
P. Ricœur, E. Jüngel, Metapher. Zur Hermeneutik religiöser Sprache (Sonderheft Evangelische
Theologie), Kaiser, München, 1974, 24–45. На Рикеровој линији на пољу новозаветне науке
налази се Бергер (K. Berger, Hermeneutik des Neuen Testaments, G. Mohn, Gütersloh, 1988,
147), који сматра да објашњење (које обухвата разумевање) и апликацију треба јасно разликовати (108). Апликација је ризик и одговорност самог тумача (120).
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тексту и читаочеве реакције на текст, може ли се говорити о неком стабилном
ослонцу који омогућава изналажење првобитног смисла? Историја учинка
разрешила је аутора његове функције даваоца смисла тексту, показујући да
текстови, независно од намере аутора, имају различите учинке, док је читалац задобио активну улогу у интерпретацији.19 Да ли, међутим, постоји
нека инстанца која чини равнотежу између смисла интендираног од аутора
и мноштва апликација читаоца?
На ово питање покушава до одговори У. Еко у оквиру своје теорије ре
цепције књижевних дела. Он, са једне стране, сматра да су књижевна дела
„отворена“20, у смислу да аутор не може да им дâ коначни смисао и да читалац активно учествује у конституисању смисла. С друге стране, њега занима
да ли ово учествовање читаоца у конституисању смисла има своје границе,
или су текстови изложени неограниченој слободи и произвољности читалаца. Другим речима: постоје ли границе интерпретације? У. Еко овај проблем покушава да реши уз помоћ модела трију намера (intentiones). Намера
аутора (intentio auctoris) показала се као проблематична у тумачењу текстова,
пошто се увидело да је готово немогуће констатовати који је смисао аутор
имао на уму када је нешто написао. То би значило да је сваки текст изложен на милост и немилост интенцијама читаоца (intentio lectoris). Међутим,
да би се избегла потпуна анархија и произвољност у процесу тумачења и
разумевања књижевних дела Еко уводи хипотезу коју назива intentio operis, и,
по њој, у сваком тексту постоје индиције које треба узимати у обзир приликом интерпретације, пошто оне указују како сам текст жели да утиче на своје
сопствено тумачење. Текст конструише свог сопственог модел‑читаоца.21 На
тај начин intentio operis не одређује један, једини прави смисао текста, већ
ограничава оне потенцијале смисла који су примерени тексту — тако што
указује на погрешна тумачења. Текст не поседује индицију за право и једно
тумачење, већ својим индицијама показује како не жели да буде тумачен.22
Имајући у виду нове домете у философској херменеутици и теорији књи
жевности, долазимо до новог теоријског утемељења потребе изналажења
првобитног смисла једног текста. Приликом рада на историјским текстовима и покушају изналажења њиховог првобитног смисла треба имати на
уму релативност постигнутих резултата. Доследном применом историј
ско‑критичке методе може се доћи само до највероватнијег првобитног
смисла, а никако се не може претендовати на објективну и непобитну научну валидност. Трагање за првобитним смислом је, дакле, преосмишљено:
19

20
21
22

U. Eco, Lector in fabula. Die Mitarbeit der Interpretation in erzählenden Texten, Deutscher
Taschenbuch Verlag, München, 21994, 61cc.
Исто, 69–72.
Исто, 72.
U. Eco, „Interpretation und Geschichte“, у: исти, Zwischen Autor und Text. Interpretation und
Überinterpretation, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1996, 50. На овај начин Еко се
супротставља неограниченој интерпретацији, која подразумева да је текст беспомоћан,
изложен на милост и немилост свемоћноме читаоцу.
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историјско‑критичка метода са историјом учинка поприма нову херменеутичку димензију, постаје свесна моћи апликације у научном истраживању, не
престајући, међутим, да трага за индицијама у тексту које сугеришу степене
вероватноће претпостављеног првобитног смисла. Због тога се и за један
текст може рећи оно што је А. Ајнштајн говорио о експерименту са епистимолошког становишта:
Eксперимент је неумољиви и не баш пријатељски расположени судија […]. Он
никада некој теорији не каже ’да’, већ у најбољем случају ’можда’, али најчешће
просто ’не’. Ако један експеримент одговара теорији, то за њу значи ’можда’,
а ако јој не одговара то значи ’не’. Свака ће теорија једном доживети своје не,
многе пак теорије већ веома брзо по свом настанку.23

3. Теолошки значај историјско‑критичке методе
3.1. Слабости и опстанак историјско‑критичке методе
Ако се досадашња разматрања из философске херменеутике, теорије
књижевности и природних наука преместе на поље теологије, тачније:
библијске егзегезе, отвара се низ херменеутичких питања везаних за исто
ријско‑критичку методу и изналажење првобитног смисла.
Познато је да историјско‑критичка истраживања нису наишла на позитиван одјек на простору црквеног живота на Западу. Она нису помогла мисију
Цркве, нити су успевала да црквене заједнице утврде у вери.24 Методе које су
примењивали егзегети имале су атеистички карактер и тешко је било препознати где још у њиховим излагањима остаје места за откривење Божије.25
Они су предочавали само оно што су људи говорили о Богу, мислили и веровали, као и то да су хришћани из прошлости неке историјске датости сматрали Божијим деловањем. Овај начин приступа библијском тексту изоловао је
данашње читаоце од библијске поруке, указујући на њену другост и страност.
Још је Р. Бултман приметио да историјско‑критичка метода користи текстове
као изворе да би из њих реконструисала једну слику прошлости: разумевање
постаје циљ само себи, плод научне радозналости.26 Овај метод је дескриптиван, без могућности да укаже на то какав је смисао библијских тектова
данас. Ако се жели изаћи у сусрет захтеву библијских текстова, онда није
довољно само изнаћи њихов првобитни смисао, него је потребно да они дају
смисао животу, сада и овде. Сходно томе, историјско‑критичка метода може
23

24
25

26

A. Einstein, Briefe, Diogenes, Zürich, 1981, 19–20. Овакав став према објекту истраживања
карактеристичан је за модерну физику. Уп. M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Clio, Beograd, 2000, 460–465. О томе да између природних и духовних наука у погледу методологије
не постоји јаз, тј. да оне не следе другачију логику истраживања, већ се само разликују у
погледу предмета који истражују, говори Касирер (E. Cassirer, Versuch über den Menschen.
Einführung in eine Philosophie der Kultur, Hamburg, 1996, 296).
Уп. W. A. Meeks, „Why Study the New Testament“, NTS 51 (2005), 159.
Уп. G. Maier, Das Ende der historisch‑kritischen Methode, R. Brockhaus Verlag, Wuppertal,
1974, 17cc.
R. Bultmann, „Problem“, 234–235. 247.
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бити само један део процеса разумевања Библије. Она текст одводи од нас,
враћа га у прошлост, у његову изворну ситуацију. Она се не бави стварима
које се тичу директно нас, већ стварима које су се тицале раних хришћана.
Е. Фукс је историјско‑критичка истраживања библијских текстова описао
на следећи начин: истраживач поступа као ветеринар, који најпре мора да
закоље краву да би објаснио шта није било у реду са њом.27 Другим речима:
историјско‑критичка метода објашњава текст, али се не труди да га разуме
овде и сада. Она описује историјску дистанцу која постоји између нас и текста, али је немоћна да је превазиђе. Она је експликација (објашњење), али не
и апликација (примена).
Последње деценије двадесетог века донеле су са собом нове друштвене, политичке, економске и друге изазове. Општа глобализација скренула је
пажњу на нека нова питања. Библија, која је представљала један од темеља
европске културе и духовности, данас се најмање чита управо у Европи. На
другим континентима, међутим, Библија је књига изузетне вредности и покретачке снаге. Начелно се може рећи да је првобитни смисао небитан за неевропске народе, они га често не могу разумети, нити он на било који начин
изграђује њихову цркву. Историјско‑критичка метода се на тим поднебљима
посматра као „интелектуализам“ коме се супротставља егзистенцијално и
прагматичко, контекстуално читање Библије које се тиче непосредног живота данашњих читалаца у њиховим конкретним животним ситуацијама
(life context).28 Такав приступ Библији отвара простор слободе тумачења
Речи Божије, што изграђује Цркву и јача хришћански идентитет појединаца.
Библијски текстови су отворени за реинтерпретацију од нових реципијената
у новим комуникационим ситуацијама.29 Они немају само један у прошлости
заробљени смисао, они увек изнова продукују нове смислове.
Све наведене слабости нису довеле до потпуног одбацивања историј
ско‑критичке методе у библијским истраживањима. Напротив, она је била
и остала интегрални део сваког процеса интерпретације. Оно што се одбацило јесте њена идејна подлога: апсолутна вера у разум и логику као
27
28

29

E. Fuchs, Marburger Hermeneutik, Tübingen, 1968, 18.
J. Ukpong, „Inculturation Hermeneutics: An African Approach to Biblical Interpretation“, у:
W. Dietrich, U. Luz, The Bible in a World Context. An Experiment in Contextual Hermeneu‑
tics, Grand Rapids, Michigan, 2002, 17. Уп. такође: E. Käsemann, „Evangelische Wahrheit in
den Umbrüchen christlicher Theologie“, у: исти, In der Nachfolge des gekreuzigten Nazareners.
Aufsätzen und Vorträge aus dem Nachlass (изд. R. Landau, у сарадњи са W. Kraus), Mohr
Siebeck, Tübingen, 2005, 27: „Afrika, Asien, Latein Amerika werden sich keine Dogmengeschichte aneignen, welche ihre systematische Kraft aus der Logik griechischer Antike empfing, noch weniger die historisch‑kritische Methodik der abendländischen Wissenschaft und
auch nicht die Organisationsformen, die sich bei uns als zweckmässig oder wenigstens widerstandsfähig bewährt haben“ („Африка, Азија, Латинска Америка не могу да усвоје једну
историју догмата која је своју систематску снагу црпла из логике грчке антике, још мање
историјско‑критичку методологију западне науке, а ни организационе форме које су се
код нас показале смислене или бар постојане“).
J. S. Croatto, Biblical Hermeneutics: Toward a Theory of Reading as a Production of Meaning,
Orbis, Maryknoll NY, 1987, 19.

Саборност 3 (2009) [1–17]|9

претпоставка за објективно‑научно изучавање Библије, као и затварање
простора за натприродну димензију Божијег деловања. Растерећена ових
идеја, историјско‑критичка метода постала је једна од многих — једна карика у методолошком ланцу истраживања Писма. Њој, као дијахроној методи
(проучавање текста кроз време његовог настанка), равноправно су се придружиле синхроне методе (проучавање текста онаквог какав је сада пред
нама: Literary Criticism).30 Прелазак великог броја библиста, углавном северноамеричких, са историјских истраживања на појединачне синхорне методе (Narrative Criticism, Rhetorical Criticism, Reader‑Response Criticism) није
значио да је историјско‑критичка метода као таква застарела („outdated“).31
Слабост историјске критике на коју су синхорне методе указале лежи у њеној
опсесији за разлагањем текста и потреби за изношењем разних теорија о
предисторији текста. Међутим, већина појединачних корака у оквиру исто
ријско‑критичке методе остају незамењива средства за сваку теолошку егзегезу: критика текста, историја форми, историја редакција, историја појмова
и мотива, религијско‑компаративна метода. Готово ниједан озбиљан егзегетски поступак не може заобићи историјско‑критичку методу. Као трајни
пак задатак херменеутичких промишљања остаје систематизација метода
и метакритика, тј. херменеутичка анализа претпоставки метода и њихових
резултата.32
После свега, поставља се питање у чему је теолошки значај историјско‑кри
тичке методе. Зашто она и даље остаје незаобилазна у сваком озбиљном научном дискурсу? Коначно, има ли (теолошког) смисла трагати за првобитним
смислом једног текста?
3.2. Теолошки значај историјско‑критичке методе
Библијски текстови настали су пре више десетина векова и као такви
припадају историји. Они су настали под специфичним историјским околностима, које су у сваком погледу радикално другачије од данашњих. Управо херменеутичка дистанца карактерише однос данашњег читаоца према
30

31

32

Пример приручника у коме се историјско‑критичка метода обрађује заједно са синхро
ним методама јесте: W. Egger, Methodenlehre zum Neuen Testament. Einführung in lin‑
guistische und historisch‑kritische Methoden, Herder, Freiburg im Br., 1987. Насупрот томе,
У. Шнеле (Увод, 70–75, 207–208) нуди веома ограничен простор синхроним методама. Он сматра да је већина захтева синхроног приступа већ обрађивана у корацима
историјско‑критичке методе (нпр., историја појмова и мотива, историја редакције).
Пример за такав, методолошки уравнотежени приступ Библији јесу: R. Morgan, J. Barton,
Biblical Interpretation, Oxford Bible Series, Oxford, 1988; S. E. Porter, D. Tombs (изд.), Ap‑
proaches to New Testament Study, JSNT.S 120, Sheffield, 1995.
За плуралитет у методoлогији уп. M. Oeming, Biblische Hermeneutik. Eine Einführung,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 22007, 175–184; G. Theissen, „Methodenkonkurrenz und hermeneutischer Konflikt“, у: J. Mehlhausen (изд.), Pluralismus and Identi‑
tät, VWGTh 8, Güterloh, 1995, 127–140. За херменеутичку метакритику уп. G. A. Yee, „The
Author/Text/Reader and Power: Suggestions of a Critical Framework for Biblical Studies“, у:
F. F. Segovia, Mary Ann Tolbert (изд.), Reading from this Place, Vol. I, Fortress, Minneapolis,
1995, 109–118.
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библијским текстовима. Ми Библију често не разумемо, те ју је стога потребно тумачити. Да би се она адекватно тумачила, треба сагледати историјски
контекст њених текстова: ко је коме и зашто хтео да поручи шта? На овом
месту историјско‑критичка метода са својим научно издиференцираним корацима незамењива је. Она нам помаже да превазиђемо херменеутичку ди
станцу од библијских текстова. Друго је питање што она сама није у стању
да нас потом истим путем врати у садашњост.
Суштински значај историјско‑критичке методе стоји у томе што нас она
увек изнова подсећа на историчност и контекстуалност теолошког израза.
Теолошки искази имају историјски карактер и зато су увек контингентни
и недостатни из наше перспективе (нпр., „неразвијена“ тријадологија, „недоречена“ христологија и сл. у новозаветним текстовима). Човек у новим
историјским околностима и у светлу нових откривењских чињеница увек
на нови начин говори о Богу, и то не само да је легитимно већ је теологија
незамислива без тога. Историја теолошких спорова и васељенских сабора
само потврђује овај увид.
Историјска критика нас чува од произвољног читања Библије, од неконтролисаног учитавања сопствених и њој често страних момената, од стерилне цитатологије (библицизма!) и, на крају, од разводњавања теологије и
њеног разоваплоћења. Као што је већ напоменуто, апликација има своје границе. Постоји intentio operis, који, у најмању руку, сугерише како један текст
не може и не треба да буде схваћен.
На парадоксалан начин историјска критика доприноси извесном смирењу
пред тајном Бога тако што нас чува од сваке апсолутизације сопствених
ставова. Она нас учи да разликујемо првобитни смисао и своје сопствено ново тумачење, другост историје и контингентност нових апликација.33
Установљавање првобитног смисла показује нам другачије разумевање и
његово легитимно сапостојање са нашим на путу трагања за истином. Ни
један теолог, чини се, данас неће тврдити да зна „више“ о Богу од новозаветних аутора, којима су наше формулације вере биле непознате.
Историјска критика нас учи о начинима говора Богу у конкретним животним околностима. Очувањем историчности теолошког исказа који у датом историјском тренутку изграђује Цркву задобија се модел за теологију.
Апостол Павле, на пример, упозорава хришћане ентузијасте у Коринту да их
то што говоре језике (глосолалија) и сматрају се харизматицима уопште не
чини посебним и да је свако ко Исуса назива Господом духован исто колико
и они, пошто припада једном телу Христовом исто као и они (1Кор 12, 3–14),
рекурира без сумње на конкретну ситуацију, конкретне људе и конкретне
проблеме у Коринту средином 1. века. Међутим, начин на који се Павле суочава са овим проблемом у коринтској Цркви нуди теолошки модел примењив
у Цркви за сва времена: проблематична група се позива на дијалог, подсећа се
33

U. Luz, Mattew in History. Interpretation, Influence and Effects, Fotress Press, Minneapolis,
1994, 87.
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на међузависност свих удова једног тела Христовог и изнад свега се ставља
љубав као неупитни критеријум хришћанске егзистенције (1Кор 13).
Из свега наведеног јасно је да историјски критицизам има своје легитимно место у теолошком промишљању. Његов значај за објашњење онога што
је страно у тексту је неоспоран. Он представља нужан корак ка разумевању
и уравнотеженој апликацији Писма у животу Цркве. Историјско‑критичка
метода је као егзегетски поступак објашњења текста незаобилазна. Оно што
је потребно јесте њено херменеутичко преосмишљавање.
4. Историјско‑критичка метода и канон Светог писма
Установљавање канона Библије је кључна станица у историји учинка (Wirkungsgeschichte) библијских текстова. Историјска критика као теолошка дисциплина у спору је са овом теолошком одлуком Цркве, формирањем канона
Светог писма. Пошто се историјско‑критичка метода интересује за првобитни смисао библијских текстова, њихова канонизација и, уопште, канон као
херменеутички оквир за њу су ирелевантни. Канонизација библијских списа је, у односу на њихову изворност, историјски и теолошки секундарни акт
Цркве и, као такав, безначајан за њихово тумачење историјско‑критичком
методом.34 Ово је, са становишта историјске критике, консеквентан херменеутички став.35 Тема односа историјског критицизма према канону отвара
два херменеутичка поља за теолошко промишљање.
Прво је везано за питање сапостојања различитих библијских списа у
једном канону и последицâ те чињенице за њихово тумачење. Када се један
библијски текст који је историјски настао независно од свих осталих, био
дело једног конкретног аутора, упућен једној конкретној заједници и са специфичним теолошким изразом — нађе раме уз раме са другим списима за које
U. Luz, „Kanonische Exegese und Hermeneutik der Wirkungsgeschichte“, у: H. Gerny, H. Rein,
Maja Weyermann, Die Wurzel aller Theologie: Sentire cum Ecclesia. Festschrift zum 60. Geburtstag von Urs von Arx, Stämpfli, Bern, 2003, 43: „Historisch‑kritische Exegese neutestamentlicher Texte kann nicht in einem direkten Sinn ein ’canonical approach’ sein, weil der
Kanon ihnen gegenüber zeitlich sekundär ist, d. h. in ihre spätere Rezeptionsgeschichte gehört.
Sie kann nicht in einem direkten Sinn kanonische Exegese sein, weil sie über den Autoritätsanspruch der biblischen Texte nur historische Aussagen machen kann.“ („Историјско‑критичка
егзегеза новозаветних текстова не може у непосредном смислу бити ’canonical approach’,
пошто је њима канон временски секундаран, тј. припада каснијој историји њихове ре
цепције. Она не може у непосредном смислу бити канонска егзегеза, јер она о ауторитативном захтеву библијских текстова може говорити само са историјске тачке гледишта.“)
35
Уп. J. Becker, „Theologiegeschichte des Urchristentums — Theologie des Neuen Testaments
— Frühchristliche Religionsgeschichte“, у: C. Breytenbach, J. Frey, Aufgabe und Durchführung
einer Theologie des Neuen Testaments, WUNT 205, Mohr Siebeck, Tübingen, 2007, 140. Против ове тенденције у историјско‑критичким истраживањима реаговало се позивањем на
неопходност канонског приступа Библији (canonical approach), тј. да се она мора тумачити у својој канонској форми. Уп. B. S. Childs, The New Testament as Canon: An Introduction,
London, 1984; P. Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments II. Von der Paulus‑
schule bis zur Johannesoffenbarung, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1999, 322–336. Уп.
такође: У. Шнеле, Увод, 201–203.
34
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важи исто и бива доведен у уску везу са њима, када сви они заједно треба да
чине једно органско јединство, какве то последице има за његово тумачење?
Другим речима: како се истраживање и изналажење првобитног смисла јед
ног појединачног библијског текста односи према његовој каноничности? Да
ли партикуларни „првобитни смислови“ на неки начин кореспондирају са
јединственошћу канона? Ово су важна херменеутичка питања за теолошку
егзегезу и примењивост историјско‑критичке методе.
Друго питање односи се на црквени ауторитет у тумачењу Писма. Канон Библије је дело Цркве: она је, с једне стране, у списима Старога завета препознала христолошку нит и обећања испуњена у личности Исуса из
Назарета, док је, с друге, изнедрила ране хришћанске списе, у којима је с
временом препознала нормативну поруку првих апостолских сведочанстава.
Формирање канона био је процес у који је био интегрисан низ унутрашњих
и спољашњих фактора: обезбеђивање континуитета са почецима, заснивање
сопствене традиције, повезивање са историјом и светим списима Израиља,
довођење у везу канона са правом вером, као и дистанцирање од јеретичких
учења.36 Канон је, дакле, дело Цркве и стога подлеже извесним теолошким
критеријумима који се не налазе безусловно у хармонији са резултатима
историјско‑критичких истраживања. Да ли су, дакле, историјско‑критичка
истраживања обавезна канону Библије и ауторитету Цркве?
Сваки библијски текст поседује свој првобитни смисао. То је онај смисао
који је аутор највероватније имао на уму када је састављао свој текст. Када
се сагледа лепеза првобитних смислова новозаветних текстова, у основи се
могу установити два феномена.
4.1. Првобитни смислови Старога завета и Нови завет
Старозаветни текстови настајали су вековима и вековима су изграђивали
заједницу израиљског народа и јачали њену свест о саборности и изабраности народа Божијег. Законодавство, опомене, пророштва, молитве и др.
имали су свој конкретан „Sitz im Leben“ у животу Израиља. Хришћанска
теологија отпочиње првим апостолским искуствима васкрслог Исуса из
Назарета и новим читањем Старога завета. Карактеристична је епизода из
Еванђеља по Луки у којој васкрсли Христос ученицима христолошки тумачи Писмо: „И почевши од Мојсија и од свих пророка разјасни им шта је
у свим писмима о њему писано“ (Лк 24, 27). Овде се налази херменеутички
кључ за хришћанско читање и тумачење Старога завета. Многи старозаветни текстови чији су првобитни смислови циљали на конкретне прилике из
верског, социјалног и политичког живота Израиљаца бивају сада схваћени
христолошки. Њихов првобитни смисао се не рефлектује, они се посматрају
само као сведочанства онога што се десило у личности Исуса из Назарета. У
36

J. Schröter, „Die Bedeutung des Kanons für eine Theologie des Neuen Testaments. Konzeptionelle Überlegungen angesichts der gegenwärtigen Diskussion“, у: C. Breytenbach, J. Frey,
Aufgabe und Durchführung einer Theologie des Neuen Testaments, WUNT 205, Mohr Siebeck,
Tübingen, 2007, 151.
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овом процесу христолошког тумачења Старога завета предњачи Еванђеље
по Матеју. У њему се велики број старозаветних текстова примењује у смис‑
лу да се односе на Месију, који је Исус Христос. Тако је, на пример, Мт 1, 23,
где се помиње зачеће девојке која ће родити сина и дати му име Емануил (са
нама Бог) (уп. инклузију Мт 28, 20!) — цитат текста Ис 7, 14, чији је првобитни смисао свакако била најава цара који ће водити народ у конкретном
кризном историјском тренутку.37 Прочитан у хришћанском херменеутичком кључу, овај текст постаје месијански, његов смисао је да најави чудесно
рођење Христово. Постоје још многи примери оваквих егзегетских поступака: првобитни смислови текстова Старога завета трансцендирају се или
алегоријом (нпр., Гал 4, 24–30), или типологијом (нпр., Јев 9, 9–24), или пак
директним пророштвима (нпр., Мт 2, 18; 4, 14–16; Гал 3, 8). У сваком случају,
већ сами новозаветни текстови показују тенденцију ка везивању за старозаветне текстове, уносећи на тај начин један предокус канонског смисла, који
ће они задобити у хришћанској Библији.
4.2. Комплементарност првобитних смислова у Новом завету
Посланица Филимону је, на пример, спис упућен конкретној особи да
би се решио конкретан проблем. Ипак, начин на који је апостол Павле покушао да се суочи са проблемом одбеглог роба Онисима представља узор
за еклисијално хоризонтално структурирање заједнице личности у Христу,
једну врсту „антидруштва“ наспрам вертикално структурираног античког
друштва. Апостол у овоме спису не износи на теоретском нивоу хришћанске
социјалне идеје, али егземпларно нуди модус за одношење према сличним
проблемима. Каснија интеграција овога списа у канон ослобађа га просте
усредсређености и редукције на конкретан случај између Павла, Филимона
и Онисима, који може и треба да послужи као импулс за социјално деловање
хришћана.38 Начин на који апостол Павле позива Филимона на еклисијално
(братско) третирање одбеглог роба доследна је реализација односа Цркве
као тела Христовог, познатог из једног другог његовог списа (1Кор 12, 13),
у коме се сви удови налазе у међусобној зависности, с тим што оним нај
слабијим (нпр., робовима!) треба придавати највећу част (1Кор 12, 22–24), пошто је Црква простор безграничне и неупитне љубави (1Кор 13). Тако нам
сапостојање ова два текста омогућава увид и у хришћанску еклисијалну
37

38

Уп.: W. A. M. Beuken, Jesaja 1–12, HThKAT, Herder, Freiburg im Br. 2003, 203–207: „Der angekündigte Sohn ist nicht der erwartete Messias der Endzeit, sondern ein Sohn aus der Umgebung des Ahas“ („Најављени Син није очекивани есхатолошки месија, већ син из Ахазовог
окружења“). Историјска позадина пророштва о Емануилу из Ис 7, 14 јесте поход Дамаска
и Сирије на Јуду и дом Давидов (734–732). У текстуалном комплексу могу се препознати
и каснији редакциони захвати, где се првобитни смисао измешта из изворног контекста и примењује на инвазију Асираца (701. год.). То показује да се историјски идентитет
непријатеља народа Израиља мењао, док је теолошка порука овог текста остајала иста и
примењива на различите околности: долази Емануил, Бог (ће бити) са нама.
T. Nicklas, „The Letter to Philemon: A Discussion with J. Albert Harrill“, у: S. Е. Porter (изд.),
Paul’s World, PAST 4, Brill, Leiden – Boston, 2008, 220.
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теорију (1Кор 12, 12–27; уп. такође Рим 12, 3–6) и у спровођење те теорије у
црквеној пракси (Флм). У случају списа апостола Павла отвара се могућност
комплементарног разумевања његових теолошких исказа.
4.3. Конфронтирани првобитни смислови у Новом завету
Ствари су, напротив, другачије када се истражује однос првобитних смислова текстова који нису сродни ни по аутору, ни по месту и времену настанка, нити по основној теолошкој интенцији. То је, на пример, у новозаветној
науци познат случај посланице Јаковљеве и Павлових списа. Историјска
критика указала је на псеудонимност и касни датум настанка Јаковљеве
посланице,39 тако да је искључена свака директна полемика између апостола
Павла и Јакова брата Господњег, што не искључује могућност да је канонска
посланца Јаковљева полемика са неким интерпретацијама Павлове теологије
у постпавловској епохи.40 Новозаветни текст који је близак Јаковљевој посланици и, самим тим, стоји у извесној напетости са теологијом апостола
Павла — јесте Еванђеље по Матеју.41 Док Павле у својим списима ставља акценат на благодат без дела (нпр., Рим 1, 17), Матеј инсистира на делима као
нужним за спасење (нпр., Мт 7, 21). Такође се чини да је однос према Тори
различит код двојице аутора.42
У сваком случају, сва три списа ушла су у један канон Цркве, сва три
списа су кроз канонизацију задобила равноправни ауторитет и част. Да ли
је могуће да су првобитни смислови Павлових списа и Јаковљеве посланице и Еванђеља по Матеју били у тој мери опречни а да Црква то у периоду
формирања канона није успела да препозна? Како су сви ти првобитни смислови успели да се сместе под окриље једног канона?
У канону Цркве прихваћена је различитост теолошких исказа и њихово
довођење у корелацију. Тиме се легализује плуралност смислова и њихово
сапостојање у оквиру једног канона. Ниједан спис није сам по себи канонски. Јединство и јединственост новозаветног канона представљају реалан
39

40
41

42

W. Pratscher, Der Herrenbruder Jakobus und die Jakobustradition, Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen, 1987, 210–213.
Исто, 213.

Уп. U. Luz, Die Jesusgeschichte des Matthäus, Neukirchener, Neukirchen – Vluyn, 1993,
165: „Ich meine daher, dass Matthäus und Paulus, wenn sie sich gekannt hätten, sich gewiss nicht geliebt hätten“ („Стога сматрам да се Матеј и Павле сигурно не би волели, да
су се познавали“). Тајсен (G. Theissen, Die Entstehung des Neuen Testaments als litera‑
tur‑geschichtliches Problem, Philosophisch‑historische Klasse der Heidelberger Akademie
der Wissenschaften, Universitätsverlag Winter, Heidelberg, 2007, 195–197) у Еванђељу по
Матеју наслућује „die kleinen Stiche“ („мале убоде“) против неких теолошких исказа
апостола Павла (нпр., Мт 5, 19 – 1Кор 15, 9).
U. Luz, Jesusgeschichte, 164–165. Не треба, међутим, преувеличавати различите теолошке
акценте код двојице аутора (тамо, 167–170). Са друге стране, приликом поређења теолошких исказа новозаветних аутора увек треба узимати у обзир реципијенте којима се
обраћају, као и литерарни опсег који нам пружа целовитије или фрагментарније увиде у
њихову теолошку мисао. За оваква разматрања историјска критика је од великог значаја.
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симбол јединства Цркве, јединства у различитости. Ова корелација канона и Цркве има за последицу да новозаветна наука не може бити друго до
црквена наука.43 Из теолошке перспективе гледано, сви првобитни смислови бивају релативизовани, не могу полагати захтев на апсолутно важење,
стављају се под контролу канонског смисла. У канону првобитни смислови
се налазе у дијалогу и сви заједно чине канонски смисао, партикуларност се
ставља у контекст универзалног захтева, сви појединачни првобитни смислови постају комплементарни. И првобитни смислови и канонски смисао
могу бити предмет историјско‑критичких истраживања: у оба случаја ради
се на установљавању теолошких исказа и теолошких одлука у конкретним
историјским околностима. У оба случаја ти искази и одлуке изражавали
су опредељење и саморазумевање Цркве: у првом случају у конкретним
црквеним ситуацијама, док се у другом ради о теолошкој одлуци Цркве да
један ограничен број различитих списа сакупи у збирку и учини их меродавним за свој живот. Укратко речено, главни задатак канонског приступа
јесте да историјско‑критичке увиде оријентисане на појединачне, изоловане библијске текстове упућује на пуноћу вере у Христа пројављене у канону
Светога писма Цркве. То је моменат у коме истраживач библијских текстова
од историчара и филолога постаје теолог.
5. Кратак херменеутичко‑теолошки осврт на тему
Историјско‑критичка метода представља незаобилазни моменат у тумаче
њу библијских текстова. Ипак, она је само „моменат“ у разумевању. Она не
може бити адекватан одговор на захтев самих библијских текстова, који
претендују да проследе поруку о Богу што се својом Речју обраћа свету. Само
једно холистичко разумевање Библије које обухвата ум, срце, душу и снагу
целога човека може бити адекватан одговор на захтев библијских текстова, као што са изузетним духовним интезитетом излаже аутор посланице
Јеврејима: „Јер је жива реч Божија и делотворна, оштрија од свакога мача са
две ошртице, и продире све до растављања душе и духа, зглобова и сржи, и
суди намере и помисли срца“ (Јев 4, 12). Овај величанствени панегирик Речи
Божијој нуди херменеутички принцип за разумевање Писма: Реч Божија
тиче се свеукупности човекове личности, она се разуме онда када је човек у
читавом своме бићу „продрман“ Божијим присуством у њој.
Црква је у библијским текстовима препознала аутентично откривење
Божије. Они су одувек имали нормативни карактер за њену теологију.44 Проповед Цркве утемељена на библијској поруци ослобађа појединачне текстове
M. Wolter, „Probleme und Möglichkeiten einer Theologie des Neuen Testaments“, у: R. Buitentwerf, H. W. Holleder, J. Tromp (изд.), Jesus, Paul and Early Christianity. Studies in Honour
of Henk Jan de Jonge, NT.S 130, Brill, Leiden – Boston, 2008, 431–432.
44
У каснијим тријадолошким и христолошким теолошким расправама у древној Цркви
Писмо је представљало полазну тачку за теологију. Више на ту тему видети у: Р. Кубат,
„Траговима отаца ка Светом писму. Херменеутички аспекти христолошког сагледавања
старосавезног Анђела Господњег код отаца“, Богословље 2 (2008), 79–83.
43
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Светог писма њиховог сопственог историјског контекста, придајући им тако
нове могућности да дају учинак, да утичу на животе појединаца и заједница.
Црквена проповед, нарочито њена богослужбена пракса, проширује опсег
учинка првобитног смисла и отвара нове димензије текста за садашњост.45
Одговор на питање има ли смисла трагати за првобитним смислом недвосмислено је потврдан. Трагање за изворним смислом маркира почетак разумевања библијског текста, улазак у један сложен процес тумачења
Библије и отварање могућности за учинковито посредовање светописамске
теолошке поруке.

45

Oda Wischmeyer, „Thesen zum Verstehen des Neuen Testaments. Die Bedeutung der neutestamentlichen Hermeneutik für die Theologie“, у: исти, Von Ben Sira zu Paulus. Gesam‑
melte Aufsätze zu Texten, Theologie und Hermeneutik des Frühjudentums und des Neuen
Testaments, издала Eve‑Marie Becker, WUNT 173, Mohr Siebeck, Tübingen, 2004, 408; П.
Василијадис, „Библијски карактер православног богослужбеног живота“, у: исти, Lex
Orandi. Литургијско богословље и литургијски препород, Каленић, Крагујевац, 2006, 73–78.
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Make it Sense to Looking for Original Meaning?
The Theological Significance of the Historical‑critical Method

T

he intention of historical‑critical research is the separate the texts from their
present‑day reader, to transpose them back into their own time, and to reconstruct their original meaning as intended by their authors or received by their
original readers, respectively—in short, to reconstruct the original communication between the author and his first recipients. Historical‑critical research use
texts as historical sources in order to reconstruct an image of a past time but that
it neglected its proper task and goal: to understand the text simply for the sake
of understanding. This way of interpretation of biblical texts shows two lacks: it
cannot determine the proper use of the texts today, for the present readers and
it leaves the decision about possible significance of the texts for today totally up
to the subjectivity of every interpreter. In spite of this lacks of historical‑critical
research, my aim is to stress the value and significance of this kind of criticism
for the interpretation of the biblical texts, for the canonical approach and theology in generally.
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Текстологическое основание истории толкований
Пс. 109, 3: «из чрева прежде денницы родих тя»

Abstract: Рассмотрев все доступные нам переводы, можно прийти в недоумение
по поводу того, как много разных смыслов может быть вложено в этот стих. Все
стихи этого мессианского псалма указывают собой в разных традициях и текстах
чёткие методологические линии, необходимые для написания работы по истории
всего литературного наследия, связанного с толкованием данного текста Священного Писания. Третий же стих выходит за рамки параметров чёткости этих
линий, что приводит к разнородности методов, используемых в толковании рассматриваемого псалма на протяжении всей истории христианской литературы.
Мы осознаём то, что подлинное значение этого текста, можно считать утерянным
в веках. Каждое направление экзегетики и каждый крупный экзегет вносили в
понимание данного места Библии на протяжении истории много нового, связанного со временем, нацией и особенностями менталитета.
Key words: толкование, текстология, Священное Писание, историко‑критический
анализ, Реформа.

В

се стихи этого мессианского псалма указывают собой в разных традициях и текстах чёткие методологические линии, необходимые для написания работы по истории всего литературного наследия, связанного с
толкованием данного текста Священного Писания. Третий же стих выходит
за рамки параметров чёткости этих линий, что приводит к разнородности
методов, используемых в толковании рассматриваемого псалма на протяжении всей истории христианской литературы. Мы осознаём то, что подлинное значение этого текста, можно считать утерянным в веках. Каждое
направление экзегетики и каждый крупный экзегет вносили в понимание
данного места Библии на протяжении истории много нового, связанного
со временем, нацией и особенностями менталитета. Важно заострить своё
внимание и на том, что псалом датируется десятым веком до нашей эры, а
его авторство приписывается царю и пророку Давиду или кому‑нибудь из
царской придворной свиты. Его разнородные понимания и толкования базируются прежде всего на разнородном текстологическом фундаменте.
Для начала нашей презентации приведём тексты Пс. 109, 3 в трёх традициях. Обратим сразу внимание на выделенное выражение «во светлостях
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святых», т.к. это будет необходимым позже для просмотра синтаксической
проблемы базового текста и некоторых немецких переводов, которые являются примерами понимания данного стиха. Тексты цитируются по версии
BibleWork 4.0, где еврейский текст заимствован из Biblia Hebraica Stuttgartensia1, греческий взят из Септуагинты2 издания Ральфса, а латинский текст
цитируется по Вульгате3, изданной под руководством Вебера. От этих трёх
традиций и отталкиваются различные школы интерпретаторов Священного Писания.
BHS

`^yt,dul.y: lj; ^l. rx'v.mi ~x,r,me vd,qo‑yred>h;B. ^l,yxe ~AyB. tbod'n> ^M.[;
[амха нэдавот бэйом хэлэха бэhадрэ‑кодеш мэхэрэм мишхар леха
таль ялдутэха]

LXT

μετὰ σοῦ ἢ ἀρχὴ ἐν ἢμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου ἐν ταῖς λαμπρότησιν τῶν
ἂγίων ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐξεγέννησά σε

VUL

tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum ex
utero ante luciferum genui te

Основной проблемой встаёт перед нами явное отсутствие уверенного
текста Vorlage, с которого были сделаны списки и разные переводы имеющихся перед нами некоторых разнородных текстов. Эти тексты имеют смысловые точки соприкосновения в содержании, но абсолютно разногласны как
тексты, от которых отталкивались разные традиции толкований Священного Писания. Как мы убеждаемся, сравнивая греческий перевод этого стиха
с масоретским текстом, расхождения в понимании этого псалма, причём
очень серьёзные, существовали ещё далеко до Рождества Христова. Причиной этого может служить частое употребление Пс. 109 повсеместно в иудейской среде на протяжении веков в качестве устного мессианского предания.
Этот псалом принадлежит к группе так называемых Царственных Псалмов.
Ранние отцы Церкви довольно часто цитируют по памяти этот псалом, а в
Новом Завете Сам Христос употребляет его в беседе с фарисеями. Обладая
различными образами мышления, иудеи рассеяния по‑разному понимали
смысл законсервированных выражений древнего языка.
Существуют и другие причины смысловых разночтений. Рассмотрев
все доступные нам переводы, можно прийти в недоумение по поводу того,
как много разных смыслов может быть вложено в этот стих. Кроме этого
1

2

3

Biblia Hebraica Stuttgartensia BHS (Hebrew Bible. Masoretic Text or Hebrew Old Testament),
edited by K. Elliger and W. Rudolph of the Deutsche Bibelgesellschaft. Stuttgart. Fourth Corrected Edition. Copyright (c) 1966, 1977, 1983, 1990 by the Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart.
Septuaginta (LXT) (Old Greek Jewish Scriptures) edited by Alfred Rahlfs. 1935 by the Württembergische Bibelanstalt/ Deutsche Bibelgesellschaft. Stuttgart.
Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionem. Vulgate Latin Bible (VUL). R. Weber, B. Fischer,
J.Gribomont, H.F.D. Sparks, W. Thiele [at Beuron and Tuebingen]. 1969, 1975, 1983. Deutsche
Bibelgesellschaft. Stuttgart.
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недоумения возникает вопрос, какое значение является более аутентичным,
и существует ли вообще какое‑либо аутентичное значение, или даже нет
смысла пробовать искать его, а просто составить какую‑нибудь грамматическую матрицу этого стиха, при чтении которой каждый читатель, понимая
этот текст совершенно по‑своему, был бы уверен в ясности прочитанного
и думал бы, что понимает его именно так, как это было задумано автором
текста. Даже учитывая то, что смысл данного стиха в Септуагинте может
быть древнее смысла, присущего Масоретскому тексту, нельзя утверждать,
что смысл Септуагинты является первоначальным, а Масоретский текст является его ошибочным искажением, связанным с ошибочной вокализацией
еврейского текста в эпоху масоретов. Нельзя также утверждать и то, что эта
ошибка была сознательной, чтобы исказить мессианское значение стиха со
стороны враждебно настроенных против христиан разных партий иудаизма. Такие мнения допустимы, но документально обосновать их на данный
момент невозможно.
Для того, чтобы создать себе представление о том, какие значения может
приобретать этот стих, мы рассмотрели основные немецкие переводы, которые чётко показывают всю проблематику смысловых сравнений.
Перевод Мартина Лютера4: «Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein
Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Deine Söhne werden dir geboren wie der
Tau aus der Morgenröte».
Эльберфельдский5 перевод: «Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner
Macht. In heiliger Pracht, aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau
gezeugt».
Einheitsübersetzung6 переводит: «Dein ist die Herrschaft am Tage deiner
Macht, (wenn du erscheinst) in heiligem Schmuck; ich habe dich gezeugt noch
vor dem Morgenstern, wie den Tau in der Frühe».
Библия «Darby Unrevidierte Elberfelder»: «Dein Volk wird voller Willigkeit
sein am Tage deiner Macht; in heiliger Pracht, aus dem Schoße der Morgenröte
wird dir der Tau deiner Jugend kommen».7
Версия Шляхтера: «Dein Volk kommt freiwillig am Tage deines Kriegszuges;
in heiligem Schmuck, aus dem Schoß der Morgenröte, tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor».8
4
5

6
7

8

Lutherbibel. Deutsche Bibelgesellschaft. Stuttgart. 1988. С. 608.
The German Elberfelder Bibel revidierte Fassung 1993. Copyright (c) 1994 R. Brockhaus Verlag.
Wuppertal.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Katholische Bibelanstalt GmbH. Stuttgart. 1980.
The German Darby Unrevidierte Elberfelder 1905. R. Brockhaus Verlages. The Unrev. Elberfelder. 1905.
Schlachter Version 1951. Genfer Bibelgeschellschaft (Geneva Bible Society). Die Heilige Schrift
des Alten und Neuen Testaments nach dem Urtext Übersetzt von Franz Eugen Schlachter.
Neue Überarbeitung 1951 durch Genfer Bibelgesellschaft.
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Делая попытку анализа этих переводов, мы сталкиваемся со множеством
проблем передачи конкретного значения некоторых слов, которые отличаются друг от друга всего лишь незначительными аспектами. Но даже если
эти аспекты незначительны, они требуют употребления абсолютно разных
лексических единиц, которые способны менять свой смысл в зависимости
от разного рода этнических и временных критериев, которые обычно искажают семантику того или иного слова. Поэтому все из вышеуказанных
немецких переводов сделаны с заметными морфологическими расхождениями, но не выходят за допустимые рамки. Выход за пределы этих допустимых рамок сулил бы совершенным отрывом от допустимых переводческих
норм, что не просто бы исказило понимание текста, но и означало бы отход
перевода от допустимых текстологических, экзегетических, герменевтических параметров и каких‑либо нормативных требований, используемых в
исследовательской работе общепризнанными научными обществами.
Другой, не менее важной проблемой является сегментирование всего 3‑го
стиха на более удобные для толкований смысловые единицы. Гораздо легче выявить литературные образы и заниматься именно их толкованиями,
но при такой работе останутся незатронутыми наиболее интересные темы,
возникавшие в разные времена попыток выхода за рамки толкований, базирующихся только на раскрытии иносказаний (чем знаменит аллегорический
метод) и затрагивание тематики различного понимания лексики и синтаксиса как языка оригинала, так и языков различных переводов, на которых
были основаны наиболее серьёзные традиции экзегетики. Второй указанный элемент характерен для буквальных методов понимания и толкования
Священного Писания. У некоторых авторов они часто сочетаются, но при
толковании разных экзегетических единиц. Например, в большинстве случаев «из чрева» толкуется аллегорически, а вот уже выражение «прежде денницы» толкуется буквально, а образ росы теряется совсем, но в некоторых
случаях за таким буквальным толкованием возникает необходимость уравнять стилистические расхождения между аллегорической и прагматической
единицей. Это осуществляется для того, чтобы сделать толкование единым монолитным литературным произведением. Пример использования
«двойного» метода можно увидеть в толкованиях св. Иоанна Златоустого на
Пс. 109, 3с, где автор, начиная с буквального объяснения выражения «прежде денницы», постепенно находит в нём иносказательный смысл. Что же
касается образа росы, который теряется в греческом и латинском переводах,
то совершенно понятно, почему в греческой и латинской традициях и вовсе
отсутствуют попытки как аллегорического, так и буквального толкования
этого слова. Его толкования возникают либо в иудейской среде, либо в эпоху
Реформы или после Реформы, когда были пересмотрены древние переводы
и сделаны новые переводы в несметном количестве. Синодальный перевод
Библии на русский язык как перевод, возникший на основе масоретского
текста, также содержит образ росы, который отсутствует в других древнеславянских переводах (в том числе и в церковнославянском), сделанных с
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текста Септуагинты. Очевидно также и то, что в основе Вульгаты лежит не
масоретский текст, а Септуагинта. В этом случае вполне допустима мысль,
что Vorlage Септуагинты не является Vorlage масоретского текста, и что латинский перевод был сделан не с греческого текста, а с Vorlage, с которой
был сделан сам греческий перевод Семидесяти. Этот текст, возможно, в
четвёртом веке ещё не был утерян и значительно отличался от той Vorlage,
с которой списывался масоретский текст. Этот факт ещё раз подтверждает
гипотезу существования в древности нескольких различных текстов Ветхого Завета, из‑за чего и существуют такие серьёзные текстологические расхождения. Касательно сегментации 3‑го стиха необходимо отметить, что,
если попытаться разбить его на две завершённых по смыслу части, то есть
на Пс. 109, 3а и Пс. 109, 3b, то возникнет серьёзный вопрос, к какой части
мы должны отнести выражение vd,qo‑yred>h;B [бэhадрэ‑кодеш]… Септуагинта и
Вульгата не задавались вопросом решения такой проблемы и поэтому даже
не поставили никаких знаков пунктуации (тексты смотри выше). Современные же переводы дают нам возможность хорошо ознакомиться с представлениями на этот счёт различных авторов. Именно расстановка знаков
препинания является в этом и ему подобных местах Священного Писания
важнейшим стартовым моментом к его толкованию. Именно отталкиваясь
от расстановки знаков препинания, независимо от того, как проходит эта
процедура – устно или письменно, интерпретатор должен сделать первый
серьёзный выбор и, уже согласно этому выбору, приступить к толкованию. В
вышеуказанных переводах мы выделили в качестве примера это выражение
жирным шрифтом, чтобы наглядно представить его местоположение и представление автора перевода о пунктуации данного места. Таким образом, для
решения этой проблемы нам придётся разбить содержание третьего стиха
не на две, а на три части, сделав из vd,qo‑yred>h;B. [бэhадрэ‑кодеш] обособленную
смысловую единицу номер 2 (по порядку расположения в тексте). Решение
этого вопроса помогло бы нам в ходе поиска более близкого контекста фразы «из чрева прежде денницы родих Тя». Классификация фразеологических
единиц данного стиха в таблице будет выглядеть следующим образом:
Обозна‑
чение
Текст

Пс. 109, 3a

^M.[;
^l,yxe ~AyB. tbod'n>
[амха нэдавот
бэйом]

Пс. 109, 3b

Пс. 109, 3c

vd,qo‑yred>h;B.

rx'v.mi ~x,r,me
`^yt,dul.y: lj; ^l.

[бэhадрэ‑кодеш]

[мэхэрэм мишхар
леха таль ялдутэха]

Благодаря такому подходу решение этого вопроса зависит от конкретного
перевода, но здесь может возникнуть проблема сопоставления представленной нами текстологической сегментации с той общепринятой для текстологических исследований, которая предложена изданием «Biblia Hebraica
Stuttgartensia. Codex Leningradensis/Petropolitanum: editio quarta emendata
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opera H. P. Rüger. Deutsche Bibelgeselschaft Stuttgart». Для чисто текстологических исследований данное деление на составные части более приемлемо, так как условные единицы являются с точки зрения лингвистики более
конкретными.
Наша же сегментация позволят точнее использовать святоотеческую
литературу по отношению к условной единице толкования. Так как в христианской литературе в большинстве случаев толковались именно три
указанные в таблице части стиха, а третьей и наиболее часто цитируемой
частью третьего стиха и являются слова «из чрева прежде денницы родих
Тя», мы классифицируем его условно «Пс. 109, 3с». Это поможет нам уточнить те слова, с которыми мы работаем и помочь исследователю и читателю
держать в своём сознании не весь Пс. 109, 3, а только его третью часть, то
есть слова «из чрева прежде денницы родих Тя».
В работе мы столкнулись с тем, что методология исследования и систематизация фактов касательно всего Пс. 109 может происходить в различных направлениях и в разных измерениях. Продвигаясь всё дальше в
наших поисках, мы убеждаемся в том, что Пс. 109, 3c является одним из
самых загадочных частей этого стиха. Основная загадка состоит в том,
что практически невозможно выявить его первоначальный смысл. До нас
дошли две древних традиции понимания и перевода этого псалма. Как
первая, так и вторая являются авторитетными для современной библиистики. Это масоретский текст и текст Септуагинты. Блаженным Иеронимом были сделаны переводы обоих текстов, из‑за чего в латинской среде
периодически возникали вопросы, связанные с проблематикой более точного значения. С одной стороны – еврейский текст был написан на языке,
который определяется всеми критериями со статусом «язык оригинала»,
с другой стороны – перевод Септуагинты является самым ранним переводом, сделанным самими иудеями. Оба эти аргументы можно считать
вескими. Серьёзными различиями еврейских рукописей можно назвать
различные использования огласовок в сочетании согласных корня, приставок и суффиксов $ytdly. Здесь возможны две формы. Первая – та, что
мы имеем в общепринятом масоретском тексте Пс. 109, 3 под сегментом f,
то есть ^yt,dul.y:. Здесь основным является смысл «детство». TWOT Hebrew
Wordbook u WTM Morphology9 предоставляет нам достаточно чёткое разъяснение морфологии данной формы: tWdl.y: noun common feminine singular construc, suffix 2nd person masculine singular 0867.0 dl;y" (yalad) bear, beget,
bring forth, gender, travail. The Ugaritic yld is similar. (867a) dl'w" (walad) child
(Gen 11:30). (867b) dl,y< (yeled), hD'l.y: (yalda) child, son, youth. (867c) tWDl.y: (yaldut)
youth, childhood. This noun, which occurs only three times, may indicate the
time when one is young, or the quality of being young. (867d) dALyI (yillod) born.
An adjective equivalent to the passive participle of yalad. (867e) dyliy" (yalid)
born. Used only in the construct state. (867f) td,l,Am (moledet) kindred, relatives.
9

BibleWork 4.0.
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Sometimes wrongly translated as «nativity» or «birth» (867g) tAdleAT (taladat)
descendants, results, proceedings.
Вторая, так же перспективная текстологическая возможность переводов,
на которой основаны латинская Вульгата и греческая Септуагинта10, указывает на точно такую расстановку огласовок, как мы наблюдаем это в Пс. 2, 7,
то есть ^yTid>liy>, где основное значение берёт на себя глагол dl;y" (yalad), означающий «рож(д)ать, родить, производить на свет (английский: bear, beget,
bring forth, gender, travail)».11 dly verb qal perfect 1st person common singular,
suffix 2nd person masculine singular.12
Суффикс ^y ‑ второго лица единственного числа мужского рода. Следо
вательно, форма может быть переведена как «я родил тебя», как это реализовано во втором псалме: «Аз днесь родих тя». Такое употбление еврейского
слово характерно для еврейского текста, который приводит Ориген в Гекса
плах.13 Аналогично и сирийский текст Codex Ambrosianus, editus ab A. M.
Ceriani. 1876., а также Versio Syriaca secundum polyglottam Londinensem B.
Waltonii. Voll. I‑III. 1654.14 Кроме того, критический аппарат указывает на
следующие знаки: prb l c mlt Mss, что значит probabiliter lege(ndum) etc., multi
i.e. plus quam 20 (1/2: 16‑60) codices manuscripti. Кумранские рукописи в этот
список не вошли.
На примере сопоставлений Синодального перевода и церковнославянского текста, который восходит ко времени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, можно убедиться, насколько серьёзны эти смысловые
расхождения. Что касается всего текста Пс. 109, разночтений в этих двух
традициях достаточно много, но они не несут в себе серьёзного смыслового расхождения. Так, например, в стихе 2 (по переводу Иеронима) «virgam
fortitudinis tuae» Масоретского текста заменяется на «virgam virtutis tuae»
текста Септуагинты. Некоторые различия имеются в стихах 5 и 6: «5Dominus
a dexteram tuam percussit in die furoris sui reges 6iudicabit in gentibus implebit
valles percutiet capita in terra multa» в масоретском тексте заменяются на
«5Dominus a dextris tuis confregit in die irae suae reges 6iudicabit in nationibus
implebit cadavera conquassabit capita in terra multorum». Различия же 3‑го стиха не просто существенны. Можно сказать, что смысл этого текста в масоретской традиции и в традиции Септуагинты совершенно разный. Иероним
эту разницу представляет так:
10

11
12
13

14

Versio LXX interpretum Graeca (secundum Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum auctoritate Societatis Litterarum Gottingensis editum 1931 sqq., vel, ubi haec edition deest, secundum Septuaginta. Edidit A. Rahlfs. 1935.
TWOT Hebrew Wordbook u WTM Morphology. BibleWork 4.0.
Там же.

Критический аппарат в «Biblia Hebraica Stuttgartensia. Codex Leningradensis/Petropolitanum: editio quarta emendata opera H. P. Rüger. Deutsche Bibelgeselschaft Stuttgart». 1990.
С. 1194.
Там же.
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Септуагинта в латинском
изложении16

Масора в латинском изложении15

populi tui spontanei erunt in die for- 3
tecum principium in die virtutis tuae
titudinis tuae in montibus sanctis
in splendoribus sanctorum ex utero
quasi de vulva orietur tibi ros aduleante luciferum genui te
scentiae tuae

3

Учитывая тот факт, что текст Синодального перевода базируется на еврейском тексте, а церковнославянский текст является калькой Септуагинты,
сопоставим аналогично два этих текста, самых авторитетных для церковного употребления и наиболее близких русскому менталитету. Здесь также
необходимо обратить внимание на пунктуацию.15
Формулировка Синодального
перевода17

Формулировке церковнославян‑
ского текста18

В день силы Твоей народ Твой
готов во благолепии святыни; из
чрева прежде денницы подобно
росе рождение Твое.

С тобою начало в день силы твоея, во светлостех святых твоих; из
чрева прежде денницы родих тя.

3

3

В сравнении последних двух переводов заметно то, что Синодальный
перевод максимально был подогнан по смыслу к церковнославянскому тексту. Авторы Синодального текста явно руководствовались принципом избежания серьёзных разногласий с традиционным богослужебным текстом,
хотя уже такое незначительное указание является значительным напутствием для текстологов. Латинские тексты, приведённые выше, гораздо сильнее отражают разницу этих двух традиций библейского текста. Для любого
человека и та, и другая формулировка кажутся более чем загадочными не
только по смыслу, но и по структуре предложений. Попробуем просто поразмышлять вне рамок какого‑либо метода историко‑критического анализа. Какая связь существует между готовыми народами в день крепости на
святых горах и началом с тем, кому предназначены эти слова, в день силы в
светлостях святых? Что общего между росой возмужания (взросления), которая родится кому‑то, как будто из вульвы, и, если кого‑то родит говорящий данные слова из чрева прежде утренний звезды (денницы)? Над этим
вопросом в истории экзегетики ломали голову многие исследователи, которые отталкивались не только от одного текста Вульгаты или Септуагинты,
но прибегали к помощи древнееврейского языка или латинского перевода
Масоретского текста. Если учесть, что это место в традиции Септуагинты
15
16
17
18

VUL. 1983. C. 913
Там же. С. 912.
Библия. Синодальный перевод. Брюссель. 1989. С. 808.
Библия на церковнославянском языке. Российское Библейское Общество. М. 2001. C. 750.
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несёт в себе мессианское предвидение Рождества Христова, то в масоретской традиции как прокимен византийского богослужения этого великого
христианского события, так и респонсорий латинской традиции как будто и
не существует. В первой половине 16‑го века М. Лютер, который использовал
в своих экзегетических сочинениях и тот, и другой текст, иногда переводил
этот стих на латинский язык по‑своему, используя нетрадиционную для
терминологии литературных образов данного псалма лексику, но постоянно оставаясь в рамках допустимых отклонений при переводе Священного
Писания. Особенно интересно для этого места употребление Лютером «ex
matrice aurorae». Этот перевод порождал, конечно же, ещё одну традицию
толкования Пс. 109, 3с. Кроме этих возможностей выбора пути для толкования данного стиха существует и ещё одна, которая с Запада приходит к
нам и связывает латинское слово «lucifer» с именем диавола. Высшего своего
проявления это мнение достигло в эпоху мистицизма Якова Бёмэ (а условно может встречается оно и раньше, т.е. с 4‑го века, Восходя к латинскому
переводу Вульгаты блаженного Иеронима) и связанно с его произведением
«Аврора, или Утренняя заря в восхождении», где фантазии известного мистика рубежа 16‑го и 17‑го веков связывают имя царя тьмы со всеми употреблениями этого безобидного латинского слова в Священном Писании.
Что касается условности присутствия данного мнения в древней литературе, то можно затронуть тот факт, что нам не удалось найти святоотеческие
произведения, где это безобидное, а, может быть, даже и благородное слово
интерпретируется в таком свете. Все эти моменты, с которых и начинается
тот или иной подход какого‑либо экзегета, непосредственно связаны с текстологическими проблемами данного стиха.
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Текстолошка основа историје тумачења Пс 109, 3

А

утор представља историју егзегетских приступа стиху Пс 109, 3 узимајући
у обзир преводилачке напоре тумача различитих хришћанских тради
ција, указујући на чињеницу да су сви егзегетски правци и сви велики тумачи Библије у разумевање овог текста уносили много новог материјала, који је
директно повезан са конкретним историјским периодом настанка тумачења
и особеностима етничког и просторног припадништва сваког од тумача.
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L’amore nella teologia: tra Oriente e Occidente1

Abstract: Prendendo spunto dalla lettera enciclica Deus caritas est di Benedetto XVI
(pubblicata il 25 dicembre 2005), l’autore intende percorrere la via di riflessione legata a
uno dei tratti più innovativi dell’enciclica, ossia al fatto di rappresentare, nel contesto di
tutta la storia ecclesiale, il primo documento pontificio in assoluto, dedicato esplicitamente e interamente al tema dell’amore. L’autore, anche accenna solo ad alcuni aspetti
del ritorno del tema dell’amore nella teologia (nella teologia dogmatica, nell’epistemologia teologica), aspetti di grande rilievo per un ripensamento della teologia come intellectus o scientia fidei, che si sono profilati, soprattutto nel ’900, grazie ai teologi sia
nell’Occidente che nell’Oriente cristiano.
Key words: amore, caritas, epistemologia, comunione, teologia manualistica, teologia
dogmatica.

1. Introduzione

I

l 25 dicembre 2005 è stata pubblicata la Deus caritas est di Benedetto XVI, lettera enciclica accolta con grande interesse non solo da parte dei cattolici e dei
membri di altre chiese e comunità cristiane, ma anche da donne e uomini estranei
alla fede cristiana. Infatti, appena uscita, in molti paesi del mondo la Deus caritas
est è diventata un vero e proprio bestseller, entrando immediatamente nelle classifiche dei libri di maggiore successo. Sarebbe di indubbio interesse interrogarci
sui motivi di tale straordinaria e sorprendente accoglienza. Non sarà fatto, però,
in questa sede. Prendendo spunto dalla Deus caritas est intendo, infatti, percorrere un’altra via di riflessione: quella legata a uno dei tratti più innovativi dell’enciclica, ossia al fatto di rappresentare, nel contesto di tutta la storia ecclesiale, il
primo documento pontificio in assoluto, dedicato esplicitamente e interamente
al tema dell’amore.
Detto ciò, va subito ricordato che Benedetto XVI, Josef Ratzinger, ha avvertito
l’importanza di questo tema, vuoi per la teologia che per la Chiesa, sin dagli albori della sua lunga e intensa attività teologica. Ne sono testimonianza molti dei
suoi saggi, tra i quali, ad esempio, il breve, ma illuminante studio Die christliche
Brüderlichkeit (1958), in cui Ratzinger, collocando la sua riflessione nell’ambito
1

Il presente saggio è la relazione letta l’11 maggio 2009 davanti ai professori e agli studenti della
Facoltà di Teologia ortodossa di Belgrado.
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dell’ecclesiologia, si occupa dell’amore inteso come philadelphia e riconosce in
esso quella che è la modalità tipicamente cristiana di vivere le relazioni interpersonali nella comunità. Infatti, l’uso neotestamentario del termine philadelphia
(l’amore fraterno) attesta che, nei primi tempi, i “correligionari cristiani formano
insieme una specie di anello interno” e che “sono uniti (o devono essere uniti) da
uno spirito di amore fraterno che supera anche lo spirito dell’agape universale”2.
Di conseguenza, Ratzinger critica la precoce riduzione, già nel III secolo, del concetto di fratello/fratelli – e, con ciò, di quella specifica esperienza interpersonale che esso indica –, ossia il limitarne l’attribuzione ai vescovi, ai chierici e agli
asceti (più tardi ai monaci e alele monache), considerati i principali protagonisti
dell’autentica vita ecclesiale. E constata: “È evidente che questa situazione è rimasta in vigore fin nel nostro secolo, con tutte le dannose conseguenze che essa
necessariamente comporta”3.
Ratzinger non è stato, certo, l’unico teologo ad aver scritto parole del genere. Hanno espresso idee simili molti altri teologi cattolici, in modo particolare
quelli che, sin dai primi decenni del ’900, si sono preoccupati di riportare il tema
dell’amore dalla periferia dei manuali di teologia morale (l’amore come virtù) al
centro della riflessione teologica, sperando di contribuire con ciò ad un rinnovamento della vita ecclesiale e, ovviamente, della stessa teologia. Come è noto, sono
stati proprio loro ad aver preparato, teologicamente, il terreno per la celebrazione del Concilio Vaticano II che, nel suo insegnamento, ha valorizzato il tema
dell’amore, adottandolo come tema prospettico, che ha innervato e orientato tutta
la riflessione conciliare.
Va detto, tuttavia, che l’impegno della teologia romano‑cattolica, del ’900,
diretto al recupero del tema dell’amore e, insieme, a un suo ripensamento in
relazione all’aggiornamento conciliare della Chiesa, non è stato uno sforzo confessionalmente solitario. Tendenze analoghe sono presenti sia nel mondo della
teologia della Riforma sia nel mondo dell’Ortodossia. Questa mia relazione non
può e non vuole proporre una presentazione sistematica delle tappe cruciali né
dei principali protagonisti del lungo cammino della teologia cristiana verso la
riscoperta del tema dell’amore e tanto meno potrò occuparmi degli influssi che,
su questo comune cammino, sono certamente rinvenibili tra i teologi e le scuole
teologiche delle tre grandi confessioni cristiane. La mia intenzione è molto più
modesta: desidero, cioè, accennare solo ad alcuni aspetti del ritorno del tema
dell’amore nella teologia, aspetti di grande rilievo per un ripensamento della teologia come intellectus o scientia fidei, che si sono profilati, soprattutto nel ’900,
grazie ai teologi sia nell’Occidente che nell’Oriente cristiano.
2. L’amore: un tema di teologia dogmatica
È stato già accennato che, nella tradizione teologica occidentale, il tema
dell’amore ha subito una significativa riduzione da parte del modello di teologia
2
3

J. Ratzinger, La fraternità cristiana, tr. it., Brescia 2005, 49.
Ibid., 55.
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manualistica, e ciò sin dalla comparsa dei primi cosiddetti ‘manuali’ (sec. XVI–
XVII). Impostati secondo una logica deduttiva e animati dall’intenzione di voler
dimostrare la veridicità degli asserti dogmatici a partire dall’autorità delle fonti, essi hanno classificato l’amore come tema di carattere morale4. Per questo, di
regola, gli veniva assegnato il posto nel trattato De praeceptis virtutum theolo‑
gicarum, inserito nel quadro complessivo della riflessione casuistica – tipica dei
manuali – sugli atti umani, sulla loro peccaminosità o legittimità. In quest’ottica
i manuali tendevano a presentare l’amore come una sorta di impegno da praticare,
comunque, con moderazione. Per dirla con le parole di un manuale: “caritas non
obbligat cum gravi incommodo”5.
Va detto, tuttavia, che una simile impostazione del tema dell’amore non è
un’invenzione dei manualisti, in quanto essa inizia già con la nascita della teologia
scolastica. È noto che quando gli scolastici si interrogavano sul nesso tra la caritas
e l’essenza della vita soprannaturale, alcuni di loro hanno risposto positivamente, identificando la caritas con la grazia di Dio; altri, invece, tra i quali Tommaso d’Aquino, hanno affermato la distinzione tra i due ‘ordini’. Secondo questi, la
grazia appartiene all’ordine ontologico, mentre la caritas all’ordine dinamico. Di
conseguenza, la caritas veniva definita ultima forma e fondamento di ogni virtù. Il
modello di teologia manualistica ha adottato proprio la seconda linea di interpretazione, denunciata come teologicamente insufficiente da diversi teologi del ’900,
tra i quali G. Gilleman, autore del noto saggio Le primat de la charité en théologie
morale (1952). Egli ha criticato la mancanza, nei manuali, del riferimento a quella
che doveva dirsi l’anima della vita morale dei credenti: la legge dell’amore. Il libro di Gilleman doveva segnalare una svolta, indicando “come far sì che la carità
diventasse il principio di tutto l’insegnamento sistematico della teologia morale”6.
In realtà, le voci di coloro che invitavano a una seria rivalutazione del tema
dell’amore si erano fatte sentire già nell’800. Mi riferisco a quei teologi, sia cattolici che protestanti e ortodossi, che hanno cercato di abbattere o, almeno, di
scavalcare il muro con il quale il diffusissimo e apprezzato modello della manualistica aveva circondato le facoltà e le accademie teologiche di tutte le confessioni. Nel mondo della Riforma vanno citati gli esponenti della cosiddetta teologia
liberale, nel mondo del cattolicesimo i teologi come A. Rosmini (1797–1855) e
J.H. Newman (1801–1890). Mentre il recupero del tema dell’amore da parte dei
primi coincide con l’elaborazione di un modello di teologia segnato dall’egemonia del metodo storico‑critico e dall’appiattimento della verità dogmatica in verità etica, molto più equilibrata ed efficace è la proposta dei teologi cattolici. Basti
pensare a Rosmini, che già nel saggio giovanile Storia dell’amore (1820–1821) si
lascia guidare dall’intuizione di interpretare la storia della salvezza, raccontata
nella Sacra Scrittura, come una storia della progressiva rivelazione e dell’attuazione del comandamento dell’amore del Signore. Ed è proprio quest’intuizione
4

5
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Cfr. D. Capone, Teologia morale e carità, in AA.VV., La carità. Teologia e pastorale alla luce
del Dio‑Amore, Bologna 1988, 137–154.
J. D’Annibale, Summula Theologiae Moralis, pars II, 1, 3, Roma 18913, 59.
D. Capone, Teologia morale e carità, cit., 141.
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che egli, più tardi, tenta di teorizzare filosoficamente e teologicamente nella sua
poderosa opera.
Eppure il mondo dell’Ortodossia non era, nell’800, uno spettatore passivo di
tali sforzi e non solo perché il tema dell’amore è riuscito a guadagnarsi un posto
maggior rilievo nei manuali scritti dagli autori ortodossi, o perché vi sono stati dei
teologi di grande autorità e molto seguiti, come ad esempio il metropolita Filaret
Drozdov (1821–1867), orientati a voler ripristinare il nesso tra il tema dell’amore e
la riflessione dogmatica su Dio e la Sua universale volontà salvifica7. L’Ortodossia
dell’800, cioè, si è pronunciata sul recupero di tale tema soprattutto grazie agli
slavofili, nati in Russia, ma seguiti anche in altri paesi di tradizione ortodossa e
guidati da A.S. Chomjakov (1804–1860). Chi legge oggi gli scritti di questo teologo laico rimane sorpreso dalla determinazione con cui egli insiste sulla centralità
del tema dell’amore nella teologia. Secondo il suo parere, persino la soluzione del
problema dell’unità dei cristiani ne è determinata, nel senso di dipendere dal ritorno delle confessioni cristiane non ortodosse alla prassi del comandamento nuovo
di Gesù. Certo, Chomjakov non era del tutto a conoscenza delle proposte simili
– circa la centralità teologica del tema dell’amore – formulate al di là dell’ambito
della tradizione ortodossa. In ogni caso, però, ha apprezzato la teologia del cattolico J.A. Möhler (1796–1838), lasciandosi ispirare dalla sua ecclesiologia romantica,
impostata nella prospettiva dell’amore8.
Questi e altri teologi, dunque, sono stati le sentinelle che annunciavano il sorgere del tema dell’amore sopra l’orizzonte della teologia. Annoto solo brevemente
che essi hanno potuto raggiungere tale grado di chiaroveggenza percorrendo o la
via della riscoperta dei Padri della Chiesa e della spiritualità monastica o/e la via
del confronto con la filosofia della Rivelazione di Schelling. In ogni caso sono stati
loro ad aver iniziato a evidenziare lo spessore dogmatico del tema dell’amore, ribadendo la sua centralità per la teologia dogmatica, in particolare per la trattayione su Dio Uno e Trino, per la cristologia e per l’ecclesiologia. Data la necessaria
brevità della presente relazione, mi soffermerò solo rapidamente su questo primo importante momento e aspetto del ritorno del tema dell’amore nella teologia.
Già P.A. Florenskij (1882–1937), ma prima di lui anche Rosmini e altri teologi
ancora, ha avvertito la necessità di introdurre il tema dell’amore nella riflessione
dogmatica sul mistero di Dio, prospettando, nella sua celebre opera La colonna
e il fondamento della verità9 (1914), un percorso di attuazione di tale intuizione.
L’idea di partenza è la seguente: se la tradizione giovannea ha scritto ripetutamente e a chiare lettere che “Dio è amore”, e da questa verità su Dio ha tratto
conseguenze per l’esperienza di fede, centrata anch’essa sull’amore, ciò significa
che l’amore di cui parla la Scrittura non può essere un semplice sentimento o una
7

8

9

Per una sintetica presentazione mi permetto di rimandare a L. Žák, L’agape nella teologia orto‑
dossa russa, in U. Muratore (ed.), La teologia dell’amore, Stresa 2006, 159–186.
Cfr. G. Florovskij, Vie della teologia russa, tr. it., Genova 1987, 222; si veda anche N. Arseniew,
Chomjakov und Möhler, in Id. ‑ A. von Martin, Die Ostkirche, Stuttgart 1927, 89–92.
Titolo originale dell’opera: Столп и утверждение Истины, ripubblicata nel 1990 a Mosca,
presso la casa ed. Pravda. Tr. it.: La colonna e il fondamento della Verità, Milano 1998.
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qualità meramente morale, ma ü prima di tutto un qualcosa di sostanzialmente
legato al mistero stesso di Dio. Per dirla con le parole di Florenskij:
Se Dio esiste (per me è diventato indubitabile), Egli è necessariamente amore assoluto. (…) Dio è essere assoluto perché è atto sostanziale di amore, atto‑sostanza.
Dio, o la Verità, non solo ha amore, ma anzitutto ‘è amore’, “ho Theòs agápe estín”
(1Gv 4, 8), cioè l’amore costituisce l’essenza di Dio, la sua propria natura, non è solo
una relazione provvidenziale. In altre parole, “Dio è amore” (o, più precisamente,
l’‘Amore’) e non soltanto ‘Uno che ama’, sia pure ‘perfettamente’10.

A queste parole del teologo ortodosso se ne potrebbero aggiungere molte altre di teologi sia cattolici (H. Mühlen, H.U. von Balthasar, W. Kasper, K. Hemmerle…) che protestanti (E. Jüngel…), tutti convinti che l’espressione giovannea
getti una luce di particolare intensità sul mistero della triunità (o uni‑trinità) di
Dio rivelatosi nella persona di Gesù Cristo11. Un mistero che certamente non si
esaurisce con tale accostamento, ma che, tuttavia, proprio grazie ad esso, mostra
la sua inesauribile e sapienziale profondità, da scoprire e da desiderare come spazio di vita per tutti gli uomini. Nel senso che il grande mistero dell’essere‑uno e
dell’essere‑tre (Ipostasi) di Dio viene concepito come mistero della relazione di
amore tra le tre Ipostasi divine: una relazione che, in quanto fondata sull’amore, permette allo stesso tempo la loro massima unificazione e la loro massima
differenziazione. Occorre aggiungere che alcuni teologi, sia in Occidente che in
Oriente, partendo dall’idea che l’evento pasquale – cioè la morte e la risurrezione di Gesù – sia stato la manifestazione per eccellenza dell’identità relazionale
del Figlio di Dio incarnato12, introducono nella concezione dell’uni‑trinità di Dio
una definizione dell’amore, formulata in chiave kenotica. Secondo la loro opinione,
solo un amore così radicale come quello della kenosi, vissuto come rinnegamento,
svuotamento di sé per l’amore verso l’altro, rende possibile e pensabile il mistero
sia della tri‑unità di Dio (Trinità immanente) sia del rapporto salvifico tra Dio e
il mondo (Trinità economica).
Ma cosa si può dire del ritorno del tema dell’amore nella cristologia? Rispondo
brevemente, seguendo il pensiero di M. Bordoni, autorevole cristologo italiano,
professore emerito dell’Università Lateranense di Roma. In un suo saggio dedicato
a questo argomento, egli prospetta una cristologia in grado di cogliere e di esprimere il cuore del mistero della persona di Gesù Cristo, un mistero legato alla sua
pro‑esistenza13 trinitaria come principio di identità. Gesù, infatti, è colui che vive
per amore del Padre, essendo sostenuto, nell’essere Figlio, dalla relazione con il
Padre, caratterizzata dalla reciprocità nell’amore. Tuttavia, Egli, nel Suo essere il
10
11
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P.A. Florenskij, La colonna e il fondamento della Verità, cit., 112.
Per uno studio di tale argomento con il riferimento alla teologia ortodossa russa rimando a M.
Meerson, The Trinity of Love in Modern Russian Theology, Quincy 1998.
Identità attestata dalle parole come “Chi ha visto me ha visto il Padre” (Gv 14, 9), “Io e il Padre
siamo una cosa sola” (Gv 10, 30) e altre.
La parola ‘pro‑esistenza’ (‘Pro‑Existenz’) è stata introdotta come termine teologico, oggi ampiamente diffuso nella teologia cattolica, nel 1972 dall’esegeta H. Schürmann, per indicare
l’essere‑per‑gli‑altri di Gesù Cristo. Cfr. H. Schürmann, ‘Pro‑Existenz’ als christologischer
Grundbegriff, in Id., Jesus – Gestalt und Geheimnis, Paderborn 1994, 286–315.
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Figlio che è nel e per il Padre, è ‘pro‑esistente’ anche in rapporto agli uomini. Nel
senso che in “Gesù la ‘pro‑esistenza’ per il Padre si estende per abbracciare anche gli uomini in uno stesso amore: ‘come il Padre ha amato me così io ho amato
voi’ (Gv 15, 9)”14. Ciò significa che quando la cristologia studia la persona e la vita
di Gesù Cristo, in particolare la Sua morte e risurrezione, essa dovrebbe saper
cogliere l’unità di tutti i momenti del Suo vivere, agire e parlare, unità possibile
grazie al fatto che in tutto ciò che Gesù viveva, faceva e diceva Egli manifestava
lo stile di ‘pro‑esistenza’, ossia il suo ‘essere in sé’ come un essere‑per‑amore vero
un altro da sé (il Padre, gli uomini).
È in questa prospettiva agapica che la cristologia dovrebbe, di conseguenza,
ripensare anche la soteriologia. Bordoni ricorda che i tentativi di un simile ripensamento non mancano né in Occidente né in Oriente. Infatti, i teologi come S.N.
Bulgakov, J. Moltmann, E. Jüngel, H.U. von Balthasar, H. Schürmann, K. Rahner,
H. Mühlen, W. Kasper e altri ancora hanno elaborato proposte interessanti, caratterizzate dall’introduzione, nella soteriologia, non solo della categoria dell’amore, ma anche di un’ermeneutica trinitaria di tale amore. Dunque, questi teologi
comprendono la soteriologia cristiana come ‘salvezza nell’amore’, ribadendo che
grazie a Gesù Cristo l’amore trinitario entra “nel cuore stesso della storia della sofferenza umana, della storia della croce, facendone un momento interno della vita
dell’amore divino”15. Tutto ciò significa che tutta la vita di Gesù, e in particolare
la sua morte e risurrezione, vanno interpretati come “narrazione, in una veste di
assoluta libertà, di quella vicenda eterna di amore che unisce le tre persone divine nella più perfetta e assoluta comunione, nella più profonda alterità ed estasi”16.
È possibile, però, aprire a tale ‘ermeneutica trinitaria dell’amore’ il linguaggio
dogmatico, connesso obbligatoriamente ai termini come ‘ousia’, ‘physis’, ‘hypo‑
stasis’, ‘prosopon’, che compaiono nella seconda parte della formula dogmatica
di Calcedonia? Bordoni risponde positivamente, spiegando che con tali termini
il Concilio non ha voluto assumere nessun contenuto predeterminato filosoficamente, ma che con essi si è preoccupato di sancire e garantire alcuni asserti fondamentali della fede cristologica. Trattandosi di “una struttura linguistica ‘aperta’”,
questo linguaggio permette che vi sia un’interpretazione fedele – cioè in sintonia
con le intenzioni della tradizione – dei suoi contenuti dogmatici, fatta alla luce
della manifestazione storica dell’amore tripersonale di Dio nella persona ‘pro‑esistente’ di Gesù Cristo; manifestazione che suggerisce di comprendere l’identità
di Gesù “in una prospettiva metafisica dell’essere relazionale”17.
Ebbene, il risultato finale di un simile sforzo interpretativo – attuato da Bordoni e, prima di lui, da alcuni altri teologi sia dell’Oriente sia dell’Occidente – è il
seguente: “L’unico amore divino, nel suo dinamismo trinitario eterno e nella sua
libera storica manifestazione nella vicenda di Gesù di Nazaret, ci appare come
14

15
16
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M. Bordoni, La dimensione della carità nella cristologia e nella teologia trinitaria, in AA.VV.,
La carità. Teologia e pastorale alla luce del Dio‑Amore, cit., 85.
Ibid., 90.
Ibid., 91.
Ibid., 93.
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il contenuto più autentico di quanto il mistero dell’incarnazione e della pasqua
annunciano e il linguaggio dogmatico della chiesa si preoccupa di trasmetterci”18.
3. L’amore: un tema di epistemologia teologica
Un altro aspetto del ritorno del tema dell’amore riguarda l’espistemologia teologica. Anche qui: nihil novum sub sole. Già molti santi Padri hanno evidenziato,
con la loro vita e nei loro scritti, l’esistenza di un nesso indissolubile tra la fedeltà
al ‘comandamento nuovo’ e la specificità della riflessione cristiana su Dio e i Suoi
misteri. Secondo san Giovanni Crisostomo, ad esempio, proprio la mancanza
dell’amore, vissuto nella Chiesa come amicizia, è ciò che ha provocato e provoca
le eresie teologiche. Per questo motivo sant’Agostino, nel De doctrina christiana,
suggeriva di riconoscere nel comandamento della gemina caritas (del ‘duplice
amore’) il significato più profondo delle Sacre Scritture – e, perciò, anche della
stessa regula fidei condensata nel Simbolo – e, insieme, l’approccio più adatto per
un loro giusta interpretazione. Egli scrive: “Se uno dunque ritiene di aver compreso le Sacre Scritture o una qual si voglia loro parte, ma non in modo tale da
edificare con la sua interpretazione questo duplice amore di Dio e del prossimo,
vuol dire che non ha ancora compreso” (I, XXXVI, 40)19.
È vero che la storia della teologia è spesso contrassegnata dalle tensioni e dagli scontri, a volte anche spietati, tra gli stessi teologi, ed è anche vero che con
la teologia scolastica e, più tardi, con la manualistica il metodo teologico è stato
costruito e perfezionato sul fondamento di un concetto di scientia elaborato e
utilizzato dalle scienze umane, senza un radicamento epistemico nell’ambiente
di una ‘logica’ della fede. Ciò, però, non deve significare che siano queste le condizioni canoniche per ‘fare’ la teologia. Tra i teologi convinti della possibilità e
dell’urgenza di una svolta verso un metodo fondato su una prospettiva diversa –
quella elaborata alla luce della rivelazione di Dio come Amore trinitario e della
fede in Lui vissuta nella dinamica agapica – va citato Chomjakov. La sua proposta
parte dal presupposto – presente, tra l’altro, già nella Settima lettera di Platone
– che una verità, di spessore metafisico, può essere conosciuta solo tramite una
comunione dell’amore. “Inaccessibile al pensiero individuale” – scrive Chomjakov –, “la verità può essere colta solo dall’insieme dei pensieri uniti dall’amore”20.
Ovviamente, la reciprocità nell’amore è indispensabile ancora di più, se si vogliono conoscere le verità rivelate. Secondo il teologo russo, l’amore reciproco, e solo
esso, è “quell’occhio con cui ogni cristiano vede le cose divine”. “Quest’occhio”
– spiega – “non si era chiuso dallo stesso giorno in cui le lingue di fuoco sono
apparse sopra le teste degli apostoli e non si chiuderà mai fino al giorno in cui
verrà il Giudice supremo chiedendo la resa dei conti per il dono della verità che
18
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Ibid., 95.
“Quisquis igitur scripturas divinas vel quamlibet earum partem intellexisse sibi videtur ita
ut eo intellectu non aedificet istam geminam caritatem Dei et proximi, nondum intellexit”.
Citato in G. Cioffari, “A.S. Chomjakov e l’itinerario filosofico della sobornost”, in Nicolaus 6
(1978), 107.
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egli stesso ha fatto all’umanità, sigillandolo con il suo sangue. La chiaroveggenza
spirituale, che viene donata ad ogni cristiano, trova la sua pienezza nell’unità organica di tutti, e non altrove”21.
L’intuizione di fondo di tale proposta è chiara e, in un certo senso, risale ad
Aristotele, il quale scrive, nella Metafisica, che la verità stessa traccia ai pensatori la via verso la sua conoscenza (A 3, 984 a e b). La trascrizione cristiana di tale
intuizione gnoseologica è la seguente: se l’amore sta al centro del mistero di Dio,
della Sua vita trinitaria e della Sua rivelazione in Gesù, se l’amore è la sintesi e la
pienezza del messaggio evangelico e se esso è il migliore e più autentico carisma
spirituale, allora ne consegue che l’unica via verso la conoscenza di Dio e, in Lui,
di ogni altra verità da Lui rivelata, è la via dell’amore. Per dirla con le parole di Florenskij: “si conosce la Verità [Dio come Amore trinitario] solo attraverso la Verità”.
E quindi: “La conoscenza effettiva della Verità è pensabile nell’amore e soltanto
nell’amore, e, viceversa, la realizzazione dell’amore nasce dalla conoscenza della
Verità: chi è con l’Amore non può non amare”22.
Sia Florenskij che Bulgakov intravedono, però, dietro un simile orientamento
della gnoseologia teologica anche qualcos’altro: lo statuto del tutto specifico della verità rivelatasi in Gesù Cristo. Specifico, in quanto il suo spessore è prima di
tutto ontologico, e solo dopo gnoseologico; nel senso che questa verità “è la norma dell’essere, e solo dopo una norma della conoscenza”23. Ciò significa che ogni
conoscere la verità presuppone stare in essa, essere “tutt’uno con essa”. Ma, data
la particolarità di tale oggetto di conoscenza, questo stare nella verità è possibile
solo grazie a “un vivo e immediato farsi uno con gli altri, ossia grazie a una concreta onni‑unità della vita, secondo l’immagine della SS. Trinità, unisostanziale
indivisibile”24.
Visti i frequenti riferimenti – in questa parte – ai teologi appartenenti alla
tradizione ortodossa potrebbe sembrare che siano stati solo o prevalentemente
loro a evidenziare il nesso tra l’amore e l’epistemologia. In realtà, simili richiami
e tentativi si possono trovare anche in Occidente. In questo momento, però, desidero ricordare soltanto che nell’occasione di un convegno, organizzato nel 1987
dall’Università Lateranense e dalla Caritas italiana, è stato lo stesso papa Giovanni
Paolo II a invitare i teologi a elaborare “anche metodicamente un discorso di fede
che rispetta il suo orientamento essenziale alla vita per mezzo della carità: fides
quae per caritatem operatur (Gal 5, 6)”. Egli disse:
Nella misura in cui la teologia prende atto del suo riferimento alla vita della chiesa vissuta nella carità, il suo compito critico ed ermeneutico viene vivificato e allargato: non resta confinato alla preoccupazione dell’obiettività scientifica e della
precisione dottrinale, che sono requisiti pur sempre necessari, ma, mantenendosi
in stretto contatto col dinamismo vivente nella carità e nella comunione ecclesiale,
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A.S. Chomjakov, Сочинения в двух томах, vol. 2: Работы по богословию, Moskva 1994, 150.
P.A. Florenskij, La colonna e il fondamento della Verità, cit., 115.
S.N. Bulgakov, Православие. Очерки учения православной Церкви, Paris 1989, 151.
Ibid., 151.
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contribuisce ad aprire le vie del futuro della chiesa, nella quale essa perennemente si rinnova, pur sempre mantenendo la sua identità essenziale voluta da Cristo.
In tal modo, una teologia attenta alla “operosità della carità” si libera dal rischio
di restare prigioniera di un immobilismo conservatore, e diventa sempre più una
“teologia dinamica” e aperta, preoccupata di preparare il futuro da costruire per il
domani dei credenti, e venendo ad assolvere a un ruolo profetico nella stessa chiesa
e nel mondo, in comunione con la chiesa stessa e i suoi pastori25.

4. L’amore: l’essenza del cristianesimo e della Chiesa
Non è eccessiva, però, una simile attenzione al tema dell’amore o forse non
pecca di presunzione chi parla della necessità di porre l’amore al centro della
teologia, sia come tema sia come categoria epistemica? Non è infatti vero che la
tradizione giovannea chiama Dio non soltanto amore, ma anche spirito (Gv 4, 24)
e luce (1Gv 1, 5)?
Vi sono molti teologi sia in Oriente che in Occidente che, sulle orme della tradizione patristica, non hanno avuto e non hanno nessun dubbio riguardo al fatto
che proprio l’affermazione “Dio è amore” sia la parola definitiva su Dio e sull’uomo26. Il motivo di tale determinazione è fondamentalmente uno, ed esso, con la
Deus caritas est di Benedetto XVI, si può giustificare così: “Queste parole della
Prima Lettera di Giovanni esprimono con singolare chiarezza il centro della fede
cristiana: l’immagine cristiana di Dio e anche la conseguente immagine dell’uomo e del suo cammino” (1).
Studiando la storia della teologia si può notare che questo motivo è stato ed è
finora evidenziato in modo particolare da quei teologi, che hanno sentito e sentono l’urgenza della domanda circa l’essenza del cristianesimo. Domanda che
tutti loro mettono in legame con l’esigenza di individuare un punto centrale, un
DNA (R. Penna), in cui convergono e vengono autenticamente interpretate, nel
loro significato più profondo, le varie tappe della storia della salvezza – da quelle
iniziali descritte dalla Genesi, fino a quelle vissute dalla cristianità dei tempi nostri –, i ricchi insegnamenti sia dell’Antico che del Nuovo Testamento, ma anche
le molteplici verità di fede che la Chiesa, guidata dal Paraclito, custodisce e tramanda come depositum fidei. Come afferma von Bathasar nel saggio Glaubhaft
ist nur Liebe27 (1963), mai, “nella storia della Chiesa, il rimando ad una pluralità
di misteri da credere ha soddisfatto come risposta ultima: sempre si è mirato a
un punto unitario in cui trovasse la sua giustificazione la richiesta che vien fatta
all’uomo di credere: un logos, anche se di carattere e di natura particolari, mai
25
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Giovanni Paolo II, Discorso ai convegnisti (23 gennaio 1987), in AA.VV., La carità. Teologia e
pastorale alla luce del Dio‑Amore, cit., 14.
Per dirla con le parole di uno dei più importanti teologi evangelici contemporanei: “La teologia cristiana ha dato molte risposte alla domanda sull’essere di Dio. Ma fra tutte le risposte ha
sempre dato il primato incondizionato ad una: Dio è amore” (E. Jüngel, Dio mistero del mondo,
tr. it., Brescia 1991, 410).
Questo saggio del teologo svizzero viene considerato da molti un vero e proprio manifesto della
teologia cattolica dell’amore. Tr. it.: Solo l’amore è credibile, tr. it., Roma 1982.
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però così persuasivi, anzi così travolgenti ed irresistibili che, balzando fuori dalle
‘contingenti verità storiche’ conferisca loro il carattere di necessità”28.
Della necessità – per la Chiesa e la teologia – di trovare un simile punto di
Archimede è stato convinto, e lo è finora, anche Ratzinger, cosa che si può notare,
ad esempio, dalla lettura del suo celebre saggio Einführung in das Christentum.
Vorlesungen über das Apostolische Glaubensbekenntnis29 (1968). In esso, dopo aver
descritto quelle che egli chiama “particelle elementari del composto cristiano”,
ossia le “formule strutturali dell’esistenza cristiana”, il teologo cattolico si chiede: “ma dietro ad esse, non deve forse esistere un unico, semplice nucleo centrale
del cristianesimo?”. La sua risposta è ovviamente positiva: “Sicuro che esiste. E
io penso che ora, dopo quanto abbiamo detto, senza alcun pericolo di cadere in
una fraseologia meramente sentimentale, possiamo tranquillamente affermare
che i sei princìpi30 si sintetizzano in ultima analisi in un unico trascendentale
principio: l’amore”31.
Perché, però, occorre sintetizzare tutta la ricchezza della fede e della dottrina
cristiana in un unico punto, un unico principio, considerandolo essenziale? Ratzinger, nel saggio appena citato, risponde indirettamente, formulando altre due
domande: “chi è capace di dire ad un interpellante, in modo sufficientemente
comprensibile ma conciso, che cosa realmente significhi ‘esser cristiano’? Chi sa
spiegare agli altri in maniera convincente perché egli creda, indicando loro quale
sia il lineare indirizzo, il nucleo centrale della decisione della fede?”32. Von Balthasar, invece, colloca la sua risposta sull’orizzonte del confronto – oggi ancora più
attuale di allora – tra il cristianesimo e le altre religioni. E, identificando anche
lui l’essenza o il logos della fede cristiana con l’amore, scrive: “Se la parola fondamentale di questo logos non suonasse amore e – poiché trattassi di rivelazione
divina – amore assoluto, incondizionato e quindi liberissimo, il logos cristiano
dovrebbe mettersi in fila con i logoi di quelle altre tradizioni e sapienze religiose
che rivelando (in chiave filosofica, gnostica o mistica) i tesori della sapienza assoluta, conducono a un completamento delle conoscenze frammentarie”33.
Dunque, la questione dell’essenza del cristianesimo è una questione di identità che, allo stesso tempo, riguarda l’identità sia di ogni credente che della stessa
Chiesa. Se tale essenza viene identificata con l’amore, ciò vuol dire che l’amore,
rivelatosi in e per mezzo di Gesù Cristo, rappresenta l’elemento fondativo o, meglio, la forma formante di ogni realtà che è in relazione con il mistero del Dio cristiano. Potrebbe sorprendere, ma uno degli autorevoli propugnatori di una simile
28
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H.U. von Balthasar, Solo l’amore è credibile, cit., 11.
Tr. it.: Introduzione al cristianesimo, tr. it., Brescia 199611.
Ratzinger si riferisce a quei ‘principi’ che, a suo parere, rappresentano le linee fondamentali
del cristianesimo. Essi sono: a) l’individuo singolo e il tutto; b) il principio del ‘pro’; c) la legge
dell’incognito; d) la legge della sovrabbondanza; e) stadio definitivo e speranza; f) preminenza
della ricezione e positività cristiana (cfr. ibid., 195–216).
J. Ratzinger, Introduzione al cristianesimo, cit., 217.
Ibid., 195.
H.U. von Balthasar, Solo l’amore è credibile, cit., 57.
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interpretazione agapica dell’essenza della fede cristiana è stato il papa Pio XII. Egli
è stato spinto verso di essa non tanto per le ragioni accademico‑teologiche, quanto piuttosto per quelle più concrete, di natura pastorale. Di fronte a un’umanità
divisa dalle guerre e dall’odio, Pio XII ha sentito la necessità di richiamare tutti i
credenti alla fedeltà nei confronti del ‘comandamento nuovo’, a riscoprire la Chiesa come casa e madre comune di tutti, senza distinzioni di razza, di nazionalità
o di stato sociale, e a iniziare nel mondo una ‘crociata di carità’34.
Un’autorevole conferma di tale centralità dell’amore per la fede, per la Chiesa
e per la teologia l’ha data, nel ’900, il Concilio Vaticano II35, celebrato con l’intenzione di aiutare la Chiesa cattolica e la sua teologia a compiere i nuovi passi sulla
via della loro fedeltà al Vangelo di Gesù Cristo e, quindi, sulla via della loro stessa
autocomprensione. Quando, infatti, i padri conciliari vogliono descrivere le realtà
fondamentali di fede e di vita ecclesiale – come Dio e la Sua rivelazione in Gesù
Cristo, la Chiesa e la sua missione nel mondo, l’identità ecclesiale dei laici e dei
ministri, la loro vocazione alla santità ecc. – essi si collocano nella prospettiva
agapica: Dio, che è Amore, si rivela per amore, chiamando tutti gli uomini alla
comunione agapica con Lui (Dei Verbum 2), cosicché poi la Chiesa, “procedendo
dall’amore eterno del Padre” (Gaudium et Spes 40), è chiamata ad essere un luogo
dove gli uomini si amano con lo stesso amore gratuito di Dio, e, estendendolo a
tutti, a essere nel mondo quel lievito che contribuirà “a costruire e a consolidare
la comunità degli uomini secondo la Legge divina” (Gaudium et Spes 42)36.
Uno dei numerosi passaggi, nei documenti conciliari, che sono i più espliciti riguardo all’intenzione di inaugurare uno sguardo nuovo, ovvero ancora più
concentrato sulla centralità dell’amore per la Chiesa e la teologia, è il n. 42 della
costituzione Lumen Gentium, dove, partendo dalle parole “Dio è amore e chi dimora nell’amore dimora in Dio, e Dio in lui” (1Gv 4, 16), si afferma:
Ora Dio ha largamente diffuso il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito
Santo, che ci fu dato (cfr. Rm 5, 5); perciò il dono primo è più necessario è la carità

34

Per una breve presentazione del contributo di Pio XII allo sviluppo della teologia dell’amore
mi permetto di rimandare a L. Žák, Teologia dell’evangelizzazione di Pio XII e la sua ricezio‑
ne conciliare, in G. Ghirlanda ‑ Ph. Chenaux (edd.), Eredità del magistero di Pio XII, Città del
Vaticano 2009 (di prossima uscita).
35
Quanto fosse centrale il tema della dell’amore nei lavori conciliari è stato ribadito il 14 settembre 1965 da Paolo VI; cfr. Insegnamenti di Paolo VI, vol. III (1965), cit., 460–482. Quanto alla
presenza del lemma e del tema ‘carità’/ ’amore’ nei documenti conciliari rimando a J. Deretz
‑ A. Nocent, Konkordanz der Konziltexte, Styria, Graz‑Wien‑Köln 1968, 361–368. Per una presentazione di tale tema nel contesto del dibattito conciliare, si veda Ph. Delhaye, Le kerygme
de la charité à Vatican II, in Revue théologique de Louvain 1 (1970), 144–174. Molto significative, per la comprensione conciliare della carità, le parole – formulate con il riferimento a
sant’Agostino (PL 43, 197) – presenti nella costituzione Lumen Gentium: “Non si salva, però,
anche se incorporato alla Chiesa, colui che, non perseverando nella carità, rimane sì in seno
alla Chiesa col ‘corpo’, ma non col ‘cuore’” (14).
36
Oltre ai passaggi appena indicati, tale prospettiva viene esplicitamente evocata in molti documenti conciliari, come, ad esempio, in Lumen Gentium 40, 51; Unitatis Redintegratio 2; Apo‑
stolicam Actuositatem 3, 8; Ad Gentes 2–3, 7–8, 10–13; Gaudium et Spes 19, 22, 24, 32, 42, 45,
78, 92–93.
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[ideoque donum primum et maxime necessarium est caritas], con la quale amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo per amore di Lui. Ma perché la carità come
buon seme cresca e fruttifichi, ogni fedele deve ascoltare volentieri la parola di Dio
e con l’aiuto della sua grazia compiere con le opere la sua volontà, partecipare frequentemente ai sacramenti, soprattutto a quello dell’Eucaristia, all’abnegazione di
se stesso, all’attivo servizio dei fratelli e all’esercizio di ogni virtù. La carità infatti
quale vincolo della perfezione e compimento della legge (cfr. Col 3, 14; Rm 13, 10),
regola tutti i mezzi della santificazione, dà loro forma e li conduce a compimento.
Perciò il vero discepolo di Cristo è contrassegnato dalla carità sia verso Dio che
verso il prossimo.

È chiaro che, come si evince anche da questa relazione, con tali parole il Concilio invita tutta la Chiesa a fare sua una comprensione di sé, della sua identità e
della sua dottrina, accogliendo le profonde intuizioni maturate nelle menti e nei
cuori dei teologi sia dell’Oriente che dell’Occidente.
5. Conclusione: l’amore e la spiritualità della comunione
Sono consapevole che per una maggiore completezza del mio intervento avrei
dovuto accennare alle discussioni – avvenute nel secolo scorso – attorno al tema
del rapporto tra eros e agape37, come anche ai dibattiti sul nesso tra l’amore verso
Dio e l’amore verso il prossimo, discussioni e dibattiti che hanno coinvolto soprattutto i teologi in Occidente38. Avrei dovuto altresì citare un maggior numero
delle opere teologiche che – scritte nel campo degli studi sia biblici e patristici che
dogmatici e pastorali – hanno sviluppato il tema dell’amore39. Eppure, nonostante
la limitatezza della presente trattazione, penso che da essa sia potuta emergere
l’attualità del tema dell’amore sia per la teologia che per la vita della Chiesa, attualità sottolineata molte volte dai gerarchi e dalle voci dei leaders spirituali della
cristianità sia in Occidente che in Oriente, come ad esempio dai patriarchi Atenagora I, Alessio II, Bartolomeo I o dai papi Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto
XVI. Mi si perdoni se, a causa della mia appartenenza confessionale, evidenzierò
brevemente ora come questa attualità è stata motivata dal papa Wojtyła verso la
fine dal suo pontificato.
Mi riferisco in modo particolare al periodo da lui compreso come cruciale per
la sua carica simbolica, ossia quello della preparazione dei cristiani al Grande Giubileo dell’Anno 2000 e alla sua celebrazione. Quando nel 1994 Giovanni Paolo II
decide di pubblicare la lettera apostolica Tertio millennio adveniente, in cui riflette
sul significato di tale storico evento e individua i passi preparatori da compiere
verso la sua accoglienza e attuazione, egli mette al centro la persona divinoumana
di Gesù Cristo con il Suo radicamento nel mistero trinitario di Dio, da intendere
37

38
39

Tali discussioni hanno preso l’avvio dalla pubblicazione del celebre libro del teologo luterano
A. Nygren, Eros und Agape. Gestaltwandlungen der christlichen Liebe, voll. 2, Berlin 1930–1937.
Cfr. K. Rahner, Liebe, in Id. (ed.), Herders Theologisches Taschenlexikon, vol. 4, 319–333.
Di esse desidero citare almeno una, scritta e pubblicata nel 1971 (l’originale è in rumeno) dal
teologo ortodosso D. Staniloae, Dieu est amour, tr. fr., Genève 1980 (tr. it.: Dio è amore. Inda‑
gine storico‑teologica nella prospettiva ortodossa, Roma 1986).
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come mistero di unità e di amore. Sottolineando la dimensione trinitaria della
persona e della missione di Gesù Cristo e ricordando, con il Concilio Vaticano II,
che Cristo, “proprio rivelando il mistero del Padre e del Suo amore svela anche
pienamente l’uomo all’uomo e gli fa notare la sua altissima vocazione” (Gaudium
et Spes 22), il papa individua due grandi compiti che dovranno impegnare i cristiani negli anni avvenire: il dialogo con le grandi religioni e il confronto con il
secolarismo. Soffermandosi su questo secondo, egli non ha dubbi: il secolarismo è
il segno palpabile di una crisi di civiltà, scaturita dalla dimenticanza e dall’emarginazione di Dio. Così come non dubita del modo con cui i cristiani dovrebbero
affrontare tale situazione. Egli scrive: “Alla crisi di civiltà occorre rispondere con
la civiltà dell’amore, fondata sui valori universali di pace, solidarietà e libertà, che
trovano in Cristo la loro piena attuazione” (52).
L’attualità del tema dell’amore per la Chiesa e la teologia è fortemente richiesta
dalla situazione in cui versa il mondo di oggi: questa convinzione di Giovanni Paolo II emerge ancora di più dalla lettera apostolica Novo millennio ineunte, pubblicata alla conclusione delle celebrazioni del Grande Giubileo. In essa il papa invita
all’“impegno di un amore operoso e concreto verso ogni essere umano” (49), affermando che con l’attuazione di tale impegno si tratta “di continuare una tradizione
di carità che ha avuto già nei passati millenni tantissime espressioni”, tuttavia oggi
è “l’ora di una nuova ‘fantasia della carità’” (50). Ed essa deve estendersi anche al
dialogo interreligioso. Infatti, – scrive Giovanni Paolo II –: “Non dobbiamo aver
paura che possa costituire offesa all’altrui identità ciò che è invece annuncio gio‑
ioso di un dono che è per tutti, e che va a tutti proposto con il più grande rispetto
della libertà di ciascuno: il dono della rivelazione del Dio‑Amore che “ha tanto
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito” (Gv 3, 16)” (56).
Allo stesso tempo, però, il papa indica una condizione, senza la quale la carità
dei cristiani solo difficilmente potrebbe svolgere il suo servizio universale, condizione che corrisponde al significato delle parole con cui Gesù si è rivolto ai discepoli, esortandoli: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete
amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 35). In concreto: il mondo potrà intravedere
il nesso tra la carità operosa dei cristiani e il mistero salvifico di Dio soltanto se
i cristiani metteranno in pratica le parole di Gesù: “Come io vi ho amato, così
amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13, 34)40. Ma per fare ciò i cristiani devono
ricredere al mistero di Dio Amore, cosicché – intuendo che l’amore “è davvero il
‘cuore’ della Chiesa” (42) – dovrebbero voler dire con Teresa di Lisieux: “Capii che
la Chiesa aveva un Cuore e che questo Cuore era acceso d’Amore. Capii che solo
l’Amore faceva agire le membra della Chiesa […] Capii che l’Amore racchiudeva
tutte le Vocazioni, che l’Amore era tutto”41.
Secondo la convinzione di Giovanni Paolo II, tutto ciò dovrebbe corrispondere
alla realizzazione di un urgente impegno, che deve coinvolgere tutti i battezzati:
“fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione”. Detto ciò, il papa aggiunge:
40
41

Cfr. Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 42.
Citato in ibid., 42.
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“ecco la grande sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo essere
fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo” (43). Sì,
una casa e scuola di comunione, nella quale deve entrare e ricevere l’ammaestramento divino, tutto il popolo di Dio, inclusi vescovi, presbiteri, religiosi e religiose
e, ovviamente, teologi. Tutti essi dovrebbero aderire ad una comune spiritualità
evangelica, corrispondente a tale esperienza di koinonia ecclesiale: la spiritualità
della comunione. Ecco come il papa definisce i tratti di tale ‘nuova’ e comunque
antica spiritualità cristiana ed ecclesiale:
Spiritualità della comunione significa innanzitutto sguardo del cuore portato sul
mistero della Trinità che abita in noi, e la cui luce va colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto. Spiritualità della comunione significa inoltre capacità
di sentire il fratello di fede nell’unità profonda del Corpo mistico, dunque, come
“uno che mi appartiene”, per saper condividere le sue gioie e le sue sofferenze, per
intuire i suoi desideri e prendersi cura dei suoi bisogni, per offrirgli una vera e profonda amicizia. Spiritualità della comunione è pure capacità di vedere innanzitutto
ciò che di positivo è nell’altro, per accoglierlo e valorizzarlo come dono di Dio: un
“dono per me”, oltre che per il fratello che lo ha direttamente ricevuto. Spiritualità della comunione è infine saper ‘fare spazio’ al fratello, portando “i pesi gli uni
degli altri” (Gal 6, 2) e respingendo le tentazioni egoistiche che continuamente ci
insidiano e generano competizione, carrierismo, diffidenza, gelosie (43)42.

Non posso negare che la mia presenza oggi qui da voi si nutra proprio di queste
stesse convinzioni e ambizioni. Sono, infatti, persuaso che la collaborazione tra la
mia Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense e la vostra Facoltà
di Teologia ortodossa di Belgrado, se essa verrà vissuta da noi e voi teologi e studenti nello spirito di comunione, sia in grado di offrire una valida testimonianza
della verità universale e salvifica della nostra fede, importante, sì, per noi – per i
nostri istituti accademici e per le nostre Chiese –, ma anche per tutti coloro che,
tra i nostri contemporanei, sono alla ricerca del vero senso della vita.

42

Il papa conclude: “Non ci facciamo illusioni: senza questo cammino spirituale, a ben poco
servirebbero gli strumenti esteriori della comunione. Diventerebbero apparati senz’anima,
maschere di comunione più che sue vie di espressione e di crescita” (43).
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Ἡ πορεία τῆς τελειώσεως τοῦ ἀνϑρώπου κατά
τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ

Abstract: Ἡ ἀπελευϑέρωση τοῦ ἀνϑρώπου ἀπό τόν νόμο τῆς φϑορᾶς καί τοῦ ϑανάτου
προϋποϑέτει τήν ἀνακαίνισή του. Ἐκκλησία πρεσβεύει τήν καϑολική ἀλήϑεια ὄχι μόνο
στόν χῶρο τῆς δογματικῆς ἀλλά καί στόν χῶρο τῆς ἠϑικῆς, διασφαλίζοντας ἔτσι καί τήν
καϑολική καταξίωση καί τελείωση τοῦ ἀνϑρώπου ὡς προσώπου. Ὁ Χριστιανισμός κα
λεῖ τόν ἄνϑρωπο στήν ζωή τοῦ Χριστοῦ. Ἡ συνάντηση τοῦ ἀνϑρώπου μέ τόν Θεό ἔχει
ὑπαρξιακό χαρακτήρα. Ὁλόκληρος ὁ πολιτισμός καί ἡ νοοτροπία μας, ἡ ἐπιστήμη καί
ἡ τεχνολογία μας, κατευϑύνουν τόν ἄνϑρωπο πρός τά ἔξω. Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνϑρώπου
εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ. Κάϑε δώρημα τοῦ Θεοῦ ἔχει δυναμικό χαρακτήρα. Tό σῶμα εἶναι
καλό καί δεκτικό τῆς ἀνακαινιστικῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.
Key words: Γρηγόριος ὂ Παλαμᾶς, ἢ Ὀρϑόδοξη Ἐκκλησία, ὂ Χριστός, ἢ τελείωσις, ἢ ϑέ
ωσις, ἢ χάρη τοῦ Θεοῦ, ὂ ἄνϑρωπος, ἢ ψυχή, τὸ σῶμα, ἢ ἄσκησις.

Ἡ

προσέγγίση τῆς ὀρϑόδοξης χριστιανικῆς ἀλήϑειας γιά τόν ἄνϑρωπο προϋ
ποϑέτει μεγάλο σεβασμό ἀπέναντί του. Ἀντιϑέτως οἱ ϑεωρίες πού προβλήϑη
καν κατά τούς νεώτερους χρόνους γιά τήν προέλευση καί τή φύση τοῦ ἀνϑρώπου,
ὅπως καί οἱ πρακτικές πού ἐφαρμόσϑηκαν καί ἐφαρμόζονται ἀπέναντί του ὄχι μόνο
κατά τήν περίοδο τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων ἀλλά καί ἐφεξῆς μέχρι σήμερα,
φανερώνουν φοβερή ὑποτίμηση καί περιφρόνηση τοῦ προσώπου του. Παράλλη
λα οἱ μεγαλόστομες διακηρύξεις γιά τήν ἀξία καί τά δικαιώματα τοῦ ἀνϑρώπου,
ὅπως καί οἱ γιγάντιες προσπάϑειες πού καταβάλλονται γιά τήν αὐτοϑέωσή του, ὄχι
μόνο δέν δικαιώνουν τήν ὕπαρξή του, ἀλλά τόν ὁδηγοῦν σέ ἀδιέξοδο καί αὐτοκα
ταστροφή. Γι᾿ αὐτό ἡ ἀνϑρωπολογία τῆς Ὀρϑόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ἰδιαίτερα
ἐπίκαιρη καί ἀφυπνιστική στήν ἐποχή μας.
Ὁ ὅσιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης, σύγχρονος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί
εἰσηγητής τοῦ ἡσυχαστικοῦ κινήματος στήν Βουλγαρία, γράφει: «᾿Εάν μή γνῶμεν
οἵους ἡμᾶς ἐποίησεν ὁ Θεός, οὐκ ἐπιγνωσόμεϑα οἵους ἐποίησεν ἡ ἁμαρτία»1. Ἄν
δηλαδή δέν μάϑουμε, πόσο σπουδαίους μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός, δέν ϑά καταλάβουμε
σέ ποιό κατάντημα μᾶς ὁδήγησε ἡ ἁμαρτία. Καί γιά νά μάϑουμε πόσο σπουδαίους
μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός, πρέπει νά γνωρίσουμε αὐτά πού ἐκεῖνος ἀποκάλυψε γιά τόν
ἄνϑρωπο. Προπαντός ὅμως πρέπει νά γνωρίσουμε τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, πού
ἀποκαλύπτει τόν τέλειο ἄνϑρωπο.
Ὁ ἄνϑρωπος πού ζεῖ ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί ὁ σύγχρονος ἐκκοσμι
κευμένος χριστιανός ἀκόμα, συμβιβάζεται συνήϑως μέ τήν ἐμπειρική κατάστασή
1

Γρηγορίου Σιναΐτου, Κεφάλαια 50, Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμ. 4, Ἀϑῆναι 1976, 38.
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του. Τήν ϑεωρεῖ φυσική καί ἀγνοεῖ τήν ἀλλοτρίωσή του. Ἡ ὑποταγή του στόν νόμο
τῆς ἁμαρτίας, πού εἶναι νόμος φϑορᾶς καί ϑανάτου, τόν ἀπονεκρώνει πνευματι
κά, τόν ἐγκλωβίζει στήν ἀτομικότητά του καί καϑιστᾶ ἀδύνατη τή διάνοιξή του
στήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη, πού τόν καϑιστᾶ ἀληϑινό πρόσωπο. Βέβαια ἡ ἀγάπη εἶναι
ἔμφυτη στόν ἄνϑρωπο. Ἀλλά ἡ ἔμφυτη αὐτή ἀγάπη βρίσκεται ἐγκλωβισμένη στήν
φιλαυτία του. Γι’ αὐτό ὁ Θεός ἔδωσε ὡς πρωταρχική ἐντολή στόν ἄνϑρωπο τήν
ἀγάπη: ἀγάπη πρός τόν Θεό καί ἀγάπη πρός τόν πλησίον. Χωρίς τήν διάνοιξη πρός
τόν Θεό καί τόν πλησίον, πού πραγματοποιεῖται μέ τήν τήρηση τῆς πρωταρχικῆς
αὐτῆς ἐντολῆς, ὁ ἄνϑρωπος ἀδυνατεῖ νά καταξιωϑεῖ καί νά τελειωϑεῖ ὡς πρόσωπο.
Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ δέν ἐπιβάλλουν στόν ἄνϑρωπο πράγματα ξένα πρός τήν
φύση του. Ἀλλά καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά οἱ ϑεῖες ἐντολές δέν εἶναι δυνατό νά
τηρηϑοῦν μόνο μέ τίς ἀνϑρώπινες δυνάμεις. Ἡ ἀποσκίρτηση τοῦ ἀνϑρώπου ἀπό
τήν πηγή τῆς ζωῆς καί ἡ ὑποταγή του στόν νόμο τῆς φϑορᾶς καί τοῦ ϑανάτου τόν
ἐξέτρεψαν ἀπό τήν κατά φύση ζωή καί τόν κατέστησαν φίλαυτο καί ἐγωκεντρικό.
Γι’ αὐτό ἀδυνατεῖ νά τηρήσει τίς ἐντολές, σύφωνα μέ τίς ὁποῖες ϑά λειτουργοῦσε ἡ
αὐϑεντική φύση του, ὅπως αὐτή δημιουργήϑηκε ἀπό τά χέρια τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἀπελευϑέρωση τοῦ ἀνϑρώπου ἀπό τόν νόμο τῆς φϑορᾶς καί τοῦ ϑανάτου
προϋποϑέτει τήν ἀνακαίνισή του. Ἡ ἀνακαίνιση αὐτή δέν εἶναι ἔργο τοῦ ἀνϑρώπου,
ἀλλά πραγματοποιεῖται ἀπό τόν Θεό καί γίνεται προσιτή στόν ἄνϑρωπο μέ τήν με
τάνοια καί τήν τήρηση τῶν ϑείων ἐντολῶν. Γι’ αὐτό χρειάζονται τά δύο αὐτά πράγ
ματα. Μέ τήν μετάνοια ἐπιστρέφει ὁ ἄνϑρωπος στήν πηγή τῆς ἀληϑινῆς ζωῆς ἀπό
τήν ὁποία ἀποσκίρτησε, καί μέ τήν τήρηση τῶν ϑείων ἐντολῶν ἐπανατοποϑετεῖται
στήν κατά φύση πορεία τῆς ζωῆς του.
Σέ αὐτήν τήν πορεία ζωῆς καλεῖ ὁ Θεός τόν ἄνϑρωπο μέ τό ἔργο τῆς ϑείας οἰκο
νομίας, πού κορυφώνεται μέ τήν ἐν Χριστῷ ἐνανϑρώπησή του. Ὁλόκληρο τό ἔργο
τῆς ἐν Χριστῷ οἰκονομίας, ὅπως καί κάϑε ἐπιμέρους πτυχή του, σημειώνει ὁ ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἀναφέρεται στόν ἄνϑρωπο. Ἔτσι ὁλόκληρη ἡ Χριστολογία
γίνεται καί ἀνϑρωπολογία, γιατί παρουσιάζει τόν αὐϑεντικό ἄνϑρωπο καί διανοί
γει τήν προοπτική τῆς τελειώσεώς του. Γίνεται ἡ ἀνϑρωπολογία τοῦ αὐϑεντικοῦ
ἀνϑρώπου καί ὁ δείκτης τῆς ἀσύλληπης τελειώσεώς του, πού ταυτίζεται μέ τήν
ϑέωσή του2.
Τό διπλό ὁμοούσιο τοῦ Χριστοῦ, ὡς Θεοῦ μέ τήν Θεότητα καί ὡς ἀνϑρώπου μέ
τήν ἀνϑρωπότητα, προσφέρει τήν βάση καί τήν προοπτική τῆς αὐϑεντικῆς ζωῆς
τοῦ ἀνϑρώπου μέσα στόν πνευματικό χῶρο τῆς τελειώσεως καί τῆς ϑεώσεώς του,
πού εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία. Αὐτή, ὡς «κοινωνία ϑεώσεως»3, εἶναι
ὁ μοναδικός χῶρος γιά τήν ἀληϑινή ζωή τοῦ ἀνϑρώπου. Εἶναι ὁ μοναδικός χῶρος,
μέσα στόν ὁποῖο κερδίζει ὁ ἄνϑρωπος τήν τέλεια καί ἀκατάλυτη ὑπόστασή του.
Ἀνακεφαλαιώνοντας ὁ Χριστός στό σῶμα του ὁλόκληρη τήν ἀνϑρώπινη φύση
καί καϑιστώντας τούς πιστούς μέλη τοῦ σώματός του, τῆς Ἐκκλησίας, ἀποκαϑιστᾶ
τήν ὁμοουσιότητα τῆς ἀνϑρωπότητας, τήν ὁποία καί καλοῦνται νά φανερώσουν οἱ
2
3

Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία 21, PG 151, 277AB.
Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Λόγος ἀποδεικτικός περί τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 2, 78, ἔκδ.
Π. Χρήστου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Συγγράμματα, τόμ. 1, Θεσσαλονίκη 1962, 149.
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πιστοί ἔμπρακτα στή ζωή τους μέ τήν ἄσκηση τῆς ἀγάπης. Γι’ αὐτό μπορεῖ νά λεχϑεῖ
ὅτι, ὅπως ἡ ἄρνηση τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ὁμοουσίου τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ δογματική
αἵρεση, ἔτσι καί ἡ ἄρνηση τῆς ἀποδοχῆς καί βιώσεως τοῦ ὁμοουσίου τῆς ἀνϑρω
πότητας ἀποτελεῖ ἠϑική αἵρεση. Ἡ ἀγάπη πού διαιρεῖ τήν ἀνϑρώπινη φύση καί δέν
συμπεριλαμβάνει ὅλους τούς ἀνϑρώπους μαζί μέ τούς ἐχϑρούς δέν εἶναι ὀρϑόδοξη.
Ἡ Ὀρϑόδοξη Ἐκκλησία πρεσβεύει τήν καϑολική ἀλήϑεια ὄχι μόνο στόν χῶρο τῆς
δογματικῆς ἀλλά καί στόν χῶρο τῆς ἠϑικῆς, διασφαλίζοντας ἔτσι καί τήν καϑολική
καταξίωση καί τελείωση τοῦ ἀνϑρώπου ὡς προσώπου.
Ὁ Χριστιανισμός καλεῖ τόν ἄνϑρωπο στήν ζωή τοῦ Χριστοῦ. Τόν καλεῖ νά γί
νει συνοδοιπόρος καί μιμητής τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστιανισμός δέν ἀποτελεῖ κάποια
ἠϑική ἤ κοινωνική διδασκαλία. Οὔτε πάλι εἶναι ἁπλῶς κάποια ϑρησκεία, ἀλλά συν
δέεται ἄρρηκτα καί συνυφαίνεται μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ· εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ
καί κατά Χριστόν ζωή. Ὁ χριστιανός βαπτίζεται, γιά νά ἐνταχϑεῖ στό σῶμα τοῦ
Χριστοῦ, καί συμπορευϑεῖ μαζί του· γιά νά γίνει μέτοχος τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ
καί νά ζήσει ὡς μιμητής του. «Ὡς οὖν ἐκεῖνος ἐβίω καί ἀπεβίω, καί ἀνέστη καί
ἀνελήφϑη, οὕτω καί ἡμεῖς ζῶμεν καί ἀποϑνήσκομεν καί ἀναστησόμεϑα πάντες·
τῆς δέ ἀναλήψεως οὐ πάντες τευξόμεϑα, ἀλλ’ ὅσοις τό ζῇν Χριστός ἐστι, καί τό δι’
αὐτόν ἀποϑανεῖν κέρδος, ὅσοι πρό τοῦ ϑανάτου τήν ἁμαρτίαν διά μετανοίας καί
τῆς εὐαγγελικῆς πολιτείας ἐσταύρωσαν»4.
Ἀξίζει ἰδιαίτερα νά σημειωϑεῖ ὅτι κατά τήν ὀρϑόδοξη διδασκαλία, ὅπως ἀναφέ
ρεται καί στόν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, ἡ συμπόρευση μέ τόν Χριστό δέν φϑάνει
μόνο ὡς τόν σταυρό ἤ τήν ἀνάσταση, ἀλλά ἐπεκτείνεται καί στήν ἀνάληψη, πού
ἀνυψώνει τόν ἄνϑρωπο στήν αἰώνια δόξα καί Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ ἄλλωστε
πραγματοποιεῖται καί ἡ τελείωση τοῦ ἀνϑρώπου ὡς προσώπου «καϑ’ ὁμοίωσιν
Θεοῦ». Ἐκεῖ πραγματοποιεῖται καί ἡ κοινωνία «πάσης τῆς ϑεοειδοῦς ζωῆς»5.
Ἡ εἴσοδος τοῦ ἀνϑρώπου στήν ὁδό τῆς τελειώσεως καί τῆς ϑεώσεώς του ἀρχίζει
μέ τό βάπτισμα καί τήν εἴσοδό του στήν Ἐκκλησία. Ἡ συμβατικοποίηση ὅμως τῆς
χριστιανικῆς ζωῆς, πού συνδέεται καί μέ τήν ἀνεύϑυνη ἀντιμετώπιση τοῦ νηπι
οβαπτισμοῦ ἀπό τούς ἀναδόχους, μεταϑέτει τήν ἐνεργοποίηση τῆς εἰσόδου τοῦ
ἀνϑρώπου στήν ὁδό τῆς τελειώσεως σέ ὡριμότερη φάση τῆς ζωῆς του ἤ καί στήν
πλήρη ἐγκατάλειψή της. Αὐτό ἰσχύει ἰδιαίτερα στήν ἐποχή μας, ὅπου τό κοινωνι
κό περιβάλλον ἔχει χαλαρή συνήϑως σχέση μέ τήν Ἐκκλησία καί οἱ χριστιανικές
ἀρχές δέν ἰσχύουν ὡς κοινωνικά αὐτονόητα.
Σήμερα εἶναι ἔντονος ὁ ἀποπροσανατολισμός τοῦ ἀνϑρώπου καί σπάνια ἡ ἀπο
δοχή καί βίωση τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Τά ἐνδιαφέροντα τῆς σύγχρονης κοινωνίας
εἶναι ὑλιστικά καί εὐδαιμονιστικά. Ὁ Θεός καί οἱ ἐντολές του παραμερίζονται ἤ
καί εὐτελίζονται. Ἡ σαρκική ζωή καί τά ἰδιοτελή συμφέροντα ἀπολυτοποιοῦνται.
Ὁ νοῦς τοῦ ἀνϑρώπου διασκορπίζεται στόν ἐξωτερικό κόσμο, προσκολλᾶται στά
πράγματα καί παραλύει. Ἔτσι ὁ ἄνϑρωπος παραμένει ἐσωτερικά ἀκυβέρνητος καί
περιέρχεται σέ νοσηρή πνευματική κατάσταση, πού χρειάζεται ριζική ϑεραπεία.
4
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Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία 22, PG 151, 296C.
Γρηγορίου Παλαμᾶ, Πρός Ξένην 15, ἔκδ. Π. Χρήστου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Συγγράμματα, τόμ.
5, Θεσσαλονίκη 1992, 200.
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Γιά τή ϑεραπεία αὐτή χρειάζεται νά αὐτοσυγκεντρωϑεῖ ὁ νοῦς τοῦ ἀνϑρώπου
καί νά ἐπιστρέψει ἐκεῖ, ἀπό ὅπου ἀποσπάστηκε. Νά ἐπιστρέψει στήν καρδιά του6,
δηλαδή στό κέντρο τῆς ψυχοσωματικῆς ὑπάρξεώς του. Ὁ Χριστιανισμός δέν πε
ριφρονεῖ τό σῶμα. Δέν τό ἀποστρέφεται, ἀλλά τό σέβεται καί τό τιμᾶ. Δέν ἀκοῦς,
ἀδελφέ μου, γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος, τόν ἀπόστολο πού λέει ὅτι «τά σώματα ἡμῶν
ναός τοῦ ἐν ἡμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστι»7, καί ὅτι «οἶκος Θεοῦ ἡμεῖς ἐσμεν»8, καί
ὅτι λέει ὁ Θεός «ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καί ἐμπεριπατήσω καί ἔσομαι αὐτῶν Θεός»9;
Ἡ συνάντηση τοῦ ἀνϑρώπου μέ τόν Θεό ἔχει ὑπαρξιακό χαρακτήρα. Πραγ
ματοποιεῖται μέσα στόν ἄνϑρωπο, στό κέντρο τῆς ὑπάρξεώς του, στήν βαϑιά
καρδιά του, πού τήν χαρακτηρίζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὡς ϑρόνο τῆς χά
ριτος10. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἔδωσε στόν ἄνϑρωπο αὐτή τήν καρδιά γιά νά τόν
γνωρίσει καί νά τόν προσεγγίσει11.
Μιά σοβαρή πλάνη, πού καυτηρίασε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στίς ἀντι
λήψεις τῶν ἀντιπάλων του, ἀλλά καί πού ἐξακολουϑεῖ νά διαδίδεται σήμερα μέ
τίς δοξασίες τῶν ἀνατολικῶν ϑρησκειῶν, εἶναι ὅτι ὁ νοῦς τοῦ ἀνϑρώπου πρέπει
νά βγεῖ ἀπό τό σῶμα καί νά ὑψωϑεῖ πρός κάποιο ὑπερβατικό ἀπόλυτο. Μιά πλάνη,
πού παρασύρει καί ὁρισμένους ἀπληροφόρητους Χριστιανούς σέ ἀντιλήψεις καί
πρακτικές ἀνατολικῶν ϑρησκειῶν. Πολλοί αἱρετικοί καί ἀλλόϑρησκοι ϑεωροῦν τό
σῶμα κακό. Ἡ ὀρϑόδοξη ὅμως Ἐκκλησία ϑεωρεῖ κακή μόνο τήν προσήλωση τοῦ
νοῦ στό σωματικό φρόνημα. Αὐτή ἀλλοτριώνει τόν νοῦ καί καϑιστᾶ τόν ἄνϑρωπο
πνευματικά παράλυτο. Ἀντίϑετα τό σῶμα εἶναι καλό καί δεκτικό τῆς ἀνακαινι
στικῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.
Ὅπως στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, γράφει ὁ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἡ Θεότη
τα ἦταν κοινή στό σῶμα καί τήν ψυχή, ἔτσι καί στό πρόσωπο κάϑε πνευματικοῦ
ἀνϑρώπου ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι κοινή στόν ὅλο ἄνϑρωπο καί ϑεουργεῖ ὄχι μόνο
τήν ψυχή ἀλλά καί τό σῶμα του. Χαρακτηριστικό μάλιστα ἐδῶ εἶναι ὅτι γίνεται
λόγος καί γιά ἐπιστροφή τοῦ σώματος στόν ἑαυτό του μέ τήν ἀπαλλαγή του ἀπό
τά πάϑη καί τόν ἐξαγιασμό πού παρέχει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ12.
Ἀναλύοντας ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τήν παραβολή τοῦ Ἀσώτου, σημειώ
νει ὅτι ἡ περιουσία πού πῆρε ἀπό τόν Πατέρα καί ξόδεψε ὁ νεώτερος γιός εἶναι πρό
πάντων ὁ νοῦς. Ὅσο ὁ νοῦς ὑπακούει στίς ἐντολές καί τίς συμβουλές τοῦ Πατέρα,
παραμένει συγκεντρωμένος καί ἔχει τόν πλοῦτο τῆς φρονήσεως καί τῆς διακρί
σεως τῶν πραγμάτων. Ὅταν ὅμως ἀφηνιάσει καί ἀπομακρυνϑεῖ ἀπό τόν Θεό, τότε
σκορπίζεται στίς ποικιλόμορφες ὀρέξεις καί ἐπιϑυμίες τῶν παϑῶν. Μήπως αὐτό δέν
 	Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων 1, 2, 3–4, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Συγγράμματα, ἐπιμ. Π. Χρήστου, τόμ. 1, Θεσσαλινίκη 1962, 396–397. Πρβλ. Ἰερ. 17, 9.
7
 	Α΄ Κορ. 6, 19.
8
 	Ἑβρ. 3, 6.
9
 	Β΄ Κορ. 6, 19. Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων 1, 2, 1, ὅ.π., τόμ. 1, 393.
10
Γρηγορίου Παλαμᾶ, ὅ.π. 1, 2, 4, τόμ 1, 396.
11
Βλ. Ἰερ. 24, 7.
12
Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων 2, 2, 12, ὅ.π., τόμ. 1, 518.
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χαρακτηρίζει σήμερα τή ζωή τοῦ κόσμου, ἀλλά καί τή ζωή τοῦ ἐκκοσμικευμένου
Χριστιανοῦ;
Ἡ γενικευμένη ἐξωστρέφεια τῆς ἐποχῆς μας, ἡ στροφή δηλαδή πρός τόν ἔξω κό
σμο καί ἡ προσήλωση σέ αὐτόν, ὄχι μόνο δέν ἀποδοκιμάζεται, ἀλλά καί ϑεωρεῖται
σπουδαία ἀρετή. Ἀντίϑετα ἡ ἐσωστρέφεια, ἡ στροφή δηλαδή πρός τόν ἔσω κόσμο,
πρός τόν ἔσω ἄνϑρωπο, ἀντιμετωπίζεται ὡς νοσηρότητα καί ὀπισϑοδρόμηση. Ἰδι
αίτερα μάλιστα στή δημόσια ζωή ἀκοῦμε κάϑε τόσο νά ἐξορκίζεται ἡ ἐσωστρέφεια
ὡς ἀρνητικό καί νοσηρό φαινόμενο πού πρέπει νά ἐξαλειφϑεῖ καί νά δώσει τήν
ϑέση της στήν ἐξωστρέφεια.
Ἀλλά καί γενικότερα ὁλόκληρος ὁ πολιτισμός καί ἡ νοοτροπία μας, ἡ ἐπιστή
μη καί ἡ τεχνολογία μας, κατευϑύνουν τόν ἄνϑρωπο πρός τά ἔξω· τόν ἐξωϑοῦν
πρός τόν κόσμο, τά πράγματα, τά χρήματα, τήν κατανάλωση, τήν ἱκανοποίηση τῶν
αἰσϑήσεων. Μερικά ἀπό τά νέα συνϑήματα, πού προβλήϑηκαν σέ μεγάλα ἐμπορικά
καταστήματα τῆς Εὐρώπης εἶναι: «Ἀγοράζω, ἄρα ὑπάρχω». «Ἀγόρασέ με, ϑά ἀλλά
ξω τή ζωή σου». «Ἀγόρασέ με καί πάρε ζωή». Ἔτσι προωϑεῖται ἡ πλήρης ὑποταγή
τοῦ νοῦ στίς αἰσϑήσεις καί ἐμπεδώνεται ἡ προσκόλλησή του στά πράγματα. Ἐξα
φανίζεται ἡ ἡγεμονική ϑέση του στήν ψυχή τοῦ ἀνϑρώπου καί φαλκιδεύεται κάϑε
πνευματική ἀνάταση γιά τήν τελείωση τοῦ προσώπου.
Γι᾽ αὐτό τό πρῶτο πού χρειάζεται ὁ ἄνϑρωπος, ἰδιαίτερα σήμερα, εἶναι ἡ ἐπα
νεύρεση τοῦ ἐσωτερικοῦ του κόσμου καί ἡ συγκέντρωση τοῦ νοῦ μέσα στήν καρ
διά του. Εἶναι αὐτό πού ἔκανε ὁ Ἄσωτος, ὅταν ἔφτασε στήν ἀπόγνωση: Ἦλϑεν «εἰς
ἑαυτόν»13. Ἐπισκέφϑηκε τόν ἑαυτό του. Συνῆλϑε καί συνειδητοποίησε τήν πραγ
ματική κατάστασή του. Διαπίστωσε τό κατάντημά του. Πόνεσε γι᾽ αὐτό, καί πῆρε
τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς.
Ἡ ἐπιστροφή τοῦ ἀϑρώπου στόν Θεό προϋποϑέτει τήν ἐπιστροφή τοῦ νοῦ του
στήν καρδιά του. Νοῦς, σημειώνει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, λέγεται καί ἡ
ἐνέργεια τοῦ νοῦ, πού συνίσταται σέ λογισμούς καί νοήματα, ἀλλά «καί ἡ ἐνερ
γοῦσα ταῦτα δύναμις, ἥτις καί καρδία καλεῖται παρά τῆς Γραφῆς»14. Ὁ νοῦς τοῦ
ἀνϑρώπου, προσέχοντας τόν ἑαυτό του καί παραμένοντας ἔξω ἀπό κάϑε περισπα
σμό, ἀναζητεῖ καί ἀνυψώνεται μέ τήν προσευχή στόν Θεό. Ἔτσι ὁ ἑνιαῖος νοῦς γί
νεται τρισσός, χωρίς νά παύει νά εἶναι ἑνιαῖος, καί συνάπτεται μέ τόν Τριαδικό Θεό
πού εἰκονίζει15. Καί ὅσο περισσότερο ἐπιστρέφει καί συγκεντρώνεται ὁ νοῦς τοῦ
ἀνϑρώπου στήν καρδιά του, τόσο εὐκολότερη καί τελειότερη γίνεται ἡ ἀνύψωση
καί ἡ σύναψή του μέ τόν Θεό.
«Σχολάσατε καί γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός»16, λέει ὁ Ψαλμωδός. Γιά νά γνω
ρίσει δηλαδή ὁ ἄνϑρωπος τόν Θεό, πρέπει νά ἐπιδοϑεῖ στήν ἱερή αὐτή σχόλη. Ἄν
δέν φροντίσει νά ἀφιερώσει κάποιον χρόνο γιά νά συγκεντρώσει τόν διασκορ
πισμένο νοῦ του, ἄν δέν ἀποσπασϑεῖ ἀπό τίς πολλαπλές μέριμνες καί φροντίδες
13
14

15
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Λουκ. 15, 17.
Γρηγορίου Παλαμᾶ, Περί προσευχῆς καί καϑαρότητος καρδίας 3, ἔκδ. Π. Χρήστου, ὅ.π., τόμ. 5,
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τῆς καϑημερινῆς ζωῆς, ἄν δέν ἡσυχάσει καί δέν αὐτοσυγκεντρωϑεῖ, δέν μπορεῖ νά
γνωρίσει τόν Θεό ἀλλά οὔτε καί τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του.
Στήν πόρτα τῆς καρδιᾶς μας στέκεται καί κτυπάει ὁ Χριστός, περιμένοντας νά
τόν ἀκούσουμε17. Γιά νά ἀκούσουμε ὅμως τό ἀρχοντικό κτύπημά του, χρειαζόμα
στε ἡσυχία καί προσοχή. Χρειαζόμαστε αὐτά, πού μέ τόση φροντίδα καί δύναμη
καλλιεργοῦσε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὅπως καί ὅλος ὁ ὀρϑόδοξος ἡσυχα
σμός. Ἄν ληφϑεῖ ὑπόψη ὅτι πρωταρχικός σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ἡ
ἀπόκτηση τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ, κατανοεῖ καί
τόν δυσερμήνευτο λόγο τοῦ ὁσίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου: «Ἀγάπησον τήν ἀργίαν τῆς
ἡσυχίας, ὑπέρ τό ἐμπλῆσαι πεινῶντας ἐν κόσμῳ καί ἐπιστρέψαι πολλά ἔϑνη εἰς
προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ»18.
Ὁ ἡσυχασμός δέν ἀποτελεῖ κάποια περιϑωριακή ἤ καιρική ἐκδήλωση τοῦ ὀρϑό
δοξου μοναχισμοῦ, ἀλλά βασική καί διαχρονική ἐπιδίωξή του. Καί ἡ ἡσυχία δέν
ἔχει καμία οὐσιαστική σχέση μέ τήν ἀδράνεια ἤ τήν ἀργία. Ἡ σχέση της μέ τίς κα
ταστάσεις αὐτές εἶναι καϑαρῶς ἐξωτερική, γιατί συνδέεται ὥς ἕνα βαϑμό μέ τήν
κατάπαυση τῶν σωματικῶν ἔργων. Ὁ ἡσυχασμός ὅμως ἀποτελεῖ κατεξοχήν ἐνερ
γητική κατάσταση, πού γίνεται μέ κόπο καί σπουδή στό ἐσωτεριό τοῦ ἀνϑρώπου·
ἀποτελεῖ τήν προϋπόϑεση γιά τήν ἀπερίσπαστη τήρηση τῆς πρώτης καί μεγάλης
ἐντολῆς, τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ «ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ καί ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ καί ἐν ὅλῃ τῇ
διανοίᾳ»19. Αὐτό σημαίνει ὅτι καί κάϑε Χριστιανός πού ϑέλει νά τηρήσει κατά τόν
πληρέστερο τρόπο τήν ἐντολή αὐτή, πού ἀποτελεῖ τό ἐφαλτήριο γιά τήν τήρηση
ὅλων τῶν ἄλλων ἐντολῶν, πρέπει νά λαμβάνει ὑπόψη του τήν παράμετρο αὐτή.
Μέ τήν περισυλλογή τοῦ νοῦ καί τήν ἐξέταση τοῦ ἐσωτερικοῦ του κόσμου ἀρχί
ζει ὁ ἄνϑρωπος νά διαπιστώνει τήν ὕπαρξη ἑνός ἀποκρουστικοῦ προσωπείου, πού
δημιουργεῖται μέ τήν παρουσία τῶν παϑῶν καί τῆς ἁμαρτίας καί τόν ἀπομακρύ
νει ἀπό τόν Θεό. Ἡ διαπίστωση αὐτή ϑλίβει τόν ἄνϑρωπο καί τόν παρακινεῖ στήν
ἀπόρριψη τοῦ προσωπείου: «Ὁπηνίκα δ᾿ ἄν ὁ νοῦς αἰσϑητοῦ παντός ἀπαναστῇ
καί τοῦ κατακλυσμοῦ τῆς περί ταῦτα τύρβης ἀνακύψῃ καί κατοπτεύσῃ τόν ἐντός
ἄνϑρωπον, πρῶτον μέν ἐνιδών τό προσγεγενημένον εἰδεχϑές προσωπεῖον ἐκ τῆς
κάτω περιπλανήσεως, τοῦτο διά πένϑους ἀπονίψασϑε σπεύδει»20.
Ἡ ἀπόρριψη τοῦ ἀποκρουστικοῦ προσωπείου εἶναι ἐπίπονο ἔργο καί δέν κα
τορϑώνεται χωρίς τήν χάρη τοῦ Θεοῦ.῞Οπως τά φυτά, παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόρι
ος ὁ Παλαμᾶς, πρέπει νά ὑποστοῦν τίς ταλαιπωρίες τῶν καιρικῶν μεταβολῶν, γιά
νά ἀναπτυχϑοῦν καί νά καρποφορήσουν, ἔτσι καί ὁ πιστός πρέπει νά ὑπομείνει
πολλές ἑκούσιες καί ἀκούσιες δοκιμασίες, γιά νά φϑάσει στήν τελειότητα. Ἐπι
σημαίνει μάλιστα ὅτι χωρίς τήν ὑπομονή τῶν ἀκούσιων πόνων δέν καρποφοροῦν
οἱ ἑκούσιοι. Γι᾿ αὐτό χρειάζεται νά προγυμνάζεται ὁ πιστός μέ ἑκούσιους πόνους,
ὥστε νά συνηϑίσει νά ἀδιαφορεῖ γιά τήν ἡδονή καί τή δόξα, καί νά ὑποφέρει εὔκολα
17
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19
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Ἀποκ. 3, 20.
Ἰσαάκ Σύρου, Λόγος 23, ἔκδ. Ἰω. Σπετσιέρη, 93.
Βλ. Ματϑ. 22, 37–40. Μάρκ. 12, 30–31.
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221 καί 237.
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τίς ἀκούσιες προσβολές. Ὁ ταπεινός μάλιστα ἄνϑρωπος, πού ἔχει τήν πτωχεία τοῦ
πνεύματος, βλέπει ὅτι τοῦ χρειάζονται τά ἰσχυρότερα φάρμακα γιά τήν μετανοία.
Γι᾿ αὐτό ὄχι μόνο δέχεται πρόϑυμα κάϑε ϑλίψη καί πειρασμό, ἀλλά καί χαίρεται γι’
αὐτά, γιατί τά βλέπει ὡς φάρμακα πού ϑεραπεύουν τήν ψυχή καί καϑαρίζουν τό
εἰδεχϑές προσωπεῖο του21.
῞Οταν ἀποβληϑεῖ τό προσωπεῖο αὐτό, ἀποδεσμεύεται ὁ νοῦς τοῦ ἀνϑρώπου, συ
γκεντρώνεται ὅλος στήν καρδιά του καί ἀνυψώνεται στόν Θεό. Ἡ καϑολική αὐτή
ἀναφορά τοῦ ἀνϑρώπου στόν Θεό προϋποϑέτει μακροχρόνια ἄσκηση, προσοχή καί
προσευχή. Εἶναι σέ ὅλους γνωστό, πόσο γρήγορα σκορπίζει ὁ νοῦς τοῦ ἀνϑρώπου
κατά τή διάρκεια τῆς προσευχῆς σέ πλεῖστα ὅσα ἄσχετα πράγματα. Εἶναι γνωστό,
πόσο εὔκολα μοιράζεται ἡ καρδιά του καί στρέφονται οἱ φροντίδες καί τά ἐνδιαφέ
ροντά του σέ ἀντικείμενα ξένα ἤ καί ἀντίϑετα πρός τόν Θεό καί τό ϑέλημά του. Καί
ὅταν κάποιος εἶναι τόσο μοιρασμένος καί προσκολλημένος στόν κόσμο καί τά πράγ
ματα τοῦ κόσμου, δέν μπορεῖ νά τηρήσει πραγματικά τήν πρώτη καί μεγάλη ἐντολή.
Ἡ τήρηση τῆς ἐντολῆς αὐτῆς ἀποτελοῦσε ἐξαρχῆς τόν κύριο στόχο τοῦ μο
ναχισμοῦ, πού μέ τόν ἡσυχαστικό χαρακτήρα του ἐκφράζει τό πνεῦμα τῆς Ὀρϑό
δοξης Ἐκκλησίας. Ἀλλά ἡ ἐπιδίωξη αὐτή γίνεται ἰδιαίτερα προβληματική μέ τό
πνεῦμα πού ἐπικρατεῖ μέσα στήν σύγχρονη κοινωνία. Ἡ ἡσυχία ὄχι μόνο ὡς ἐσωτε
ρική ἀλλά καί ὡς ἐξωτερική ἀκόμη κατάσταση φαίνεται στήν ἐποχή μας ἀπρόσιτη.
Ὁλόκληρος ὁ κόσμος ζεῖ μέσα σέ μιά γενικότερη σύγχυση, διάσπαση καί ταραχή.
Ἡ ἡσυχία πού ἐπαγγέλλεται ἡ Ὀρϑόδοξη Ἐκκλησία προβάλλει στόν σύγχρονο
ἄνϑρωπο περισσότερο ὡς κάποια ρομαντική οὐτοπία.
Ὁ πολιτισμός τῆς ἐποχῆς μας καί τό πνεῦμα ἀπό τό ὁποῖο αὐτή κατευϑύνεται
βρίσκονται σέ διαμετρικά ἀντίϑετη κατεύϑυνση. Ἡ ταπείνωση, ἡ ἄσκηση, ἡ ἑκού
σια φτώχεια, τό πνευματικό πένϑος εἶναι πράγματα σχεδόν ἄγνωστα. Ἀντιϑέτως ἡ
ἔπαρση, ἡ ἄνεση, ἡ κατανάλωση, ἡ ἐξωστρέφεια καί ἡ διασκέδαση προβάλλονται
ὡς ὕψιστοι στόχοι. Καί αὐτά ἰσχύουν ὄχι μόνο γιά τόν ϑρησκευτικά ἀδιάφορο κό
σμο, ἀλλά καί γιά τά ἴδια τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Κυριαρχεῖ ὁ κόσμος καί ἡ ἐκκο
σμίκευση, ἐνῶ ἐγκαταλείπεται ὁ Θεός καί ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας. Μέ τά δεδομένα
αὐτά γίνεται κατανοητή καί ἡ σημαντική ἕλξη πού ἀσκοῦν στόν δυτικό κόσμο τά
ἀνατολικά ϑρησκεύματα μέ τήν ἀσκητική καί μυστικιστική τους διάσταση.
Ἐδῶ ὀφείλουμε, νομίζω, νά ἐπισημάνουμε τήν ἰδιαίτερη σπουδαιότητα ἀλλά
καί τήν ἐπικαιρότητα πού ἔχει γιά τόν σύγχρονο κόσμο τό πνεῦμα τοῦ ὀρϑόδοξου
ἡσυχασμοῦ. Ὅταν ὁ ἄνϑρωπος γνωρίσει τό πνεῦμα αὐτό καί προσεγγίσει τήν εἰρή
νη καί τήν ἐσωτερική πληρότητα πού προσφέρει, δέν εἶναι λογικό νά αἰσϑανϑεῖ
τήν ἀνάγκη γιά κάτι διαφορετικό.
Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνϑρώπου εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνϑρωπος δέν εἶναι σέ ϑέση
νά σώσει τόν ἑαυτό του. Καί δέν εἶναι σέ ϑέση νά σώσει τόν ἑαυτό του, γιατί δέν
μπορεῖ νά δημιουργήσει ἀκατάλυτη ζωή. Παραταῦτα ἡ προσπάϑεια τοῦ ἀνϑρώπου
εἶναι ἀπαραίτητη, γιά νά φανερωϑεῖ ἡ ἐλεύϑερη συγκατάϑεσή του. Καί ἡ συμβολή
του εἶναι μόνο τόση, πού ἁπλῶς ἐπιτρέπει στόν Θεό νά προσφέρει τή χάρη του καί
21
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νά τόν σώσει. Ὁ Ἄσωτος, ὅπως σημειώνεται στή σχετική παραβολή, γύρισε στόν
Πατέρα, ἀλλά βρισκόταν ἀκόμα μαριά του, πρίν ἐκεῖνος βγεῖ γιά νά τόν συναντή
σει. Ἔτσι καί ὁ ἄνϑρωπος πού μετανοεῖ, ἐνῶ ἐπιστρέφει στόν Θεό, βρίσκεται ἀκόμα
μακριά του, πρίν ὁ Θεός συγκαταβεῖ γιά νά τόν συναντήσει22.
Ὁ ἄνϑρωπος καλεῖται νά ἐλέγχει τόν ἑαυτό του καί νά τόν κρίνει ἔχοντας ἐνώ
πιόν του τό πρότυπο τοῦ Χριστοῦ καί τά αἰτήματα τῶν ἐντολῶν του, ὥστε νά
συναισϑάνεται τήν κατάστασή του, νά πενϑεῖ γιά τίς ἁμαρτίες του καί νά ταπει
νώνεται. Χωρίς τήν αὐτογνωσία, τήν αὐτομεμψία καί τό πένϑος γιά τήν ἁμαρτία
δέν ὑπάρχει ἡ παράκληση τῆς σωτηρίας.
Τό πένϑος, μέ τό ὁποῖο ἀπομακρύνεται τό ἁμαρτωλό προσωπεῖο, συνδέεται καί
συνυπάρχει πάντοτε μέ τήν πνευματική πτωχεία. Γι᾿ αὐτό καί ὁ Χριστός συνδέει
στενά στούς Μακαρισμούς τά δύο αὐτά πράγματα23. Τό πένϑος καί ἡ πνευματική
πτωχεία δέν ἔχουν μόνο τήν ἐπώδυνη πλευρά τους πού ϑλίβει τόν ἄνϑρωπο. Αὐτά
τά ἴδια γίνονται παράγοντες ἐσωτερικῆς εἰρήνης καί χαρᾶς. Καί ὅσο περισσότερο
αὐξάνει τό μακάριο αὐτό πένϑος καί ἡ πνευματική πτωχεία τοῦ πιστοῦ, τόσο πε
ρισσότερο αὐξάνει καί ἑδραιώνεται μέσα του ἡ εἰρήνη καί ἡ χαρά.
Ὁ συνδυασμός στή χριστιανική ζωή τοῦ πένϑους καί τῆς πνευματικῆς πτω
χείας μέ τή μακαριότητα εἶναι παράδοξος, ἀλλά καί δέν κατορϑώνεται συχνά στήν
πράξη. Ἐνῶ ὅμως τό παράδοξο τοῦ συνδυασμοῦ αὐτοῦ ϑά μποροῦσε νά ϑεωρηϑεῖ
καταρχήν κατανοητό, ἀφοῦ καί στό σύνολό της ἡ χριστιανική ζωή εἶναι παράδοξη
γιά τόν κοσμικά σκεπτόμενο ἄνϑρωπο, στήν πράξη δημιουργεῖται πολλές φορές
καί κάποιο σοβαρό λάϑος, πού ἔχει ὡς συνέπεια νά προκαλοῦνται στούς πιστούς
ἀπορίες ἤ καί δημιουργοῦνται νοσηρές καταστάσεις.
Κάποιος ὑπέβαλε στόν μεγάλο ἀσκητή καί μαϑητή τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου
Μάρκο τόν Ἐρημίτη τήν ἀκόλουϑη ἐρώτηση: Πῶς μπορεῖ ἕνας πού κλείσϑηκε σέ
κελλί καί καϑημερινά νηστεύει, ἐγκρατεύεται, πτωχεύει, ξενιτεύεται, προσεύχεται
καί ὑποφέρει πολλές ἄλλες παρόμοιες ϑλίψεις, νά φιληδονεῖ ἀπό ἀπιστία ἤ νά ἔχει
πονηρούς λογισμούς; Καί ὁ ὅσιος Μάρκος ἀπήντησε: Σωστά εἶπες ὅτι κάνοντας
αὐτά ὑποφέρει πολλές ϑλίψεις. Γιατί, ἄν κάναμε τίς φανερές ἀρετές πού ἀναφέρα
με χωρίς ϑλίψη καί μέ χαρά, δέν ϑά ἤμασταν φιλήδονοι στόν νοῦ24. Καί πρόσϑεσε:
Εἶναι ἀδύνατο αὐτός πού ὑποφέρει μέ τούς σωματικούς ἀγῶνες νά μήν ἀσχολεῖται
ἀνάλογα μέ τίς προσβολές τῶν πονηρῶν λογισμῶν, ὥστε νά παρηγορεῖται ἀπό τή
δυσαρέσκεια πού τοῦ προκαλοῦν οἱ ἀγῶνες του. Μέ ἄλλα λόγια οἱ λογισμοί αὐτοί
ἔρχονται νά ὑποκαταστήσουν τό ἔλλειμμα χαρᾶς πού δημιουργεῖται μέσα του.
Ποιό εἶναι λοιπόν τό λάϑος πού γίνεται ἐδῶ; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή. Πραγ
ματοποιεῖται χριστιανική ἄσκηση χωρίς τό πνεῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, πού
εἶναι πνεῦμα χαρᾶς καί ἐλευϑερίας. Μέ αὐτόν τόν τρόπο παρεμηνεύεται τό πραγ
ματικό νόημα τῆς ἀσκήσεως καί δημιουργεῖται στόν πιστό ἕνα σοβαρό πνευματικό
22
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ἔλλειμμα χαρᾶς. Ἡ χριστιανική ἄσκηση δέν εἶναι ποτέ αὐτοσκοπός. Εἶναι πορεία
πρός τόν Χριστό καί τήν ἐν Χριστῷ ἐλευϑερία, πού δέν δημιουργεῖ ϑλίψη ἤ πικρία,
ἀλλά εὐτυχία καί χαρά25.
Ὅταν ὁ ἄνϑρωπος ἀγωνίζεται γιά τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν καί τήν ἀποφυγή
ἀπό τήν ἁμαρτία, τότε καί ὁ Θεός προσφέρει τή χάρη του καί τόν ἐνισχύει. Ἔτσι
ἀπομακρύνονται τά πάϑη, ἀποκαϑίσταται ἡ εἰρήνη τῶν λογισμῶν καί καλλιεργεῖται
ἡ ταπείνωση, ἀπό τήν ὁποία γεννιέται καί μέ τήν ὁποία διατηρεῖται κάϑε ἀρετή26.
Ἡ ταπείνωση καί ἡ εἰρήνη τῶν λογισμῶν ἀποτελοῦν κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο
τόν Παλαμᾶ τόν νοητό χῶρο, μέσα στόν ὁποῖο ἀναπτύσσονται τά διάφορα εἴδη
τῆς ἀληϑινῆς ἀρετῆς. Στό κέντρο ὑψώνεται τό βασίλειο τῆς ἀγάπης, πού ἔχει στά
πρόϑυρά του «τό προοίμιον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος», τήν ἀνεκλάλητη καί ἀνα
φαίρετη χαρά27.
Ἡ ὕπαρξη ἐλλείμματος χαρᾶς στή χριστιανική ζωή μαρτυρεῖ ἐκκοσμίκευση καί
παραποίησή της. Ἀποκαλύπτει παραϑεώρηση τῆς χαρισματικῆς διαστάσεως πού
καλλιεργεῖται μέ τήν τήρηση τῆς πρώτης καί μεγάλης ἐντολῆς, τῆς ἀγάπης πρός
τόν Θεό. Χωρίς τήν ἀγάπη αὐτήν, πού ἀποτελεῖ πηγή χαρᾶς καί ἐμπνεύσεως γιά
τόν πιστό, οἱ ἀσκητικοἰ ἀγῶνες γίνονται δύσκολοι καί μαρτυρικοί. Ἀντίϑετα, ὅταν
προτάσσεται ἡ ἀγάπη αὐτή, τότε καί οἱ ἐκ τῶν πραγμάτων δύσκολοι ἤ καί μαρτυ
ρικοί ἀκόμα ἀγῶνες μποροῦν νά γίνονται ἀφορμές χαρᾶς. Αὐτό διδάσκει ἡ ἱστορία
τῶν ἁγίων καί τῶν μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας.
Μέ τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό «ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καί
ἐξ ὅλης τῆς διανοίας καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος»28 διανοίγεται ὁ ἄνϑρωπος στήν ϑεία
ἀπειρότητα. Ἑνώνεται μέ τόν Τριαδικό Θεό, γίνεται Χριστός κατά χάρη καί ἀγκα
λιάζει ὁλόκληρη τήν ἀνϑρωπότητα, ὅπως καί ὁ Χριστός. Βέβαια αὐτό κατορϑώνε
ται καί βιώνεται μόνο προκαταρκτικά στόν παρόντα κόσμο, γιά νά τελειωϑεῖ στήν
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ ὅλοι οἱ πιστοί ϑά γίνουν ἕνα κατά τό πρότυπο τῆς Ἁγί
ας Τριάδος καί ϑά εἰσέλϑουν σέ ἀτελεύτητη τελειότητα. Κάϑε δώρημα τοῦ Θεοῦ,
λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἔχει δυναμικό χαρακτήρα. Εἶναι τέλειο29 ἀλλά
ὄχι τελειότατο. Καί δέν εἶναι τελειότατο, γιά νά αὐξάνει ἐπ’ ἄπειρο. Ἡ ἔφεση τοῦ
ἀνϑρώπου εἶναι νά προκόβει ἀδιάκοπα. Καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού παρέχεται στόν
ἄνϑρωπο τόν δυναμώνει καί τόν καϑιστᾶ διαρκῶς δεκτικότερο μεγαλύτερης χά
ριτος. Ἀλλά καί ὁ Θεός πού προσφέρει τόν ἑαυτό του στόν ἄνϑρωπο εἶναι ἄπειρος
καί παρέχει «δαψιλῶς καί ἀφϑόνως» τήν χάρη του. Τί ἀπομένει λοιπόν, λέει ὁ Πα
λαμᾶς30, γιά νά μήν προκόβουν ἐπ’ ἄπειρο στήν μετοχή τῆς χάριτος οἱ «υἱοί τοῦ
μέλλοντος αἰῶνος»;
25

26

27
28
29
30

Βλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων 1, 3, 32, ἔκδ. Π. Χρήστου, Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ, Συγγράμματα, τόμ. 1, Θεσσαλονίκη 1962, 443.
Βλ. Ματϑ. 22, 37–40. Μάρ. 12, 30–31. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία 3, PG 151, 44AB. Γρηγορίου
Παλαμᾶ, Πρός Ξένην 54 καί Πρός Ἰωάννην καί Θεόδωρον 14, ὅ.π., 222 καί 237.
Γρηγορίου Παλαμᾶ, Πρός Ξένην 54 καί Πρός Ἰωάννην καί Θεόδωρον 14, ὅ.π., 222 καί 238.
Βλ. Μάρκ. 12, 30.
Βλ. Ἰακ. 1, 17.
Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων 2, 2, 11, ὅ.π., τόμ. 1, 517.
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Пут човековог усавршавања према светом Григорију Палами

О

слобођење човека од закона пропадљивости и смрти претпоставља ње
гово обновљење. Црква представља свеопшту истину не само на догматском већ и на етичком пољу, обезбеђујући на тај начин свеопште вредновање
и савршенство човека као личности. Хришћанство призива човека за живот
у Христу. Сусрет човека са Богом има егзистенцијални карактер. Читава
култура и наш начин размишљања, наша наука и технологија управљају човека ка спољашњим стварима. Спасење човека јесте дело Божије. Сваки дар
Божији има динамички карактер. Тело је добро и пријемчиво за обнављајућу
благодат Божију.
Key words: Григорије Палама, Православна Црква, Христос, савршенство,
обожење, благодат Божија, човек, душа, тело, аскеза.
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Богословски извори добротворног рада
Православне Цркве кроз векове

Са посебним освртом на историјат овог феномена у СПЦ

Abstract: Аутор у овом раду истражује теолошке претпоставке добротворног
рада Цркве кроз столећа на основу богословског дела светог Василија Великог и
класичних средњовековних византијских манастирских типика. Богословском
и историјском анализом различитих извора показује дубоку теолошку заснованост и оправданост социјалне бриге и старања и њено органско израстање из
дубина црквеног саморазумевања. Ово се, потом, посебно истражује на примеру
Српске православне Цркве.
Key words: добротворни рад, болница, Василије Велики, монаштво, типик, свети
Сава, Цариград, Литургија.

Ставови Православне Католичанске Цркве о социјалним питањима
нису ништа ново ни посебно. Они су плод — можда је боље рећи са‑
ставни део — саборног богословског самосазнања Цркве. Лако их је от
крити и препознати у свим „гранама“ свештеног богословља… Ново
и посебно јесте издавајање (разуме се, само методолошко и формал‑
но) социјалне тематике из целине благодатног корпуса православне
хришћанске теологије и њено систематско, прегледно и образложено
излагање, вазда под призмом светог Јеванђеља, односно Свештеног
Предања Цркве, с једне стране, и у дијалогу са социјалним учењима
и схватањима која преовлађују у савременом секуларизованом дру
штву, са друге стране.1
Епископ бачки Иринеј

1. Почеци добротворног рада хришћанске Цркве
се од самог свог настанка интензивно и усрдно бавила тзв. соци
Црква
јалним питањима и проблемима. Ово њено бављење, сложиће се многи,
не представља суштину бића Цркве, оно није differentia specifica по којој се
1

Иринеј Буловић, „Уводна реч“, Основи социјалне концепције Руске Православне Цркве:
Јубиларно заседање Архијерејског Сабора РПЦ — Москва, 13–16. августа 2000, Нови Сад,
2007, 5.
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Црква препознаје у овом свету. Али оно, истовремено, није неки акцидент,
феномен, односно служба коју Црква може али не мора да врши. Оно је, треба знати, израз суштине бића Цркве — ми смо дужни љубити једни друге2
(1Јн 4, 11). Значај који Црква придаје овом виду конкретног манифестовања
љубави према ближњима, тог јединственог критеријума препознавања хри
шћана (Јов 13, 35), види се и у томе што је најпознатији јеванђелски одломак
који говори о вечним консеквенцама делатне љубави према ближњима,3 поставила пред саме двери најзначајнијег периода у богослужбеној години —
великог поста:
Ходите, благословени Оца мојега, примите Царство које вам је припремљено
од постања света. Јер огладнех и дадосте ми да једем; ожеднех и напојисте ме;
странац бејах и примисте ме; наг бејах и оденусте ме; болестан бејах и посетисте ме; у тамници бејах и дођосте мени… Заиста Вам кажем: кад учинисте
једном од ове моје најмање браће, мени учинисте. (Мт 25, 34–36, 40)

Примери спонтане или организоване добротворне активности чланова
Цркве многобројни су. Од страница Новога завета, преко ранохришћанске
литературе, житијâ светих, изрека пустињских отаца, па све до типикâ сред
њовековних манастира — све врви од њих.4 На који начин се то одвијало и
шта су све црквене милосрдне руке обуимале и благосиљале?
Црква се бави болешћу још од новозаветних времена.5 Значај који је по
клањан лечењу, и то првенствено волонтерском (назовимо га данашњим
2

А љубити друге, између осталог, значи из љубави служити једни другима (Гал 5, 13), жи
већи вером која кроз љубав дела (Гал 5, 6), испуњавајући заповест Христову, који је рекао:
Ово је заповест моја да љубите једни друге (Јн 15, 12).
3
За ово је свети Василије Велики рекао да онај који љуби Бога мора доследно томе љубити
и ближњега, те да Господ на тај начин повезује заповести у једно: пребацујући на самог
себе она доброчинства која су указана ближњима (Q 3, Sveti Bazilije Veliki, Opširna pravila
u pitanju i odgovoru, Prev. i uvod napisao P. Belić, u: Redovnička pravila, prir. H. Borak, Zagreb, 1985, 115).
4
Филарет Гранић, „Монаштво у служби ближњега у старом и средњем веку“, Богословље
XLII (LVI), 1 и 2, Београд, 1998, 67–72, 67–71).
5
Господ Исус Христос је исцељивао сваку болест и сваку немоћ проповедајући по Галилеји
(Мт 4, 23; Мт 9, 35; Мт 14, 14; Јн 6, 2). Њему су по свој Сирији приводили болесне од различних болести и с различним мукама: бесомучне, месечаре, одузете и исцељивао их
је (Мт 4, 24; Мк 1, 34; Мт 8, 16; Мк 1, 32; Лк 8, 2; Лк 13, 11). Народ је то видео и стално му
приступао да се исцели дотичући га се (Мк 3, 10; Лк 6, 18); доносили су му болеснике (Мк
6, 55); стављали их на раскршћа да их се дотакне скут хаљине његове (Мк 6, 56); да им он
положи руке на главе да их исцели (Лк 4, 40) или да га се дотакну (Лк 8, 44). Христос је
потом ту власт и силу, али и обавезу лечења, пренео на своје ученике, односно на Цркву
— да исцељују од сваке болести и сваке немоћи (Мт 10, 1; Мк 3, 15; Лк 9, 1), што су они,
почевши већ од апостола Петра (Дап 5, 15) и апостола Павла (Дап 19, 12), чинили. Треба
знати и да је хришћанство са собом донело ново разумевање болести. Тело (под тим се
мисли цело биће) јесте храм Божији, а здравље Божији дар. Стога здравље постаје на известан начин друштвено добро поверено свима и зато сви треба да учествују у његовом
одржавању. То колективно учествовање свој израз налази и у подизању манастирских
болница и сличних добротворних институција: у њима црквени јерарси дају богословску
визију целог пројекта, имућни средства, сиромашни рад, држава подршку, медицинари
вештину. (Pavlos Goudas and Athanasios Diamandopoulos, The Concept of Health in Byzan‑
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термином), видимо и из посебне категорије светитеља коју је Црква препознала: бесребреника и чудотвораца, светих лекара који су бесплатно лечили
болеснике лекарском вештином и молитвом. Најпознатији светитељи овога
чина били су Козма и Дамјан, Кир, Јован, Пантелејмон и Сампсон.6
У прва три века хришћанске ере нису постојале посебно организоване и
институционализоване црквене болнице.7 Оне се појављују у IV веку,8 с тим
што се о њима у класичном значењу термина може говорити тек од IX до
X века.9 Два најпознатија и за наше истраживање најважнија примера јесу
болнице манастира Богородице Евергетиде (1048) и Христа Пантократора
(1136) из Цариграда.10
Одређена врста болничке неге постојала је при православним црквама и
манастирима и у периоду од IV до XI века. Својеврсни систем здравствене
заштите била је универзална одлика раног монаштва.11 Из тога видимо да
је византијске социјалне институције у великој мери обликовала Црква.12
Знамо, тако, да је болницу поред цркве свете Софије подигао цар Јусти
нијан.13 Реформатор монашког живота Теодосије Велики (VI век) подигао
је манастирске болнице у Палестини,14 а у истом периоду настају болнице у
Јерусалиму.15
Харитативна делатност Цркве се развила и из хришћанског поимања го
стољубља и његове важности.16 Ова новозаветна филантропска активност
tium: The Birth of Social Medicine, Renal Unit, St. Andrew’s General State Hospital, Patras,
Greece ishm2006.hu/abstracts/files/ishmpaper_119.doc.)
6
„Anargyroi“, у: The Oxford Dictionary of Byzantium, том I, прир. A. P. Kayhdan, Оксфорд,
Њујорк, 1991, 85.
7
 	Леонтије Павловић, Неки хагиографски извори о здравственој култури у Византији
од III до X века, Народни музеј Смедерево: посебно издање, књ. 4, Смедерево, 1966, 1. О
томе видети опширније код: Peregrine Horden, The Earliest Hospitals in Byzantium, Western
Europe and Islam, The Journal of Interdisciplinary History, 35, бр. 3, 2005.
8
 	Сведочанства су о томе многобројна. Нека као пример послужи свети Јован Златоусти,
који пише о епископској служби и каже: „А шта мислиш, колико тек трошка и бриге и
мудрости захтевају од предстојника примања странаца и неговање болесних?“ (свети
Јован Златоусти, Шест књига о свештенству, књига 3, глава 16, Београд, 2007).
9
 	„Hospital“, in: The Oxford Dictionary of Byzantium, прир. A. P. Kayhdan, Оксфорд, Њујорк,
1991, 951.
10
Леонтије Павловић, Болнице и лечења према неким грчким типицима из XI и XII века,
Неки споменици културе — осврти и запажања, IV, Смедерево, 1967, 133–150, 133–34.
11
Andrew T. Crislip, From Monastery to Hospital: Christian Monasticism & Transformation of
Health Care in Late Antiquity, Мичиган, 2005, 40.
12
Chris Gilleard, Old Age in Byzantine society, Ageing & Society 27, 2007, 623–642, 626.
13
Реља Катић, Медицина код Срба у средњем веку, САНУ: Посебна издања књига CCCX
Одељења медицинских наука, књига 12, Београд, 1958, 164.
14
Леонтије Павловић, Неки хагиографски извори о здравственој култури у Византији
од III до X века, Народни музеј Смедерево: посебно издање, књ. 4, Смедерево, 1966, 11.
15
Исто, 13.
16
Филарет Гранић, „Одредбе Хиландарског типика Светог Саве о харитативној делатно-
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институционализована је потом у странопријемницама.17 Због тога се у
градовима од IV века развијају јавне и организоване добротворне институ
ције за смештање странаца, сиромашних, сирочади, старих, изнемоглих
и нахочади.18 У почетку су то били покушаји скромних размера и локалне иницијативе, да би потом прерасли у организовану и развијену црквену активност широких размера.19 Трагове ових добротворних делтаности
Цркве видимо и у канонско‑правним документима. Тако се у канонима IV
васељенског сабора помињу клирици који се „старају о незбринутим, сиротама, или удовицама, или о лицима која нарочито потребују црквену помоћ“,20
као и „клирици сиротилишта“.21
Оваква активност Цркве није увек и на сваком месту пролазила без
отпора.22 У превазилажењу оваквих ставова пресудну улогу одиграо је свети Василије Велики својом теологијом и праксом добротворног рада.23
2. Добротворни рад Цркве у теологији и
пракси светог Василија Великог
Да би се разумела озбиљност са којом је Црква приступила испуњавању
Божије заповести о активној љубави према ближњима, односно да би се у
правом смислу речи сагледао значај који је придаван добротворном раду, неопходно је да своју пажњу задржимо на теологији и пастирској активности
светог Василија Великог (329–379), архиепископа Кесарије кападокијске. Још
је свети Григорије Богослов у својој Надгробној беседи св. Василију са великим усрђем истицао његову посвећеност добротворном раду. У беседи за
светога Василија вели да је био човек племенит и човекољубив, који је пружао
помоћ гладнима и помагао људе у разним слабостима, збрињавао странце и
охрабривао богате да дају храну гладнима.24 Василијево дело посматраћемо

17

18
19
20
21
22
23
24

сти манастира“, Богословље XLII (LVI), 1 и 2, Београд, 1998, 172–179, 172. Гостопримство
је једна од најафирмисанијих јеванђелских врлина. Оно, по апостолу Павлу, одликује
идеалног епископа (1Тим 3, 2; Тит 1, 8) и праву удовицу (1Тим 5, 10); по апостолу Петру,
истинске хришћане (1Пт 4, 9), а по писцу Посланице Јеврејима, оно отвара пут у непосредно богоопштење. (Јев 13, 2).
„Hospitality“, у: The Oxford Dictionary of Byzantium, прир. A. P. Kayhdan, Оксфорд, Њујорк,
1991, 961.
Филарет Гранић, op. cit., 173.
France J. Niederer, Early Medieval Charity, Church History, 21, бр. 4, 1952, 285.
Канон 3, Свештени канони Цркве, прев. и прир. еп. Атанасије Јевтић, Београд, 2005.
Канон 8, op. cit.
Andrew T. Crislip, op. cit., 141.
Andrew T. Crislip, op. cit., 141.
„Oration XLIII“, Funeral Orations by St. Gregory Nazianzen and St. Ambrose, Vol. 22, Вашингтон, 1968, 27–101, 34. Ту видимо библијску укорењеност Василијевог пастирства,
јер он дела и поучава у складу са речима Јована Богослова: А који има богатства овог
света и види брата свог у невољи и затвори срце своје од њега, како љубав Божија остаје
у њему (1Јн 3, 17)?
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двојако: из угла његовог славног филантропског новог града, Василијаде, и
из угла његовог богословског образложења такве активности.
Св. Василије Велики је још као презвитер25 осмислио оснивање једне од
најранијих26 хришћанских болница,27 а њу је отворио на рубовима града око
370. године,28 поставши епископ Кесарије.29 Добротворну активност сматрао
је саставним и неизоставним делом епископске службе.30 Светитељ није
основао само једну — болницу: Василијада је била прави филантропски центар у предграђу Кесарије, са посебним занатским и уметничким школама,
сиротиштима, болницама и странопријемницама, чију је управу поверио
монасима.31 Сам св. Василије је свој нови град — како га је назвао св. Григо
рије Богослов, рекавши да је Василије подигао ризницу побожности за тешке болеснике32 — различито називао: сиротиштем, странопријемницом и
одмаралиштем.33
Василије је и пре него што је подигао овај добротворни центар хришћанског
света, у своје време најславнији,34 био упознат са различитим аспектима хри
шћанске милосрдне делатности — познато је да је примере старања о болеснима гледао у александријској Цркви, коју је посетио.35 Зна се и да је Евстатије
Севастијски имао неку врсту старачких домова,36 да су аријанци имали своје
добротворне задруге,37 али је за св. Василија с правом речено да је, без обзира на могући утицај његових претходника и савременика, он ипак самосталан у свом делу.38
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Ph. Schaff, Prolegomena: Sketch of Life and Works of St. Basil, у: Basil (The Great), Letters
and Select Works, A Selected Library of the Nicene and Post‑Nicene Fathers of the Christian
Church, second series, ed. by Ph. Schaff, Vol. VIII, Edinburh: Michigan s.a., xxv.
Chris Gilleard, op. cit., 634.
Andrew T. Crislip, op. cit., 103; R. Smith, St. Basil The Great, London, 1879, 36.
W. K. Lowther Clarke, St. Basil the Great: a study in monasticism, Cambridge, 1913, 59.
Andrew T. Crislip, op. cit., 104; Леонтије Павловић, оp. cit., 3; Claudia Rapp, Holy Bishops in
Late Antiquity: The Nature of Christian Leadership in an Age of Transition (Transformation of
the Classical Heritage), University of California Press, 2005, 225.
Ioannes Karayannopoulos, St. Basils Social Activity: Principles and Praxis, Basil of Caesarea,
Christian, Humanist, Ascetic, ed. by P. J. Fedwick, Ontario, 1981, 376.
P. Belić, „Uvod“, Sveti Bazilije Veliki, Opširna pravila u pitanju i odgovoru, prev. i uvod napisao
P. Belić, u: Redovnička pravila, prir. H. Borak, Zagreb, 1985, 88.
„Oration XLIII“, Funeral Orations by St. Gregory Nazianzen and St. Ambrose, Vol. 22, Washington, 1968, 27–101, 34.
Andrew T. Crislip, оp. cit., 104.
Stavros Kofinas, Chaplancy in Europe, Sothern Medical Journal, 99 (6): 671–674, June 2006, 671.
W. K. Lowther Clarke, оp. cit., 61.
W. K. Lowther Clarke, оp. cit., 61.
Daniel Caner, Wandering, Begging Monks Spiritual Authority and the Promotion of Monasti‑
cism in Late Antiquity, London, 2002, 194.
Andrew T. Crislip, op. cit., 120.
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Василијада није остала без друштвеног одјека — како оног очекиваног,
тако и неочекиваног. Убрзо је овај добротворни комплекс постао конкурентан државним органима, зато што је обухватао сав потребни социјални
апарат за помоћ невољницима, који је требало држава да обезбеди а није.39
Због тога је овај Василијев социјални пројекат добио и политичку димензију.
Пошто у његовим добротворним институцијама борави велики број људи,
Василије стиче озбиљан друштвени утицај и углед, и постаје на известан
начин, барем у свести државних органа, потенцијално војно‑политички
опасан,40 због чега се појављују и организоване сметње у раду Василијаде.
Св. Василије се против њих бори; то видимо у писму Илији, управитељу
провинције:
Коме смо наудили подижући место за збрињавање странаца, путника и болесника и омогућивши овим људима средства за утеху: лекаре, неговатеље,
пратњу…41

Постављало се питање одакле је произилазила Василијева ревност и смелост да се оштро супротставља друштвеним ауторитетима и људима на власти, као и, с тим у вези, шта је довело до тога да су они ипак са уважавањем
слушали глас овог епископа.42 Досадашње претпоставке које је резимирао Ј.
Карајанопулос — богата и угледна породица из које је св. Василије потекао,43
образовање и друштвени углед које је поседовао…44 — ипак нису задовоља
вајуће. Пресудан је био Василијев свештенички и морални лик, аскетски ауторитет и дубока посвећеност служби, коју му је Бог поверио.45
Постојање овог добротворног центра засведочено је на много места у изворима. О томе пише црквени историчар Сократ Схоластик. Он за једног
Василијевог хороепископа бележи да је „такође председавао Василијадом,
најславнијом странопријемницом сиромашних, коју је установио Василије
епископ Кесаријски, и од кога је примила име и почетак и остала то до нас.“46
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R. Smith, op. cit., 40.
Andrew T. Crislip, op. cit., 109.
„Letter XCIV“, Basil (The Great), Letters and Select Works, A Selected Library of the Nicene
and Post‑Nicene Fathers of the Christian Church, second series, ed. by Ph. Schaff, Vol. VIII,
Edinburh: Michigan s.a. 180. Хришћанска Црква је у IV столећу велику пажњу поклањала
решавању социјалних проблема — сиромаштва, глади, незбринутости и сл. У томе су
предњачили велики кападокијски oци. Видети о томе у: Susan R. Holman, The Hungry are
Dying–Beggars and Bishops in Roman Cappadocia. New York: Oxford University Press, 2001.
И дела црквене уметности сведоче ову бригу Кападокијаца: у Националној библиотеци Француске налази се рукопис из IX века — Беседа Григорија Ниског (BnF ms. gr 510
folio 149) — илустрован илуминацијом на којој се Василије Велики и Григорије Богослов
старају о болеснима купајући их, хранећи и лечећи им ране.
Ioannes Karayannopoulos, оp. cit., 379.
Ioannes Karayannopoulos, оp. cit., 379–341.
Ioannes Karayannopoulos, оp. cit., 383.
Ioannes Karayannopoulos, оp. cit., 384.
The Ecclestiastical History of Socrates Scholasticus, Chap. XXXIV, у: Socrates & Sozomenus,
Ecclesiastical Histories, A Selected Library of the Nicene and Post‑Nicene Fathers of the Chris-
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О болници у Василијади, као и о храму у оквиру ње, пише и сам Василије
у писмима Амфилохију Иконијском, у којима му помиње болницу крај Кеса
рије,47 а потом га позива да посети цркву те болнице.48
Болнице су, по угледу на св. Василија, оснивали и његови хороепископи.49
То видимо и из Василијеве коресподенције са државним чиновницима и порезницима, које на једном месту моли да се болница његовог хороепископа ослободи плаћања пореза,50 а на другом — да се хоероепископу помогне
око уређења болнице.51 Ова ослобађања су за циљ имала стварање неопходног капитала за хуманитарни рад.52 Василијеве болнице су га надживеле53,
постајући правна тела у оквиру Цркве.54
Василијева добротворна активност директно извире из његове теологије,
поготово из антропологије изражене у текстовима који се баве регулисањем
монашког живота у манастирским заједницама. Међутим, уврежено мишље
ње по коме је византијско монаштво у целини василијевско — не може бити
прихваћено. Богословско и пастирско дело овог светог оца, у сваком случају,
одиграло је значајну улогу у формирању каснијих организовања живота и
рада монашких заједница на Истоку.55
Василије је аутор најстаријих преосталих монашких правила56 на грчком
језику.57 Велика правила (или Проширена), али и Мала, у ствари су Васи
лијеви одговори на монашка питања.58 Она немају правни карактер,59 него
пре представљају морално‑аксетске поуке.60
Поред других питања, монашка Правила светог Василија Великог говоре
и о различитим аспектима добротворног рада и здравствене бриге његових
47
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tian Church, second series, ed. by Ph. Schaff, Vol. II, Edinburh: Michigan s.a., 533.
„Letter CL“, Basil (The Great), оp. cit., 420.
„Letter CLXXVI“, „Letter CL“, Basil (The Great), оp. cit., 441.
W. K. Lowther Clarke, оp. cit., 62.
„Letter CXLII“, Basil (The Great), оp. cit., 414–415.
„Letter CXLIII“, Basil (The Great), оp. cit., 415.
Chris Gilleard, оp. cit., 634.
Леонтије Павловић, оp. cit., 7.
Леонтије Павловић, оp. cit., 6.
„Early Monastic Rules“, in: Byzantine Monastic Foundation Documents: A Complete Translation of the Surviving Founders Typika and Testaments, ed. by J. Thomas and A. C. Hero,
Washington D.C., 2000, 22.
Литература о овоме је обимна. Поред наведених студија видети још и: E. Milner White,
The Rule of St. Basil, The Journal of Theological Studies, Vol. os XV (58), 1913.
„Early Monastic Rules“, in: оp. cit., 21.
А. Јевтић, Патрологија II: Источни Оци и писци 4. и 5. века — од Никеје до Халкидона,
Београд, 2004, 100.
J. Pavić, T. Z. Tenšek, Patrologija, Zagreb, 1993, 185.
А. Јевтић, оp. cit., 100; Philip Rousseau, Basil of Cesarea, Berkeley, 1994, 354; о другим аскет
ско‑монашким делима светог Василија Великог и њиховом међусобном односу видети:
А. Јевтић, оp. cit., 99–102.
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монашких заједница.61 На првом месту реч је о збрињавању сирочади, али и
деце коју су му родитељи поверавали ради њиховог образовања:62
У коме се животном узрасту може допустити да се Богу заветују (људи, кандидати за монаштво — прим. В. В.)? Одговор: … Мислимо да је свако доба,
па и оно првог узраста, прикладно да се приме они који нам долазе; децу без
родитеља да примамо — ако то она хоће, како бисмо по Јововом примеру
постали родитељи сирочади (Јов 29, 12)… Њих ваља… у свакој побожности
одгајати као заједничку децу братства, али одвојено: и по спаваоницама и по
дневном боравку, мушку и женску децу.63

Овај Василијев текст не само што је постао нормативан за своје доба него
је одиграо и велику улогу у каснијем збрињавању сирочади у целој Византији:
како у Константинопољу, тако и у удаљеним провинцијама.64
Што се разумевање болести и лечења тиче, монашка правила такође за
служују нашу пажњу. Указујући на божанско порекло медицинског знања65
и потребу његовог коришћења са расуђивањем, св. Василије на питање да
ли је бављење лечењем у складу са побожним животом — одговара: „Треба се марљиво служити вештином лечења када устреба, али тако да у њу
не полажемо све наде здравља и болести, него тако да на славу Божију и
проматрајући као узор бригу за душе црпимо корист од те вештине.“66 Ту се
oн, у ствари, креће златним, односно средњим путем исправног духовног
расуђивања, које не презире Божије дарове, попут дара лечења, јер долазе из
људских руку, али при томе не заборавља њихово небеско порекло.
Питање болесних монаха биће третирано и у Малим правилима,67 од
којих је најважнији одговор на 286. питање — да се болесни монаси лече у
болници — у коме Василије антиципира потоњу уобичајену византијску медицинску праксу.68
Ова Василијева брига за добробит људи различитог узраста и здравственог стања заснована је на његовом разумевању човека. Василијева кинонијска,
односно киновијска антропологија учи о човеку као бићу заједнице. Он је у
правом смислу речи створен за заједницу: само у њој може да истински
духовно напредује и аутентично постоји, „јер ко не зна да је човек питомо и дружевно живо биће, а не усамљеничко и дивље. Јер ништа није тако
61
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Andrea Sterk, Renouncing the World Yet Leading the Church. The Monk‑Bishop in Late Antiq‑
uity, Harvard University Press, 2004, 27.
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Timothy S. Miller, The Orphans of Byzantium: Child Welfare in the Christian Empire,
Catholic University of America Press, 2003, 7, 16.
P. Belić, „Uvod“, Sveti Bazilije Veliki, Opširna pravila u pitanju i odgovoru, prev. i uvod napisao
P. Belić, u: Redovnička pravila, prir. H. Borak, Zagreb, 1985, 175.
Q 51, Sveti Bazilije Veliki, оp. cit., 176.
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својствено нашој природи као међусобно општење и узајамно потребовање
и љубав према једнородним бићима.“69
Томе нас учи и узајамна упућеност људи једних на друге, заједничка а не
индивидуална природа примања духовних дарова којима нас Бог обдарује,
припадност једном Телу Христовом, што нас узајамно учини удовима и сл.70
Кесаријски архиепископ није сматрао да су ти други, неопходни за спасење,
искључиво непосредни чланови заједнице којој монах припада. Василијада је
управо пример за то. У њој су потребитима који нису били монаси служили и
монаси, пошто је свети Василије извесне манастире преместио из пустиње у
град, ради непосреднијег служења, подвизавања монаха,71 потреба и спасења
ближњих.72 Из тога се види да његово монаштво овде није одсечено од опште
заједнице верних нити по идеалима нити по улози у друштву,73 него да се
њему на један нови и квалитетан начин приближава.74 Зато Јован Мајендорф
с правом каже да је свети Василије Велики својим правилима настојао да монаштво избави од индивидуалистичког саморазумевања.75
У процесу промене односа према ужој и широј заједници која окружује монахе и којој они припадају види се и једна новина византијске филантропије:
превазилажење дотадашњих важећих основа добротворног рада, који су
били искључиво биолошки, односно натурални.76
Када свети кесаријски архиепископ своју паству поучава о делатној јеван
ђелској љубави, он полази од примера њених природних форми,77 али се на
њима задржава. Захтева њихову унутрашњу промену и преображај. Иако манастирска заједница преузима називе за своје унутрашње односе из фамил
ијарног вокабулара (оци и браћа), она ипак представља нову врсту породице.
Њени темељи су, наравно, другачији од оних који су одликовали свет класичне антике.78 Основа ових односа није више биолошка спона са свим својим
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P. Belić, u: Redovnička pravila, prir. H. Borak, Zagreb, 1985, 95.
Леонтије Павловић, оp. cit., 2. Овај Василијев став ипак неће остати доминантан кроз
сву историју монаштва у Цркви. Рaзлози за то не леже само у монаштву као таквом. И
различитости друштвених окружења играју своју улогу: „Вероватно је најзначајнија разлика (између василијевског и средњовековног монаштва — прим. В. В.) проистекла из
различитости јавног света касне антике и приватног света средњег века… Василијев манастир стога је био неопходно мање изолован од спољњег света свога доба него што ће
његови каснији наследници постати у средњем веку“ (Early Monastic Rules, in: оp. cit., 32).
Ј. Мајендорф, Увод у светоотачко богословље, Врњачка Бања, 2006, 19.
Chris Gilleard, оp. cit., 629.
Q 2, Sveti Bazilije Veliki, оp. cit., 111.
Andrew T. Crislip, оp. cit., 42.

64|Вукашиновић, В., Богословски извори добротворног рада Православне Цркве

неизбежним последицама — нужношћу (односно датошћу) постојања и инстинктивном љубављу, формама неслободе. На њено место долази нови, на
вери и светотајинском животу засновани начин постојања.
Међутим, брига за болесне чланове породице и овде бива пренесена,79 али
сада на један нови начин. Појава овакве здравствене заштите није случај
на нити плански изведена: она проистиче из самог начина живљења нове
заједнице:80 „Болнице су институционална продужења монашког ситема
здравствене заштите и одговарајућих му услова и служби“.81
Утицај теологије светог Василија Великог на потоњи развој филантропског рада у хришћанским црквама Истока и Запада био је веома велик. Управо је он умногоме деловао на место које се социјалном раду давало и даје у
западном монаштву.82 Он својим монашким правилима утиче и на друга,
класична, западна правила, попут Касијановог83 или Бенедиктовог, које у 73.
глави Василијево Правило назива моралним помагачем добрим и послушним
монасима84. Ништа мање није утицао ни на источне Цркве. Велика популарност овога светог оца и развијен култ према њему у византијским манастирима85 допринео је томе. Тако је за наше истраживање важно да укажемо да
је и Евергетидски манастир имао библиотеку са Василијевим делима,86 да се
аутори Евергетидског типика користе Василијевим текстовима у састављању
правила за свој манастир, као и да то исто чине састављачи правила за монашке заједнице произишле из овог реформаторског манастира касног XI
века87 у којима се обнавља монашки живот по киновијским идеалима.88
ЕКСКУРС I: О болницама и странопријемницама у Византији —
прво десетовековље
Треба разликовати две основне древне црквене социјалне институције:
странопријемницу и болницу.89 Болнице су биле објекти у манастирском
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89

Andrew T. Crislip, оp. cit., 39.
Andrew T. Crislip, оp. cit., 41.
Andrew T. Crislip, оp. cit., 100.
W. K. Lowther Clarke, оp. cit., 154.
J. Pavić, T. Z. Tenšek, оp. cit., 185.
Pravilo sv. Benedikta, prev. i uv. napisao M. Kirigin, у: Redovnička pravila, prir. H. Borak,
Zagreb, 1985, 300; Г. Флоровски, Источни Оци IV века, Врњачка Бања, 2003, 98.
Early Monastic Rules, in: оp. cit., 31.
Early Monastic Rules, in: оp. cit., 31.
Early Monastic Rules, in: оp. cit., 31.
Early Monastic Rules, in: оp. cit., 32.
Проблем терминолошког разликовања основних социјалних институција постојао је и
у почецима њиховог оснивања. Тако су изрази болница, клиника, странопријемница и
гостионица употребљавани скоро синонимно (Demetrios J. Constantelos, Christian Faith
and Cultural Heritage: Essays from a Greek Orthodox Perspective, Somerset Hall Press, 2005,
126).
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насељу или околини90 и постојале су два њихова основна типа: (1) за престареле
калуђере или монахе болесне од незаразних болести и (2) за болесне од заразних болести.91 Тешко је са потпуном извесношћу рећи када почињу са радом
византијске болнице у строгом смислу те речи. Терминолошки је то немогуће:
један исти термин означавао је различите стварности током више векова. Зато
је хроношко лоцирање пуног и правог почетка болничког живота могуће само
на основу врсте услуга које су оне давале, а не на основу имена.92 Док једна
група аутора прве српске болнице у Хиландару и Студеници управо због тога
не сматра болницама у правом смислу речи јер нису имале професионалне
лекаре,93 други већ из чињенице да је у њима обављано лечење, па и без такве
врсте професионалне медицинске помоћи, исте сматрају болницама у пуном
смислу, и тако их разликују од странопријемница, где се није лечило94 („Наша
студеничка болница била је установа која је служила само за лечење, дакле,
она је била медицинска установа у правом смислу речи“95).
Из Византије су у Србију стигла и прихватилишта96 — странопријемнице.97
Оне су биле посебан вид старања о посетиоцима и изнемоглим особама,
старим и болеснима.98 Постоји више мишљења о томе коме су оне биле
првобитно намењене. Једни мисле да су то биле особе ван манастира, прво
ходочасници и гости а тек потом и болесници,99 док други аутори говоре
о две, од почетка раздвојене врсте странопријемница (једна је намењена
путницима, а друга болеснима100), мада указују и на постојање мешовитих
типова.101
90

Светлана Поповић, Крст у кругу: архитектура манастира у средњевековној Србији,
Београд, 1994, 114.
91
Светлана Поповић, op. cit., 114.
92
T. S. Miller, Byzantine hospitals, Dumbarton Oaks papers, Vol. 38: Symposium on Byzantine
Medicine, 1984, 53–63, 53.
93
Лазар Мирковић, „Нешто о византијским и српским болницама у средњем веку“, Глас‑
ник СПЦ XLIV, 10, Београд, 1963, 383–391, 390; Леонтије Павловић, Српске манастирске
болнице у доба Немањића, Зборник ПБФ II, Београд, 1951, 555–566, 564.
94
Реља Катић, Болница Светог Саве у манастиру Студеници, Осам векова Студенице:
зборник радова, Београд, 1986, 201–206, 202. Ова два критеријума се, иначе, сабирају у
једну целину када се данас у медицинској науци дефинише феномен болнице. По дефи
ницији Светске здравствене организације, болницом се сматра институција са орга‑
низованим медицинским особљем која обезбеђује медицинску бригу (негу, третман)
пацијената (http://www.who.int/topics/hospitals/en/).
95
Реља Катић, op. cit., 202.
96
Реља Катић, op. cit., 203.
97
Hospice од лат. hospitium — ’гостињска кућа’.
98
Светлана Поповић, op. cit., 117.
99
„Странопријемнице“, у: Лексикон српског sредњег века, прир. С. Ћирковић и Р. Михаљчић,
Београд, 1999, 715.
100
Григорије Турски је у VI веку лепросаријум назвао странопријемницом (Timothy Miller,
Rachel Smith, Medieval leprosy reconsidered (1000 to 1300 A.D.), International Social Science
Review, 22. 3. 2006, http://www.encyclopedia.com/doc/1G1‑148857228.html).
101
Светлана Поповић, op. cit., 117. Логично објашњење овог феномена може бити следеће:
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3. Византијски предлошци и извори добротворног рада СПЦ
Православна Црква у Србији је своју добротворну делатност засновала
на византијским предлошцима и основама. Верске, политичке и породичне
везе црквених и државних поглавара Србије са Византијом послужиле су као
канал кроз који су плодоносни утицаји допрли до српског тла. У овом процесу пресудну улогу одиграла су два престоничка манастира: Богородице
Евергетиде и Христа Пантократора.
Директни утицај византијског схватања добротворног рада свети Сава
(1175 – 14. I 1236), први aрхиепископ српски, на првом месту примио је у Цариграду, и то у Евергетидском манастиру.102 Српска Црква је из Византије
преузела ове врсте и обрасце милосрдне делатности.103 Евегретидски типик
је својим ктиторским уводним делом узор за светог Саву,104 који је у овој
обитељи боравио када је одлазио да издејствује ставропигију за Хиландар, у
време владавине Алексија III Анђела (1195–1203):105 „И дође у свој звани му
манастир, у дом пречисте Богоматере Евергетиде, то јест Добротворке јер је
и ту са оцем био назван ктитор.“106 У манастир још дошао 1235, на повратку
из Свете земље,107 за шта је његов хагиограф записао: „И колико долажаше у
Цариград свагда ту имаше обитељ.“108
Манастир Богородице Евергетиде основао је богати Цариграђанин Павле
око 1048. године на свом имању у предграђу које се налазило изван зидина
Цариграда.109 Он је постао монах и први игуман манастира, a познат је и по
томе што је саставио велики аскетски флорилегијум Евергетинон, збирку
монашких текстова који регулишу живот у манастиру, у коме је користио и
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103
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105
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108

109

странопријемнице су изворнo биле места намењена поклоницима и путницима. Међу
њима су се повремено појављивали и болесници жељни исцељења на природан (медицинским интервенцијама) или натприродан (молитвама и светотајинским животом) начин, што су могли очекивати у манастиру. Уколико би се манастир прославио по таквим
исцељењима, број болесних поклоника би се веома брзо увећавао, a странопријемнице
би полако попримале овај нови, изворно не доминантни карактер (Pavlos Goudas and
Athanasios Diamandopoulos, оp. cit.).
Филарет Гранић, „Одредбе Хиландарског типика Светог Саве о харитативној делатности манастира“, Богословље XLII (LVI), 1 и 2, Београд, 1998, 172–179, 177; Evergetis: Typikon
of Timothy for the Monastery of the Mother of God Evergetis, transl. R. Jordan, Byzantine Mo‑
nastic Foundation Documents: A Complete Translation of the Surviving Founders Typika and
Testaments, ed. by J. Thomas and A. C. Hero, Washington D.C., 2000, 457.
Филарет Гранић, „Монаштво у служби ближњега у старом и средњем веку“, Богословље
XLII (LVI), 1 и 2, Београд, 1998, 67–72, 72.
Т. Суботин‑Голубовић, Прилог познавању богослужења у Српској Цркви крајем XIII века,
Хиландарски зборник, 10, Београд, 1998, 153–177, 154.
Evergetis Typikon, 456.
„Житије Светог Саве“, у: Теодосије, Житија, Београд, 1988, 139.
Evergetis Typikon, 456.
„Живот Светог Саве“, у: Доментијан, Живот Светог Саве и Живот Светог Симеона,
Београд, 1988, 103.
Evergetis Typikon, 454.
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дела светог Василија Великог.110 Његов наследник на игуманском трону био
је Тимотеј, други ктитор манастира, који је манастир проширио и утемељио.
Он је аутор најстаријег слоја манастирског типика, како његовог ктиторског,
тако и литургијског дела. Типик је настајао у више фаза — од првог слоја
1054–1070, па све до финалне верзије 1098–1118.111
Треба знати да је ово било време реформе монашког живота у Византији.112
Основна идеја тог покрета било је обнављање и јачање киновијског мо
наштва.113 Своје запажено место у том настојању имао је и Евергетидски
манастир:
Овај манастир био је вођ веома утицајног покрета за реформисање визан
тијског монаштва, који је, заснован на учењима претходникâ попут светог
Василија Великог и Студита, успео да измени тадашње погледе на тако важна
питања као што су организовање управе манастира, строга финансијска управа и повратак на општежитељни модел организовања монашког живота.114

Теологија светог Василија Великог присутна је и директно и индиректно
у Евергетидском типику.115 Аутори типика користе се Василијевим наслеђем
када регулишу дисциплинарна питања, попут забране личне својине.116 На
више места помињу га и директно: „као што свети Василије такође вели“117,
„што сведочи и божански Василије када говори“118 или „и то свети Василије
каже“119. Василијево разумевање значаја добротворног рада такође налази
овде своје место.
Евергетидски типик је најутицајнији византијски ктиторски типик икада
написан.120 Он утиче у великој мери на типике који настају након њега.121 У
неким случајевима реч је о директном преношењу структуре самог типика
са мањим адаптацијама, а у другим, какав је — на пример — случај са типиком манастира Пантократора, није реч о текстуалној директној повезаности,
него о преузимању основних идеја и обичаја.122
110
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112
113
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115
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118
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Evergetis Typikon, 454.
Evergetis Typikon, 455.
Evergetis Typikon, 455.
Evergetis Typikon, 457.
Evergetis Typikon, 457.
Тачан попис Василијевих дела употребљених у састављању овог типика имамо у: Ever‑
getis Typikon, 500–501.
Evergetis Typikon, 459.
Evergetis Typikon, cap. 4.
Evergetis Typikon, cap. 7.
Evergetis Typikon, cap. 17.
Evergetis Typikon, 468.
У вези с утицајем разумевања филантропске делатности манастира овог типика на друге
и потоње видети у: Evergetis Typikon, 505.
Evergetis Typikon, 456.
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Познато је да је Евергетидски манастир класични представник специфичног тренда у монашком животу Византије, а посебно престонице у последњој
четвртинини Х века. Тада су често подизане филантропске инстит уције
заједно са манастирима, што представља својеврсно масовно институцио
нализовање филантропије.123 Конкретни примери добротворног рада у Евергетидском типику су следећи:
а. Према сиромашнима и странцима
Раздавање милостиње сиротињи, пракса тзв. расподеле на вратима ма‑
настира, која је могла бити повремена — на манастирску славу (Богоро‑
дичин празник), када монашка рука треба да буде „великодушна“124, као и
задушна расподела на вратима у спомен на покојне монахе и приложнике125
— али и редовна, свакодневна у мањој мери.126 Такође је овим типиком било
предвиђено и старање о странцима,127 које се протезало све до њихове евентуалне хришћанске сахране.128
б. Према болеснима
Овај манастир и његов типик одликује велика брига о болесницима.129
У њему се помиње болесничка соба са осам кревета и, први пут у историји,
купатило,130 које је првенствено било намењено болесницима.131 За њих је
предвиђена и другачија, њиховим болестима прилагођена храна.132
Манастир Пантократор, потоња Зејрек џамија,133 налазио се у сeверном
централном делу Цариграда.134 Подигао га је Јован II Комнин и за манастир
саставио типик октобра 1136. године.135 Поред манастира налазила се позната
болница,136 као и старачки дом, а трећи саставни део ове целине, санаторијум
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Evergetis Typikon, 465; „Almsgiving“, in: Encyclopedia of Early Christianity, ed. by E. Ferguson, Routledge, 1990.
Evergetis Typikon, cap. 11.
Evergetis Typikon, cap. 36.
Evergetis Typikon, cap. 38.
Evergetis Typikon, cap. 38.
Evergetis Typikon, 465.
Evergetis Typikon, cap. 41.
Evergetis Typikon, 460.
Evergetis Typikon, cap. 28.
Evergetis Typikon, cap. 26.
Леонтије Павловић, Српске манастирске болнице у доба Немањића, Зборник ПБФ II,
Београд, 1951, 555–566, 559.
Pantokrator: Typikon of Emperor John II Komnenos for the Monastery of Christ Pantokrator
in Constantinople, transl. R. Jordan, Byzantine Monastic Foundation Documents: A Complete Translation of the Surviving Founders Typika and Testaments, ed. by J. Thomas and A.
C. Hero, Washington D.C., 2000, 725.
Филарет Гранић, „Одредбе Хиландарског типика Светог Саве о харитативној делат
ности манастира“, Богословље XLII (LVI), 1 и 2, Београд, 1998, 172–179, 177.
Леонтије Павловић, Болнице и лечења према неким грчким типицима из XI и XII века,
Неки споменици културе — осврти и запажања, IV, Смедерево, 1967, 133–150, 135–49.
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за лепрозне болеснике, био је на другој, удаљеној локацији.137 Манастир је за
време цара Андроника II Палеолога (1282–1325) служио као затвор за цареве
политичке противнике: ту је био затворен и син краља Милутина, Стефан
Дечански, са два своја сина од 1313. до 1320.138
У Пантократору брига није била вођена само о монасима, али ни болесници из саме обитељи нису били заборављени. Тако, типик налаже да се
о болесној браћи треба бринути или у њиховим ћелијама, ако је то могуће
и довољно, или у посебној шестокреветној соби.139 На располагању им је
стајао и један професионални доктор. Друга болница, намењена — како аутор типика каже — „нашој браћи у Христу“140, била је отворена за лаике који
нису имали монашки постриг. Пацијенти ове две институције нису се смели узајамно мешати.141 Значај који је придаван спољној болници манастира
Пантократора види се и из тога што питање њеног уређења заузима велики
део самог типика.142 Ова педесетокреветна болница143 са професионалним
докторима и медицинским особљем144 представљала је најуређенији медицински комплекс свога времена.145
У 42. поглављу типика манастира Пантократора дато је богословско обра
зложење постојања ове хуманитарне институције. Када аутор типика налаже
свем болничком особљу да, гледајући на Сведржитеља, не занемарују своју
одговорну службу, него да је са свим усрђем врше, он им понавља јеванђелске
речи које су директни темељ сваке црквене филантропске активности: Христос прима добра дела учињена потребитима као самоме себи (Мт 25, 40), а
свако занемаривање ове заповеђене обавезе повлачи есхатолошку казну.146
Филантропски комплекс манастира Пантократора укључивао је, поред
болнице са 50 постеља,147 још и старачки дом,148 који су водили монаси и
137
138
139
140
141
142

143
144
145
146
147
148

Pantokrator Typikon, 725.
Pantokrator Typikon, 726.
Pantokrator Typikon, cap. 10; 729.
Pantokrator Typikon, cap. 51.
Pantokrator Typikon, cap. 51.
Pantokrator Typikon, cap. 36–55. Српски превод дела типика који се односи на уређење
болнице и осталих филантропских институција манастира Пантократора (главе 36–63)
објавио је Л. Мирковић (Лазар Мирковић, „Нешто о византијским и српским болницама
у средњем веку“, Гласник СПЦ XLIV, 10, Београд, 1963, 383–391, 384–390).
Pantokrator Typikon, cap. 36.
Pantokrator Typikon, cap. 38–39.
Леонтије Павловић, оp. cit., 133–134.
Pantokrator Typikon, cap. 42.
Леонтије Павловић, оp. cit. 136.
Леонтије Павловић, оp. cit., 146. Византија даје нови поглед на старост, која више није
толико маргинализована као у Риму или старој Грчкој (Chris Gilleard, оp. cit., 636). Манастири су се посебно бавили старим људима. Напомињемо само да је показано да су
монаси иначе били најдуговечнији људи средњега века (Chris Gilleard, оp. cit., 635).
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који је примао 24 старца,149 као и санаторијум за лепрозне.150 Поред ових
великих институционалних форми човекољубља, у манастиру су неговане
и друге, мање форме, као што су пекара за храњење болесника и других
невољника,151 давање милостиње на вратима сиротињи152 и сакупљање и
раздељивање остатака од јела невољницима.153
Развијен и организован систем здравствене заштите и добротворних делатности ових двају манастира послужили су, како смо рекли, као узор и
надахнуће Србима што су у њима боравили. Утицај престоничких манастира
одвијао се у два таласа: први је пренео свети Сава, а други Стефан Дечански
и цар Душан.
ЕКСКУРС II: Литургијски живот и добротворни рад
У одређеним круговима православних богослова постоји мање‑више
изражен анимозитет према црквеном хуманитарном раду. Ову теолошку
оријентацију епископ бачки Иринеј препознаје код оних који говоре: „Ми
имамо Литургију; шта ту тражи нека социјала?“, па наставља говорећи:
У праву су уколико не прихватају социјалну теорију и праксу као супституцију
или… алтернативу Литургији Цркве,… али нимало нису у праву уколико
социјалну димензију бића, живота и мисије Цркве минимализују или… поричу, и то у име православља и у њиме његовог евхаристијског и аскетског
етоса. Прави и правилан поглед није ту ни поглед на Литургију само као на
индивуидуално‑мистички доживљај, ни поглед на социјална прегнућа и до
стигнућа хришћана схваћена као ванлитургијско делање и додатне „заслуге“.
Социјална длетаност Цркве се одвија као наставак или тачније као неотуђиви
саставни део њене Евхаристије, њене Литургије њеног богочовечанског начина постојања, живљења, делања, сведочења, даривања, самоприношења и
саможртвовања за живот и спасење света а у славу Бога Тројединога.154

149
150

151
152
153
154

Pantokrator Typikon, cap. 58–62.
Pantokrator Typikon, cap. 63. У досадашњој српској науци постојало је мишљење, засновано на преводу Л. Мирковића, да је трећа кућа филантропског комплекса манастира
Пантократора била својеврсна психијатријска клиника, намењена душевним болесницима. До тога је дошло пошто је Мирковић синтагму свештена болест превео као све‑
та болест (Лазар Мирковић, „Нешто о византијским и српским болницама у средњем
веку“, Гласник СПЦ XLIV, 10, Београд, 1963, 383–391, 389), коју је потом идентификовао
као душевну болест (Лазар Мирковић, оp. cit., 390). То исто је поновио Л. Павловић
пишући о трећој кући за душевно оболеле удаљеној од центра града (Леонтије Павловић,
Болнице и лечења према неким грчким типицима из XI и XII века, Неки споменици
културе — осврти и запажања, IV, Смедерево, 1967, 133–150, 148). Преводилац Р. Џордан
пак ову синтагму преводи као лепра, јер се у време када је писан овај типик значење те
синтагме више није односило на епилепсију, него на лепру (Pantokrator Typikon, 777). У
корист овог решења говори и текст самог типика, јер у уводном делу цар Јован Комнин
вели да је, подижући низ манастирских објеката, на месту удаљеном од самога манастира подигао и зграду за оне „чија су тела нападнута лепром“ (Pantokrator Typikon, 738).
Pantokrator Typikon, cap. 45.
Pantokrator Typikon, cap. 8.
Pantokrator Typikon, cap. 11.
Иринеј Буловић, оp. cit., 7–8.
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Надамо се да ово истраживање може да покаже колико је лажна алтернатива Литургија или добротворни рад, а колико, у ствари, између ове две
делатности Цркве постоји нераскидиво и органско унутрашње јединство.
Погледајмо само неке од могућих примера. Литургијско стваралаштво светог Василија Великог на најбољи начин интегрише у себе, у заступнички
евхаристијски вапај Цркве Богу Оцу, не само филантропске прозбе него и
читав евхаристијски програм социјалног рада Цркве, који постоји у његовој
анафори:
Помени Господе оне који плодове доносе и добро творе у светим Црквама
твојим и који се сећају сиротиње… домове њихове напуни сваким добром,
бракове њихове сачувај у миру и слози, децу одгаји, омладину васпитај, стар‑
це укрепи, малодушне утеши… ослободи мучене од нечистих духова, плови
са онима што плове, путуј са онима што путују, удовице штити, сирочад
заштити, сужње ослободи, болеснике исцељуј… Јер си ти Господе, помоћ
беспомоћнима, нада безнадежнима, Спаситељ витланима буром, пристаниште онима који плове, лекар болеснима.155

Типик манастира Пантократора ту везу на себи својствен начин још
дубље подвлачи и афирмише. У рад са болесницима ванманастирске болнице структурално и суштински је уткано њихово литургијско живљење. Болесници су били укључени у активни литургијски живот монашке заједнице
тако да се Света служба служила четири пута седмично у болничкој цркви:
средом, петком, суботом и недељом. Упокојени болесници су, опет, обавезно
литургијски помињани најмање три пута годишње, и то на задушне дане.156
Још један литургијски обичај по преимућству, прање ногу болесницима на
Велики четвртак, био је инкорпориран у богослужбени живот болесника.157
Није згорег напоменути да и ова пракса представља директно ослањање на
Василијева монашка правила, у којима свети отац вели човеку што самује и
не припада општежићу:
Јер, ево, Господ у преизобиљу свога човекољубља… да би нам потпуно и сасвим дао пример смирења у савршенству љубави, сâм се опасао и опрао ноге
својим ученицима. А кога ћеш ти онда опрати? Коме служити? Иза кога ћеш
бити последњи кад живиш сам са собом?158

4. Добротворни рад СПЦ од XII века до данас
По себи се разуме да је у оквирима овог рада немогуће детаљно и исцрпно
писати о овако опширној и сложеној теми. Поред тога, не олакшава нам посао
чињеница да се о њој до сада у теологији веома мало писало, као ни то што
су монографски радови овога типа и у другим дисциплинама ретки. Радови наших претходника су мање‑више побројани у литератури и коришћени
155
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„Заступничка молитва“, Божанствена Литургија Светог Василија Великог, Служебник,
Београд, 1986, 164–165.
Pantokrator Typikon, оp. cit., cap. 51.
Pantokrator Typikon, оp. cit., cap. 51.
Q 7, Sveti Bazilije Veliki, оp. cit., 122.
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су приликом писања ове студије. Међу њима су најважнији и најкориснији
текстови и студије Реље Катића и Леонтија Павловића. Леонтије Павловић,
један од ретких теолога који се опширније бавио питањима везаним за добротворни рад средњовековне Српске Цркве, пре 56 година је написао да су
подаци о српским манастирским болницама и лечењу у средњем веку оскудни, немилице разбацани и недовољно проучени.159 Од тада се, барем када је
теологија у питању, није много учинило на том пољу.
Прве српске манастирске болнице у Хиландару и Студеници настале су
по угледу на византијске манастире и њихове болнице.160 У њима се лечило
на основу приручника визнатијске народне медицине, али и медицинских
списа античких лекара.161
Визија болничког и хуманитарног рада светог Саве изражена у Хиландарском и Студеничком типику директно је заснована на евергетидском
предлошку,162 пошто су поглавља која се тичу добротворног рада у српским
типицима само превод и адаптација истих места у типику Евергетидског
манастира.163 Настанак самих болница, опет, није условљен само постојањем
таквих места у Евергетидском типику — велики манастири, попут Хиландара и Студенице, захтевали су да се, због бројности монаха (здравих, али и
болесних), изграде болнице.164
У науци постоји дуга расправа који је од ова два Савина типика старији.
Једна хипотеза помиње постојање првобитног превода Евергетидског типика, из ког су паралелно настајали Студентички и Хиландарски.165 Друга група
аутора мисли да је Хиландарски типик старији.166
159
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Леонтије Павловић, Српске манастирске болнице у доба Немањића, Зборник ПБФ II,
Београд, 1951, 555–566, 555.
„Болнице“, у: Лексикон српског средњег века, прир. С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд, 1999, 54.
Реља Катић, Медицина код Срба у средњем веку, САНУ: Посебна издања књига CCCX
Одељења медицинских наука књига 12, Београд, 1958, 165.
Филарет Гранић, „Одредбе Хиландарског типика Светог Саве о харитативној делатности манастира“, Богословље XLII (LVI), 1 и 2, Београд, 1998, 172–179, 179.
Љиљана Јухас‑Георгиевска: Типик Светог Саве за манастир Хиландар, Хиландарски
типик: рукопис CHIL AS 156, приред. Д. Богдановић, Београд, 1995, 97.
Реља Катић, оp. cit., 167.
Љиљана Јухас‑Георгиевска, оp. cit., 113.
Реља Катић, Болница Светог Саве у манастиру Студеници, Осам векова Студенице:
зборник радова, Београд, 1986, 201–206, 201; Љиљана Јухас‑Георгиевска, оp. cit., 97. За
Хиландарски типик се зна да је састављен у другој половини 1199. године (Љиљана
Јухас‑Георгиевска, оp. cit., 97), да има значајан степен самосталности у односу на типик — модел, са изменама и допунама карактеристичним за конкретну средину, али и
визију састављача (Љиљана Јухас‑Георгиевска, оp. cit., 114). Свети Сава је највероватније
редиговао превод, преиначио и допунио текст (Љиљана Јухас‑Георгиевска, оp. cit., 98).
Питање Студеничког типика је сложеније. Студеничка болница била је прва болница на
територији српске средњовековне државе (Реља Катић, оp. cit., 201). Њен нормативни акт,
Студенички типик, чији протограф није сачуван (Миодраг Петровић, Црквенодржав‑
на идеологија Светог Саве у Студеничком типику, Студенички типик и самосталност
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Анализирајући рад хиландарске и студеничке болнице, видимо, са једне
стране, да је српска медицина тога доба ишла у корак са европском,167 али и
то, са друге, да она није настала сама од себе, него да се надовезује на богате
токове византијског медицинског наслеђа и западне медицине тога доба.168
Хиландарска болница је проширивана и развијана и током наредних векова. Тако је цар Душан проширио и обновио Хиландарску болницу на комплекс од шест дванаестопостељних ћелија.169 То је наставио и кнез Лазар.170
Два најпознатија поглавља у типицима светог Саве која говоре о добротворним активностима његових манастира Хиландара и Студенице јесу ова:
38. О давању на вратима и 40. О болници и болничарима. Поређење обају
ових текстова показује њихову истоветност. Погледајмо студеничку верзију:
Глава 38: О давању на вратима
А оно што ће бити речено, и што ви треба веома да чувате, не малу корист и
спасење вам умножава. А шта је то? На вратима давање страним и немоћним,
који су нас покоја ради посетили, због њих и гостионицу сазидасмо… у којој
ћемо страној браћи одмора дати и немоћнима да леже, колико моћ допу
шта да их удостојимо бриге. А наге и босе одевати и обувати старом вашом
одећом и обућом, што нећете ви сами давати јер то не дозвољавамо него игуман. А треба хранити гладне и души давати, као што рекосмо, узакоњеним
хлебом и вином и сочивом неким од хране ваше претекле… А ово треба од
уздржљивости ваше да буде, а ако није могуће, а оно нека од сувишка буде. И
Богу је мило ако је могуће. А и умрле треба сахрањивати. Гробље за странце
је ради њих подигнуто… А не треба сахрањивати тек како било и као случајно,
већ прво ви, отпевавши погребне песме и друго достојно збринувши, ништа
не изостављајући, најчистије од свега треба према страној нашој браћи чи-
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168
169

170

Српске Цркве, Београд, 1986, 12), својим неизвесним датумом настанка ствара овај проблем. Време настанка Студеничког типика се у науци различито датира, а М. Петровић
даје опсежан преглед свих дотадашњих ставова и хипотеза (Миодраг Петровић, оp. cit.,
14–41). Он доказује да је своју завршну форму типик морао имати пре 9. фебруара 1206,
када је свети Сава пренео тело светог Симеона у Студеницу, односно 13. фебруара, када
је преузео архимандритство у њој (Миодраг Петровић, оp. cit., 110), али питање доње
границе оставља отворено. Петровић износи четири досадашње хипотезе о могућем
времену настанка Студеничког типика, које говоре да је он написан: пре Хиландарског
типика, 1199, када се упокојио Симеон Мироточиви, пред Савин пут у Студеницу, и након Савиног доласка у Студеницу (Миодраг Петровић, оp. cit., 18). Он на крају вели да је
тешко до краја одговорити на ово питање, пошто нема најстаријих сачуваних преписа
(Миодраг Петровић, оp. cit., 20). При томе указује и да постоји низ аргумената који говоре у корист старине Студеничког типика, од којих постојање старијих облика писања
многих речи у њему није најмањи (Ibid).
Реља Катић, Болница Светог Саве у манастиру Студеници, Осам векова Студенице:
зборник радова, Београд, 1986, 201–206, 201.
Реља Катић, оp. cit., 202.
Леонтије Павловић, оp. cit., 561; Реља Катић, Медицина код Срба у средњем веку, САНУ
Посебна издања књига CCCX Одељења медицинских наука књига 12, Београд, 1958, 167.
Леонтије Павловић, оp. cit., 562; Реља Катић, оp. cit., 167.
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стоту указати, да и ми чисту и богату милост за њих од Бога примимо. А не
волимо да икога са врата наших празног отпустите.171

Ако је упоредимо са хиландарском варијантом, видећемо да суштинске
разлике нема.172 Одемо ли корак даље па погледамо Еверегетидски типик,
установићемо да свети Сава није само превевши пренео текст овог поглавља
него да оно има и исти број у распореду грађе типика. Једина разлика било
би то што грчки типик има и наставак који не постоји код Срба, а који говори о забрани давања помоћи особама женског пола на вратима,173 осим на
манастирску храмовну славу и задушне дане.174 Ова до данас недовољно истакнута чињеница, мишљења смо, управо показује већу старину Хиландарског типика. Слична је ситуација са односом Студеничког и Хиландарског
типика када је организовање болница у питању. Оно је описано овде:
Глава 40: О болници и о болничарима
Заповедамо дакле да се изабере болеснима ћелија која је по изгледу добро
успела болница; и постеље поставити болеснима за лежање и одмор, и болничара им дати како би им помагао у свему. Ако ли… многи у болест падну,
да им се дају два болничара, арула велика, тј. огњиште од метала сковано и
преносиво, а на њему ћете болеснима укроп топити и друго што им је за утеху, по могућству, што је за јело и пиће и за остале потребе. Игуман свагда а
не ретко у болницу нека долази и свесрдно посећује братију и свакоме доноси потребно.175

Заједничко за обе српске варијанте јесте и то што се у њима не помиње
број кревета,176 док евергетидска, која им је обема директни и непосредни предложак, то помиње.177 Евергетидски типик је, као што се да видети,
својим најзначајнијим филантропским поглављима директно утицао на светог Саву и његово састављање Хиландарског и Студеничког типика, у којима
171
172
173

174
175
176
177

Студенички типик, превео Т. Јовановић, Београд, 1994, 64а–65, 119.
Хиландарски типик: рукопис CHIL AS 156, прир. Д. Богдановић, Београд, 1995, 89.
Можда се већа старина Хиландарског типика може управо овим детаљом показати. Када
је свети Сава (или неки од његових преводилаца), који је иначе до ситница понављао
прописе Евергетидског типика, дошао до овога места у преводу текста, он га је, по природи ствари, морао сматрати непотребним само уколико је могућност доласка особа
женског пола на манастирску капију била искључена, односно немогућа. Пошто је женама забрањен улазак на Свету гору, постоји велика вероватноћа да је зато испуштен
завршни део поглавља. Када је после приређивана студеничка варијанта, овај део није
унет — или омашком приређивача или су они тада пред собом имали само српску
али не и грчку варијанту предлошка. Да је ситуација била обрнута, односно да је прво
састављан Студенички типик, било би крајње нелогично и непримерено да се овај део
изостави. На првом месту, јер су жене долазиле у прошњу на манастирску капију, па је
ту постојала опасност које на Светој гори нема, те би се приређивачи нашли у незгодном положају када би морали да објашњавају зашто су ово врло важно правило монашке
дисциплине у преводу изоставили.
Evergetis Typikon, 496.
Студенички типик, 67б–68а, 123–124.
Хиландарски типик, 91.
Evergetis Typikon, 497.
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се преводилац директно ослања на типик — модел.178 Из овог следи да је
световасилијевско библијско‑литургијско харитативно предање кроз овај
типик, односно типике индиректно продрло у Православну Цркву у Србији
и обликовало њену визију и праксу добротворног рада. Директни Василијев
утицај видео се, на првом месту, у служењу његове Свете Литургије — тог
обрасца истинског богољубља и човекољубља, као и у великом интересовању
за Василијева богословска дела којe су гајили наши преци.179
Црквеноправни и државноправни документи такође су регулисали хуманитарни рад у средњовековној Србији. Велики значај имало је Законоправило — Номоканон светог Саве, који озакоњује социјалну бригу и чини
је обавезном.180 Душанов законик својим 28. чланом181 такође регулише ово
питање: „И по свим црквама да се хране сироти као што су ктитори заповедили. Ко их од митрополита, епископа или игумана не буде хранио да се
одлучи од чина.“182
Решавањем социјалних питања српска Црква није се бавила само на
територијама своје јурисдикције. Тако је краљ Стефан Урош II Милутин
(1282–1321) подигао болницу у Цариграду крај познатог манастира Продрома, посвећеног св. Јовану Крститељу и Претечи.183 То није била једина Милутинова болница у иностранству. Подигао је и српски манастир у Јерусалиму
светим арханђелима Михаилу и Гаврилу и уз њега сазидао болницу са
странопријемницом.184 Њих је потом издржавао и даривао и цар Душан.185
Хагиограф краља Милутина пише:
У самом граду Цариграду на месту званом Продром сазда божанствену
Цркву… и постави ксенодохије т.ј. болнице и ту начини мноштво одара ради
почивања болнима, меке постеље поставивши поврх њих… Многе веште лекаре нашавши даде им много злато и што им је на потребу да непрестано
надзиравају болеснике лечећи их… У таквом месту код светог Продрома… и
до данас се сваки дан износи на порту обилно вина и хлеба и друге различне
хране, ради довољног давања ништима и странима, и свакоме који треба.186

178
179

180
181
182
183

184
185
186

Љиљана Јухас‑Георгиевска, оp. cit., 116.
Тако се преписи Василијевих Монашких правила налазе, између осталих, и у зборницима из XIV века (данас у Народној библиотеци Србије) и 1649. године — манастир Рача
(данас у Универзитетској библиотеци) (Д. Богдановић, Инвентар ћирилских рукописа
у Југославији [XI–XVII века], Београд, 1982, 33, 37).
Реља Катић, оp. cit., 203.
Ibid.
http://www.dusanov‑zakonik.co.yu/
Реља Катић, Медицина код Срба у средњем веку, САНУ Посебна издања књига CCCX
Одељења медицинских наука књига 12, Београд, 1958, 168.
Реља Катић, оp. cit., 170.
Леонтије Павловић, оp. cit., 556.
„Живот краља Милутина“, у: Данило Други, Животи краљева и архиепископа српских:
службе, Београд, 1988, 131.
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Познато је да је током целог средњег века у српским манастирским болницама само ова Милутинова у Цариграду имала професионале лекаре,187
док су остали били лекари емпирици.188 При овој болници налазила се и Милутинова медицинска школа, у којој су предавали најугледнији византијски
лекари тога доба.189 Краљ Милутин је, попут других наших владара, много
допринео развоју болница материјално им помажући,190 што видимо и на
примеру хиландарске, која се у његово време проширује, да би у доба Душана191 имала шест великих соба.
Мишљење по коме су Стефан Дечански (1321–1331) и његов син Душан
(1331–1355)192 надахнуће за свој филантропски рад нашли првенствено док
су боравили у манастиру Пантократору193 и његовој чувеној болници — није
новост у досадашњој литератури.194 Стефан се по повратку у Србију и узласку
на краљевски престо овом идеалу вратио, подижући у близини манастира
Дечана195 „други манастир“ или, како то писац његовог житија вели:
И тамо сабра по целој његовој области братију која болује од свештене болести, довољна множина по броју, оне који су имали изједено лице узаврењем
крви, пошто је место отпало, и пошто су се прстен отргнули од самих околних костију, и разделили се од члановног састава, оне који су се сасвим савили и нису могли ништа радити, и оне који нису могли слободно дисати, ради
љутине која је излазила изнутра.196

Сви аутори које смо до сада наводили а који пишу о овој болници под синтагмом свештене болести подразумевају епилепсију или неку сличну врсту
душевне болести.197 То ипак неће бити тако. Треба знати да је епилепсија називана свештеном болешћу (hiera nosos) у античкo доба, а тако је називана и у
187
188

189
190
191

192
193

194

195

196

197

Лазар Мирковић, оp. cit., 390.
Реља Катић, Болница Светог Саве у манастиру Студеници, Осам векова Студенице:
зборник радова, Београд, 1986, 201–206, 205.
Реља Катић, оp. cit., 168.
Светлана Поповић, оp. cit., 116.
„Болнице“, у: Лексикон српског Средњег века, прир. С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд, 1999, 54.
Светлана Поповић, оp. cit., 116.
„Житије Стефана Дечанског“, у: Григорије Цамблак, Књижевни рад у Србији, Београд,
1989, 53, 60.
Леонтије Павловић, оp. cit., 559; Лазар Мирковић, оp. cit., 390; Реља Катић, Медицина
код Срба у средњем веку, САНУ Посебна издања књига CCCX Одељења медицинских
наука књига 12, Београд, 1958, 170.
Локација ове болнице још није утврђена, иако постоје разне хипотезе, од којих је једна
да се она налазила у селу Горња Лука на десној обали реке Бистрице (Леонтије Павловић,
оp. cit., 560).
„Житије Стефана Дечанског“, у: Григорије Цамблак, Књижевни рад у Србији, Београд,
1989, 69–70.
То чини и Будимир Павловић у делу: Манастирске болнице у средњевековној Србији,
Црквене студије: Годишњак Центра за црквене студије, I, 1, Ниш, 2004, 383.
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медицинској школи Хипократа и његових следбеника,198 док су Византинци
од IV века овим термином називали лепру.199 Лепра се и у средњовековним
текстовима западних аутора, несумњиво по угледу на њихове источне претходнике, назива свештеном болешћу.200 Слична грешка је код наших научника учињена и у тумачењу посебне странопријемнице овога манастира, коју
су прогласили душевном болницом, а она је била — лепросаријум.201
Још једну од важних средњовековних манастирских болница подигао је
цар Душан у својој задужбини, Светим арханђелима код Призрена.202 Она
је значајна и зато што је била намењена искључиво лечењу болесника и ни
је имала функцију странопријемнице,203 те није, стога, била карантинског
типа.204
Болнице су при српским империјалним манастирима, али и градовима,
подизане и пре и после Косовске битке (1389). За име кнеза Лазара Хребе
љановића (1371–1389) везана је раваничка болница.205 Он је по подизању манастира Раванице „саздао и други храм са источне стране у горњим местима
близу велике лавре и болницу устројио за успокојење болесних монаха, странаца и раслабљених.“206
Лазарев син деспот Стефан Лазаревић (1389–1427) подигао је болницу и
странопријемницу у Београду.207 О томе је Стефанов хагиограф Константин
Философ записао: „Сазда и странопријемницу болесницима и цркву у њој у
име светог чудотворца Николаја на најслађој води.“208
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http://www.hubin.org/facts/history/history_schizophrenia_en.html.
„Insanity“, in: The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. II, ed. by A. P. Kayhdan, New York:
Oxford, 1991, 988; „Leprosy“, in: The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. II, ed. by A. P.
Kayhdan, New York: Oxford, 1991, 1218.
Timothy Miller, Rachel Smith, Medieval leprosy reconsidered (1000 to 1300 A.D.), International Social Science Review, 22. 3. 2006, http://www.encyclopedia.com/doc/1G1‑148857228.html.
Лазар Мирковић, оp. cit., 383–391, 389–390; Леонтије Павловић, Болнице и лечења пре‑
ма неким грчким типицима из XI и XII века, Неки споменици културе — осврти и
запажања, IV, Смедерево, 1967, 133–150, 148.
Реља Катић, оp. cit., 172–173.
„Болнице“, у: Лексикон српског Средњег века, прир. С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд, 1999, 55.
Светлана Поповић, оp. cit., 114; Леонтије Павловић, Српске манастирске болнице у доба
Немањића, Зборник ПБФ II, Београд, 1951, 555–566, 561.
Реља Катић, оp. cit., 173.
Нешто о Кнезу Лазару по рукопису XVII вијеку спремио за штампу Стојан Новаковић,
Гласник СУД, књ. IV, свеска XXI (старог реда), Београд, 1867, 161–162.
Реља Катић, оp. cit., 173; Леонтије Павловић, оp. cit., 563.
Константин Философ и његов Живот Стефана Лазаревића деспота српског, по двјема
српско‑словенским рукописима изновје издао В. Јагич, Гласник СУД, књ XLII, Београд,
1987, 223–328, 287. Ово се, потом, много пута наводило и понављало: Т. Корићанац, Двор‑
ска библиотека Деспота Стефана Лазаревића, Београд, 2006, 18; Историја Београда,
прир. З. Антонић, Београд, 1995, 62; Светлана Поповић, оp. cit., 117.
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Када је Светлана Поповић 1994. писала своју важну књигу Крст у кру‑
гу, напоменула је да нема материјалних трагова на терену који би говорили
о изгледу манастирских болница, јер до тада ниједна таква болница није
била археолошки утврђена.209 То се потом барем делимично изменило са
ископавањима у селу Мажићи. Манастир светог Георгија у Дабру (Мажић
код Прибоја) помиње се у Студеничком типику: како је игуман овог манастира210 учествовао у избору студеничког игумана. Манастир, који потиче
из XII века, био је разорен у XIII в., да би га потом, почетком XIV в., обновио краљ Милутин.211 У тој обнови је или подигнута или обновљена веома
добро опремљена манастирска болница. То је једина болница у српским
манaстирима чије је постојање засведочено и археолошким налазима, односно материјалним доказима.212
Пропаст српске средњовековне државе није представљала потпуни крај
срећне симбиозе црквене хуманитарне активности и здравствено‑социјал
них институција. Током низа година проведених под турском окупацијом,
а понајвише у временима устанка против Турака, манастири су опет и изнова служили као болнице. Они су то били и за време Првог српског устанка (1804–1813). То је посебно важило за манастире ваљевског краја Ћелије и
Каону, али и за многе друге.
Хуманитарна активност српске Цркве настављена је и у ХХ веку. Најзна
чајнија фигура на овом пољу црквеног рада свакако је владика Николај
Велимировић (1880–1958). У времену пред Други светски рат еп. Николај
Велимировић основао је дечја сиротишта и хранилишта, попут оног у у Би
тољу — познати Богдај213 (где су примана равноправно деца хришћанске и
муслиманске вероисповести).214 Године 1942. основано је и сиротиште Све‑
ти Никола при храму у Трстенику за децу — ратне сирочиће.215 И овим
сиротиштем, као и претходним, руководила је позната сарадница епископа
Николаја, Надежда Аџић, потоња монахиња и игуманија Ана.216
После Другог светског рата, у тешким временима за српску Цркву, када
је званична идеологија била атеистичка, а православље силом потиснуто на
друштвене маргине, Црква није престајала са својим хуманитарним радом.
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Светлана Поповић, оp. cit., 116.
Студенички типик, гл. 13: „О постављању игумана“, 73.
Ту обнову помиње архиепископ Данило Други пишући житије краља Милутина, где
вели да је Милутин обновио и „у Дабру цркву светог мученика Христова Георгија у месту званом Ораховица“ („Живот краља Милутина“, у: Данило Други, Животи краљева
и архиепископа српских: службе, Београд, 1988, 133).
Саво Дерикоњић, „Манастир Светог великомученика Георгија Ораховица–Мажићи“,
Гласник СПЦ LXXXIX, 7, јул 2007, Београд, 204–205.
Одабрани записи и преписка игуманије Ане Аџић, прир. сестринство манастира Вра
ћевшница, Враћевшница, 2003, 137.
http://www.rastko.org.yu/bogoslovlje/vartemije‑vl_nikolaj.html.
Одабрани записи и преписка игуманије Ане Аџић, 139.
http://www.pravoslavlje.org.yu/broj/947/tekst/veliko‑srce‑male‑ane/print/lat.
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Један од најзначајнијих добротворних пројеката, започет јануара 1946, јесте
рад сестара Раванице у њиховом филијалном манастиру Светој Петки (у Извору код Параћина217) са женским лицима теже и тешко ометеним у развоју.
Владика шумадијски Сава Вуковић (1930–2001) оснивао је сиротишта за децу
родитеља пострадалих у ратовима са краја ХХ века.218 Манастир Ковиљ организовао је и води заједнице за лечење од наркоманије.219 Постоји и посебна
институција овога типа — Човекољубље,220 добротворни фонд Српске православне Цркве. И Човекољубље и други побројани представници добротворног рада Српске Цркве данас настављају у пуној мери световасилијевску
традицију активног хришћанског старања о другоме који је на овај или онај
начин у невољи.
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К. Кончаревић, Комуникативно понашање монаха у српској говорној и социокултурној
средини (ситуативни модел анализе), Зборник Матице српске за славистику, 69, Нови
Сад, 2006, 119.
http://www.eparhija‑sumadijska.org.yu/Istorija/sava.html.
http://arhiva.glas‑javnosti.co.yu/arhiva/2006/09/19/srpski/R06091803.shtml.
Више о томе видети на: http://www.covekoljublje.org.
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Die Theologische Quellen und Geschichte der karitativen Tätigkeit
der Serbischen Orthodoxen Kirche im Laufe der Jahrhunderte

S

eit ihrer Entstehung selbst hat sich die Kirche intensiv und barmherzig mit den
sogenannten sozialen Fragen und Problemen befasst. Viele werden zustimmen,
dass diese Tätigkeit ihrerseits nicht essentiell das Wesen der Kirche darstellt. Es
handelt sich bei dieser Tätigkeit nicht um eine differentia specifica, der entsprechend die Kirche in dieser Welt erkannt wird. Gleichsam handelt es sich aber auch
nicht um einen Zufall, um ein Phänomen, beziehungsweise um ein Amt das die
Kirche ausführen kann, aber nicht muss. Es handelt sich, so muss man es verstehen,
um einen Ausdruck des Kerns des Wesens der Kirche – wir sind nämlich verpflichtet, einander zu lieben (1.Jo.4,11). Beispiele spontaner oder gar organisierter karitativer Maßnahmen von Kirchenmitgliedern sind zahlreich. Unversieglich sind sie
uns geläufig aus den Seiten des Neuen Testaments, aus frühchristlichen Texten, aus
Heiligenlegenden, durch Aussprüche der Wüstenväter, nicht letztlich aus den Regelbüchern mittelalterlicher Klöster. In der ersten drei Jahrhunderten der christlichen
Ära gab es keine speziell organisierten oder institutionalisierten kirchlichen Krankenhäuser erstmals entstanden sie im 4. Jahrhundert. Von Krankenhäusern jedoch
in der klassischen Bedeutung des Ausdrucks kann man erst ab dem 9/10. Jahrhundert sprechen. Zwei der bekanntesten und für unsere Untersuchungen wichtigsten
Beispiele sind die Krankenhäuser des Klosters der Mutter Gottes Evergetis (1048)
und des Klosters Christus Pantokrator (1136) in Konstantinopel. Eine gewisse Art
der Krankenpflege bei orthodoxen Kirchen und Klöstern, gab es auch in der Zeit
vom 4‑11. Jahrhundert. Ein eigentümliches System des Gesundheitsschutzes war
ein universelles Kennzeichen des frühen Mönchstums. Wir erkennen daraus, dass
zum Großteil die Kirchen byzantinische Sozial‑Einrichtungen entwickelt haben.
Wir wissen, dass das Krankenhaus neben der Hagia Sophia Kirche von Kaiser Justinian errichtet wurde. Der Reformator des Klosterlebens Theodosius der Große
(6.Jh.) errichtete Klosterspitäler in Palästina, während zur gleichen Zeit in Jerusalem Krankenhäuser entstanden. Die karitative Tätigkeit der Kirche entfaltete sich
auch aus der christlichen Definition der Bedeutung von Gastfreundschaft und ihrer Wichtigkeit. Diese neutestamentliche, philanthropische Aktivität wurde hierauf
im Rahmen des Herbergswesens institutionalisiert. Daher entwickelten sich in den
Städten ab dem 4. Jahrhundert öffentliche, organisierte Stifte zur Beherbergung von
Ortsfremden, Armen, Waisen, Greisen, Schwachen und Findelkindern. Anfangs
waren dies Versuche bescheidenen Ausmaßes auf der Basis lokaler Initiativen, um
später zu einer organisierten und gut entwickelten kirchlichen Aktivität größten
Ausmaßes heranzuwachsen. Derartige Aktivitäten der Kirche sind nicht immer und
überall ohne Widerstand geblieben. Bei der Überwindung solcher Haltungen hat
der Heilige Basilius der Große, kraft seiner Theologie und karitativen Praxis, eine
entscheidende Rolle gespielt.
последња траница

Саорнос 3 (2009)

Α

81–93

Ω

УДК 271.2-528-1
27-1
271.2-585

Stoyan Chilikov

University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”, Department “Liuben Karavelov”, Kardzhali

Orthodox Worldview. The Eucharistic and
Therapeutic Tradition of the Church

Abstract: The confrontation of the therapeutic to the Eucharistic spirituality and of the
therapeutic to Eucharistic worldview is not an isolated process. The Church continues
to secularize. One of the reason for this, as well as for the crises in the monasticism,
the clergy and the entire Church is precisely this confrontation. Only the return of the
Eucharistic worldview, the resumption of the liturgical life and the communion among
the Christians, would give the possibility to the Church to carry out its duties. And that
would be just the beginning. They themselves can not change the Church reality, but
they are the most important steps that we should do… If we believe that the Eucharist
is the foundation of the Church.
Key words: therapeutic tradition, liturgical life, spirituality, monasticism, Communion.

W

hat the orthodox worldview is? Do we have an orthodox worldview ourselves? How the orthodox Christian “looks” at the world – as a creation of
God or as a society of sinners, which he must resist? Such questions and their answers determine the content of the theme of the orthodox worldview. The aim of
this exploration is to follow the shaping of the orthodox worldview, its functions,
content, development through the ages and contemporary state on the basis of
the tradition of the Holy Fathers and the liturgical life of the Church.
The creation of the world is described in the 1st chapter of the book of Genesis.
The holy prophet Moses writes that the world is created gorgeous by God and
every creation in it is nice, beautiful, splendid and “very good” (καλά λίαν): “And
God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good” (Gen. 1:31).
The commentaries of the Holy Fathers portray the man as “a crown of creation”.1
He is created in the image and likeness of God and some of the Fathers say that
the image of God in man includes not only the soul, but also the body. Thus they
– the human soul and body, represent the beauty of God’s creation in the utmost
degree. They represent the beauty and the harmony, that reign in the divine life
within the Most Holy Trinity.
1

Cf. St. John Chrysostom, Interpretation of Genesis, 3, 2 PG 54, 593; St. Gregory Theologian,
Oration 45, 7 PG 36, 269.
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The ancestral sin of Adam and Eve in Paradise is namely a denial of this beauty.
Their fall leads to a loss of the beauty of the man, to an alienation from God and
to a darkening of the God’s image in him. The first men’s communion with God
in Paradise was a premise for their sanctification and holiness, needed to become
as wonderful as the Creator Himself. But the interruption of the communion with
God, the alienation from Him brings a loss of the good and the beauty and infiltration of the passions into the man. He realizes that he is naked, lacking the beauty
and the good, lacking the God’s glory and harmony. That’s why God dressed him
in “coats of skin” (Gen. 3:21), which, according the interpretations of Origen, St.
Gregory of Nyssa and St. Maxim Confessor represent the passions in the man.
The Incarnation of the Logos is fulfilment of God’s providence – the man has
to become а inheritor of the Kingdom of God and His blessings. In Lord Jesus
Christ there is unity of the both natures – divine and human. All humanity is
adopted in the hypostasis of God the Word. Everybody is called to participate in
the divine life and to be “sons of God”. This happens in the life of the Christians
in the Church. The baptism vests us with the God’s glory, beauty, purity and incorruption. It engrafts us into the Body of Christ and establishes the new Life in
us. The Eucharist and all mysteries of the Church bring Christians together with
Christ, making them participants of the coming Kingdom of glory and transforming them into holy and righteous persons as Christ Himself is.
In the life of the Christian Church there are two basic preconditions that had
and have the most important influence over its development. These are firstly the
Eucharistic tradition of the Church and secondly the monastic – ascetical tradition.
A pivot of the liturgical and spiritual life of the Body of the Church is the
Eucharist. St. Paul talks about it in the eleventh chapter of his First Epistle to
the Corinthians: the communion with Christ in the Eucharist will proclaim the
Christ’s death “till He comes”2. This is the coming Kingdom of God, the life in the
age to come, that begins with “the braking of the bread” and the participation in
the Body and the Blood of Christ. That’s why the Eucharist also has clearly expressed eschatological perspectives.
The rest of the New Testament texts, where the Eucharist is mentioned (John 6;
Luke 22; Acts 22) are not of the less importance concerning the dogmatic teaching
of the Church about the Eucharist. “The bread” and “the wine” that Christians eat,
are “the life of the world” (John 6:51). The Eucharist holds the fullness of the faith.
It is the Mystery of the Church, that is accomplished by “all together” and that
never had stopped to be accomplishing in the Church body.3 In the early Christians texts, as Didache and the writings of the Holy Fathers from 2nd – 3rd century
for example, these ideas continue to develop. St. Ignatius of Antioch (+107) represents the Eucharistic community as follows: all together gathered at one place
around their own bishop for praying and offering the Eucharistic sacrifice.4
2
3
4

Cf. 1Cor. 11:26.
Acts. 2:42.
Cf. Ignatius of Antioch, Epistle to smyraneans; Epistle to the Philadelphians.
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St. Irineus of Lion (+202) lays special emphasis on the doctrinal character of
the Eucharist. The Eucharist contains the essence of the orthodox faith:
Our faith is in accordance with the Eucharist, and the Eucharist in turn establishes our faith. For we offer to God His own, announcing consistently the fellowship and union of the flesh and Spirit. For as the bread, which is produced from
the earth, when it receives the invocation of God, is no longer common bread, but
the Eucharist, consisting of two elements, earthly and heavenly; so also our bodies, when they receive the Eucharist, are no longer corruptible, having the hope of
the resurrection5.

In the Communion with Christ the faithful participate in the incorrupt life of
His Resurrection, this is a beginning of the life in the age to come, sharing the salvation given to us by the Redeemer. So, in the Eucharist we have the most direct
expression and experience of the Christian faith – it is a token of the Church of
Christ. Therefore “let that be deemed a proper Eucharist, which is administered
either by the bishop, or by one to whom he has entrusted it.”6
The Holy Fathers after the 3rd century continue to describe the Eucharist as
a central event in the parish, underlining its eschatological and soteriological
character. In the Holy Communion the faithful receive Christ for unity among
themselves and with Him, and for “eternal life”.
In the 4th century there are exceptional church‑ and worldwide events. Christianity is no longer persecuted religion. St. Constantine the Great’s decree in Mediolanum (313) brings equal rights to Christianity and generally acknowledged
religions in the Roman Empire. Gradually many gentiles convert to Christianity, but not all of them do this by faith in the Resurrected Christ, but because of
self‑interest since Christianity becomes to prevail as a state religion in the Roman
Empire. Large quantities of heathens enter the Church, but they do not want to
deny easily their traditional faith in “gods”, their traditions, culture, customs. All
this reflects negatively on the spiritual and moral life of Christians and this is one
of the main reasons for the emergence of monasticism. Some of the Christians,
who wants to live pure and holy life, according to the Christ’s commandments,
prefer to seclude in distant places and thus to serve God away from “this world”.
This way the anachoretism appears and it is associated with the name of St. Anthony the Great (+356). In the 4th century the anachoretism develops extremely
fast, but threats to form itself as independent movement outside the Church. St.
Basil the Great helps to overcome this danger, drawing up rules and statutes for
the monks of the East and organizes their lives in the Church.7 Such is the role
of St. Benedict of Nursia in the West and to some extent of St. John Cassian the
Roman. Thus the coenobian monasticism is born.
During the first centuries the faithful in the Church live and unite all around
the Eucharist. It is that defines their lives, faith, worldview, culture, customs, it
cultivates them in Christ. The emergence of monasticism, despite its undoubted
5
6
7

Irineus of Lion, Against heresies 4, 18, 5.
Cf. Ignatius of Antioch, Epistle to smyraneans, 8.
In this respect, the bishops of Alexandria have great merits.
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high spiritual and moral ideal, arises certain antagonism with the Eucharistic tradition of the Church. Initially it appears deliberately to preserve what is ownership
of the entire Church in the individuals – holiness, purity and life in Christ. But
speaking through the prism of the past centuries, too often it manifests itself as
independent, even we may say as “a church in the Church”.
The history of the Church and its life are rich of examples illustrating that the
monasticism has a strong influence on our faith. We say that the Church defines
the Christian faith, but often its doctrinal function is seized by the monasticism.
How the monastic tradition shifts the Eucharistic tradition of the Church? The
worldview of the Orthodox Christians, their faith, life, culture, education and
life in Christ are formed under the influence and impact of monastic – ascetical tradition or under the Eucharistic tradition of the Church? Actually, is there
really antagonism between the two main Church traditions? Unfortunately, the
truth is that it existed and probably still exists in certain aspects. And we could
say that monasticism does not affect only on the view, education and spirituality
of the faithful, but also on the liturgical life, on the Eucharist itself, on the whole
Church. So when one wants to lead a full Christian life, he goes in “the lazarette
of the souls”, but this lazarette is not as the Church was once with her mystery
life, but this is the monastery, where the souls are treated from the passions.8
What is the meaning or the purpose of the human life? What is the salvation
of man? Why the Word of God became flesh? Why Christ suffered for us? Why
He rose? What are the functions and the purpose of the Church? Whether the
purpose of the incarnation of the Word, the meaning of the death and the resurrection of Christ is the liberation of man from the sin and the passions and his
unity with the Logos? Whether he is saved, struggling with the flesh and passions,
or the salvation is granted and he participates in the coming Kingdom of glory
as “the anointed” – Christian by the mystery life of the Church? He participates
as a member of Christ’s body, one of the people of God, which has gathered all
together, all in one place, to pray, commune and live in and with Christ, who is
among them as “a Head of the body” (Ephes. 1:22–23). He is the Archpriest and
the Sacrifice, the Offerer and the Offered.9 The question is not only in the different interpretations of the salvation, but in the different worldview and spirituality, which they presented10.
8

 	Here, by no means, I do not want to put a negative significance of monasticism. On the contrary – it has its undeniable values, merit and priorities that no one can obliterate. My position
is only in terms of the Eucharistic tradition of the Church and in terms of how it is possible to
overcome the consequences of antagonism between the two traditions. For Orthodox Serbia
and Greece are examples of how this antagonism is overcome, if not entirely, at least to some
extent. The true meaning of monasticism is yet to rediscover…
9
 	The Liturgy of St. John Chrysostom – the priest prayer during the Cherubims hymn.
10
Cf. the article of Βασιλειάδη, Π. Ευχαριστιακή και ϑεραπευτική πνευματικότητα, Επιστημονι‑
κή Επετηρίς της Θεολογικης Σχολης του Πανεπεστημίου Αϑηνών, Αϑήνα; 3 (1993–1994) 125–
147, where the author in details compares the both types of spirituality: the Eucharistic and
therapeutic. The therapeutic or the healing spirituality is inherent to the monastic – ascetical
tradition.
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The beginning of the problem is placed in the second century by the Alexandrian school of theology and associates mainly with the names of two of its most
famous representatives – Origen and Clement of Alexandria. As John Ziziulas,
Metropolitan of Pergamon, says: the monastic and ascetical tradition, counting
on the theological prerequisites of the Origen’s teaching, poses “a new base of the
ecclesiology”11. Clement of Alexandria and Origen develop an ecclesiology, which
is heavily influenced by the ancient Greek philosophy and mostly by Platonism.
According to them, the Church realizes its identity in the world of ideas, in the
Word of God, Who unites in Himself all creatures, and the aim of the souls is the
unity with the Word of God. In the beginning the world was created perfect. The
Church also has been perfect. Therefore, according to the Alexandrian authors
from the third century, the Church must be such like she was in its original condition. She loses its eschatological essence and no longer is an image of the eschaton
but image of the initial processes, of the original nature of things.
It is not speaking about one historical community, but of a perfect state of the
world, the salvation is not a realization of life in the age to come, the new creature in the new society, but unity of the soul with the Logos and effort to purify
all passions that obstruct this unity. The Eucharist ceases to be a way of being, of
living, sanctified by the transfigured light and power of the coming Kingdom of
glory, and turns into a “religious feeling” or a means of individual salvation12. The
aim is retrieval of the original state of things, unity of the soul with the Logos, an
apokatastasis of everything.
Because of the condemnation of Origen’s views concerning the pre‑existence
of the souls and the apokatastasis on the Fifth ecumenical Council in 553, his
doctrine was not accepted by the Christian theology, but his influence is noticed
very long.
Origen has an extraordinary large contribution to the development of Christian theology of the East. Many Church Fathers and writers knew his works very
well, used them and respected personality and theology of Origen. Some of them
were his students and followers.
Firstly – the cappadocian Fathers. It is not accidental that one of them – St.
Gregory of Nyssa develops the Origen’s teaching of apokatastasis. During their
solitude on the bank of river Pontus, St. Basil the Great and St. Gregory Theologian study the writings of Origen. The idea that monasticism is “an angelic life”
and “a life in repentance” comes from his theology. The teaching of the struggle
with passions and purification of the soul later becomes fundamental in the theology of monasticism.
Evagrius (+399), disciple and follower of Origen, develops a detailed ascetical doctrine about the struggle with passions. He draws up the scheme for the
eight main passions of man and the struggle with them. Evagrius is the first that
11

12

Cf. Zizioulas, I., Temi di ecclesiologia ortodossa, Roma, 2001 (datilografia), 69; Ζιζιούλα, Ι., Θέ‑
ματα εκκλησιολογίας, Θεσσαλονίκη, 1991.
Cf. Ζηζιούλα. Ι., “Ευχαριστία και βασιλεία του Θεού”, Σύναξη 51, 1995, 97.
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establishes the definition of “the noetic prayer”, which later is used by many of
the Fathers and mainly by the hesychasts.
After Evagrius, on the West St. John Cassian and St. Gregory the Great develop
further the scheme for the eight main passions. This classification is also in the
writings of almost all ascetical authors on the East. The aim of the life is purification of the passions and achievement of impassiveness – “apathia”. It makes
possible the mystical union of the soul with God and the reestablishment of the
mind with God.
Undoubtedly the asceticism is necessary for the spiritual life of the orthodox
Christian, but it is wrong if it turns to an end in itself, when it becomes a priority
and loses its eschatological purpose. This way the very essence of ecclesiology is
changed: from Eucharistic – eschatological it turns into ascetical. The spirituality is also changed – the man does not experience his salvation in the Church as
Eucharist, as a thanksgiving and participation in the Holy Mysteries, but rather
as purification of the passions, aiming union with God, where the Eucharist is
just a subsidiary means. This way there is an impact on the orthodox worldview,
on the theology, on the Eucharistic service itself, on the Church canons, on the
structure of the Church itself.
The dispute between St. Augustine and Pelagius in the 5th century about the
God’s grace and man’s freedom in the act of salvation is emblematical. Being under the influence of the eastern ascetical tradition Pelagius emphasizes on the
contribution of man in the act of salvation in contrast to the Bishop of Hippo,
who, on the basis of his personal experience stresses on the Divine in the process
of the salvation of the man. Several decades later, Prosper of Acquitaine accuses
St. John Cassian in wrong opinions concerning the doctrine of grace, since he
attaches great importance to the deeds and efforts of man in the act of salvation.
But the teaching of the most Eastern Church Fathers is similar: St. Macarius of
Egypt, St. John Chrysostom, St. Gregory Theologian, St. Basil the Great, St. Gregory of Nyssa, St. John Damascene… And in a way with wonder and bitterness
the late father John Romanides notices that Roman Catholic theologians see “a
hidden Pelagianism” everywhere in the Eastern Fathers.13
Of course such statements of the Roman Catholic theology are too far‑fetched,
but it is true that majority of the Eastern Church Fathers attach importance to
the human deeds in the act of salvation. We could say this is a fact because of the
influence of Origenism and Platonism, which have impact on the orthodox asceticism even to these days. The situation in the realm of the worship, hymnography
and the Church poetry is the same. In the last one, the model of holiness is the
ascetic. However in the Holy Eucharist the Incarnated Logos is the prototype.
The liturgical life of the Church is very dynamic throughout the centuries.
With the recognition of the Christianity in the 4th century in the Roman Empire,
it begins to develop also under the influence of the monastic tradition of the
Church. It is a fact, especially after the victory over iconoclasm in the 8th century,
13

Cf. Ρωμανίδη, Ι. Το προπατορικόν αμάρτιμα, Θεσσαλονίκη, 1970, 27.
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when the monasticism becomes a dominant factor in the all areas of the life of
the Church.14 Different services from the daily worship cycle appear – Midnight
Service, Matins, Hours, Typika, Vespers, Great and Small Comlpine. They all respond to the vital need of permanent common prayer. Despite these services are
compiled by representatives of the ascetical tradition and their function originally
responds to the monastery conditions, they have broad acceptance in the parish churches. Gradually the Eucharist loses its original meaning. It turns from a
common assembly of the people of God, from a Mystery of Christian love and
unity, from a Feast of Christian joy into individual act and “manifestation of personal piety”. One takes Holy Communion for sanctification and victory over the
passions and this happens depending on his spiritual life, but not more frequent
than several times in a year. The communion of the Church with Christ in the
Eucharist is almost lost, if we don’t count the well‑known “four times in a year”,
when the faithful traditionally take Holy Communion.
The services from the daily worshiping cycle are an attempt to fill this vacancy,
despite in the parish practice they have no equivalent application. The reasons for
the appearance of the pre‑Paschal fast are analogical – the Great Lent originally
appears among the monks for purification of the passions, but later it is accepted
as preparation for taking the Holy Body and Blood of Christ, as the contemporary practice is. This fast is introduced first among the monastic communities in
the Nitria desert and later in the different monastic communities in Egypt. The
hymns from the Lenten period are extremely beautiful and have rich contents.
Of course, they reflect the main purpose of the Christians (respectively of the
monks, because most of the hymnographers are monks) – to purify the passions
and to meet “with dignity” the Resurrection of Christ.
In fact, there is an intertwining of the both traditions – the ascetical and the
Eucharistic and the last one gradually loses its dominating significance. It is evident everywhere in the liturgical texts of the Church.15
The contemporary problems about the participation of the laity in the Eucharist – how and how often, the relation between the Holy Communion and the
confession and the fast – are not less of result from the antagonism between the
both traditions, than of a lack of correct view and specific theological knowledge.
Not taking Communion, the faithful do not participate in the Eucharist, in the
coming Kingdom of glory and turn themselves in silent witnesses to actions with
unclear and symbolical character. All prayers and sacred acts during the Liturgy
prepare the faithful for receiving the Holy Body and Blood of Christ, for union
with Him and with His body – the Church. Loosing their real meaning, we try
either not to notice them, relying on the church‑Slavonic language, either not to
14

15

In the parish churches till the 10th century a non‑monastic typicon is used and the services
are shorter.
What are such “vain and soul‑harming worldly goods”, that we ask God to save us? (Prayer book,
A prayer in Sunday, Sofia, 1991, 69–70). God created everything good in this world. Christians
should not seek to avoid the “earthly goods” in the world in which they live, but to “christinize”
it, let’s use this expression of fr. Justin Popovich.
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pronounce these yet “secret prayers”, once being said on behalf of the whole People of God, because everybody have been taking Holy Communion.
The interpretations of the Holy Liturgy after the 4th century testify about the
mystical symbolism, which tries to substitute the real self‑consciousness of the
Church. Something that once had a real meaning, but gradually was lost, now is
substituted by mystical symbols, which despite their grand beauty, remains only
symbols. This is the case with the Little and the Great Entrance. The solemn processions of the whole God’s people of old that entered the temple, later became
a symbolic passage of the priest with the Gospel through the central part of the
church, while the faithful simply observe. During the Great Entrance the people
no longer participate in the transfer of gifts to the altar, as the practice was until
the Byzantine era. “The Kiss of the peace”16 that was one of the most important
parts of the Liturgy for its doctrinal character, expressing the unity and love of
the Christians, today lost its meaning to the whole Church and remains in the
practice of the clergy only in concelebrations.
The dependency of the Eucharistic tradition under the ascetical one is seen
even in the canons of the Church. On the one hand, they stimulate the communion of Christians among them and penalize unnecessary avoidance of communion with Christ, but on the other hand, there are cases that testify for the impact
of ascetical tradition.
The twelfth canon of the Council in Trullo (691) announces the decision of
the Church that the bishop must be celibate. In the later years, the practice to
elect bishop exclusively from among the monks is imposed. Seventeenth canon of
First‑second council in Constantinople (861) prohibits bishops to leave the ministry and to return to the monastic life, because the monasticism is “a life in repentance”. According to the interpretations of some canonists it means in a sense even
a prohibition for ordination of monks in the rank of bishops, as if it is improper
to leave the bishopric because of “the life in repentance”, it should not be right to
leave “the life in repentance” because of the bishopric. Till the Council in Trullo
the Church accepts married episcopate because according to the ancient monastic practice, the main activity of the monk is the prayer and the contemplation.
So the Rule of St. Pahomiy the Great prevents the consecration of monks in the
Holy Orders. With the entering of monasticism in the world this becomes possible and has its justification, purpose and priority. This is not secularization of
monasticism but denial of the world and its history, the denial of its priesthood,
its beauty and the beauty in the creation. Such worldview is secularized and it may
be confessed by monks and by laity. And vice versa – the true monastic theology
does not deny the priority of the Eucharist.
In this respect the contribution of St. Maxim the Confessor is remarkable.
He balances the two main traditions of the Church – the Eucharistic and the
ascetical. He makes sui generis synthesis between the both approaches in the
16

In the early Church, Christians have given brotherly kiss following the command of Christ
(Matt. 5:23–24). When the priest says: “Let us love one another” everybody have greeted each
other with “the kiss of the peace”.
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ecclesiology. The structure of the Church is the Eucharist – this is an eschatological community that participates in the coming Kingdom of glory. The purification of passions is necessary but the asceticism is not the ultimate goal of the
Church. This goal is the Eucharistic communion with God and the transfiguration of all creation. The approach of St. Maxim the Confessor is the only right for
our current situation17. He avoids the confrontation between the ascetical and the
Eucharistic tradition, between the therapeutic and Eucharistic spirituality, as the
Orthodox theology avoids it, despite the influence of scholasticism on it during
the past century until today. If we have an Orthodox worldview, using the synthesis of St. Maxim the Confessor, it becomes completely real and possible to develop
an Eucharistic spirituality. Then there is no sense to put the issue of the frequent
communion of the faithful or – whether to fast before communion and how to do
it; how often and when to confess before communion? The problem is that we do
not have this “Eucharistic spirituality”, because we do not live with the Eucharist.
Therefore the worldview of the modern Orthodox Christian, who “lives” in the
Church, is formed under the influence of the lawyerment, juridism and legalism
in the religion, not of the life in Christ and of Christ Himself. This is rather a customary religion than a faith in Christ. Placing the confession as obligatory phase,
which must be passed every time we receive Communion, today we are about to
turn the repentance into psychoanalysis18. We plunge into the struggle with the
passions, we act with blessings, we carry out obediences, but we do not know the
basis of the Christian faith and spirituality: we do not know what the Eucharist
is, what is repentance, what is the meaning of Christ’s coming to earth and the
meaning of His Gospel, we do not know what the joy is, the Christian joy… Does
17
18

Cf. Zizioula, I., op. cit., 72.
Both in Bulgaria and abroad there are enough studies illustrating the relationship between the
psychoanalysis and confession. Cf. Стефанова, С., “Изповедта като съвършена форма на
психоанализа”, ДК 4, 1999, 24–31. Falling into analysis of the sin and our spiritual state, looking for the sin in each action, imperceptibly we reach to psychoanalysis and psychotherapy, but
not to confession. The confession not only takes off the sin, but also unites with the Church.
However, the modern rite of the confession is too dependent on scholastic influence, example
of which is the famous “absolution prayer”: “Lord and our God… and I, the sinful priest, with
the grace given to me by God, forgive you…” In the Orthodox confession the sin is forgiven,
the person reconciles with God and the Church, the sin is wiped out, deleted by the reconciliation with God and the communion with Him in the Church. In the first centuries there was
a common confession in front of the whole community. Only the grievous sins were confessed,
those ones that hinder the unity of Christians with God and the Church. Therefore, the acceptance back into the Church and the remission of the sin was made by the bishop and the
entire community. Under the influence of the monastic tradition the very thoughts begin to
be confessed. It is completely natural the individual confession to be done that way by those
who best understand the spiritual struggle. Therefore, after the Council in Trullo (691) the
monasticism gets precedence over the married clergy in carrying out the confession. Since
then, probably starts the merger of confession and repentance that continues to this day. G.
Mandzarides writes: “It is good to distinguish the confession as an internal Church matter that
the faithful are called to perform regularly for spiritual support of repentance, which is only in
exceptional cases for those who sin seriously and thus separated from Church.” Μαντζαρίδη,
Γ., Χριστινιακή ηϑική, Θεσσαλονίκη, 1981, 155.
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to be a Christian means to be “serious” and the more serious, the more spiritual?19
Does it means to have no joy? Why and what then Christ preached? – The Gospel,
the joyful news for the coming Kingdom of God.20 That’s why St. Luke testifies
about the early Church that the Eucharist was served with “gladness of heart”21.
Christianity is the religion of love and joy. And not just the joy of salvation,
but the salvation that takes place in the Church as a joy. A joy of the communion
with Christ, of the life in Christ and with Christ that already begun and becomes
a Pascha, as the Pascha is infinite in “the endless Day”, in “the Kingdom which
will not end”.
It means “to live the salvation” and it is lived as joy. That’s why St. Serafim
of Sarov greeted all Christians, regardless the period of time, with the words:
“Christ is risen, my joy.” In the conversation with Motivilov, the peace, the warmth
and the joy are the signs that Motivilov describes in the transfiguration of the
both in the Spirit. St. Paul also puts the joy as a gift of the Spirit: “But the fruit
of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance.”22 Father Alexander Shmeman23 says: “The beginning of the
pseudo‑religion is inability to have joy, it is just a denial of joy. But the joy is so
important because it is undoubtedly a result of God’s presence. It is impossible
to know that God is and not to be glad. And only in relation with the joy the fear
of God, and repentance, and humility are right, true and fruitful. Out of that joy
they easily become “demonical” – a perversion of the depth of the religious experience. Religion of fear, religion of pseudo‑humility. Religion of the guilt: all this
is seduction, all this is “prelest”. But why it is not powerful only in the world, but
also in the Church? Why among the religious people the joy is always in doubt?
Firstly, the most important thing, the source of all is: “And my soul shall be joyful
in the Lord: it shall rejoice in his salvation.”24 The fear of sin does not save from
the sin. The joy in the Lord saves… The feeling of guilt and the moralism does not
“set free” us from the world and its lures. The joy is the foundation of the freedom,
in which we are called to “stand fast” (Gal. 5:1).25
Does the joy permitted in the asceticism or not? Or in the monasticism, which
is “a life in repentance”? Of course it is, even some Fathers from the Holy Mountain say that “the monkhood is a joy”, “it is Pascha”, “infinite gladness”. This joy is
inherent to the people who live in the Church and have life in Christ. This life is
“joy, light, gaiety, resurrection. This is the life of the Church, the life of the Gos19

20
21
22
23

24
25

Christ wants us to become like children (see Matt. 18:3) Not only in terms of children’s gentleness, purity, humility, innocence and kindliness but of the inherent to the children simplicity,
sincerity and joy.
Matt. 4:23: “κηρύσσων το ευαγγέλιον της βασιλείας”.
Acts 2:46: “έχοντες χάριν”.
Cf. Gal. 5:22.
Concerning the theological views of fr. Alexander Shmeman cf. Σταμούλης, Χ., Καλλός το
αγίον, Θεσσαλονίκη, 2004.
Cf. Ps. 34:9.
Cf. Шмеман, Ал., Дневники, М. 2005, 297–298.
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pel, the Kingdom of God”.26 This is the joy of the Lord, that lasts forever, in which
there is an eternal joy. This is the joy of the Lord, which provides a secure peace,
a peaceful delight and the most enjoyably happiness; the all‑blessed joy that exceeds any joy. Christ is pleased to sow the joy, to enrich with joy those who believe in Him.”27
The Orthodox asceticism does not deny the joy, does not deny the aesthetics
and the beauty in the divine creation, although there are rigorists and “therapons”28
in the Church. When the ascetic closes his ears, eyes, feelings and struggles with
them, he protects himself from the negative impact of the surrounding world,
but does not deny the beauty of the creation. “The heavens declare the glory of
God; and the firmament sheweth His handiwork”, says St. Prophet David.29 In
the marvelous creation of God St. Augustine of Hippo, St. Gregory Theologian
and St. John Damascus see confirmation of the God’s existence, beauty, glory
and providence.
All things around us, says Father Porphyrios Kavsokalivit30, are droplets of God’s
love – the animate and the inanimate, plants and animals and birds, the mountains, the sea, the sunset and the starry sky. These are the small expressions of
love by which we reach the great Love – Christ. The flowers, for example, have
their own talent, they teach us with their fragrance, with their greatness. They tell
us about God’s love. They scatter their fragrance and beauty to the righteous and
unrighteous. To become a Christian, the man must have a poetic soul, must become a poet. Christ does not want “rough” souls close to Himself. Only when the
Christian loves he is a poet and lives in the poetry. The poetic souls are able to accept love, lay it in their hearts, embrace it and feel it deeply. Take advantage of the
beautiful moments. The beautiful moments draw the soul out to prayer, make it
sensitive, noble, poetic. Wake up in the morning to see the king – the sun going in
its purple garment from the high seas… Rejoy to everything. Everything enriches
us and leads us to greater Love, everything leads us to Christ.31

26
27
28
29
30

31

Cf. Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος και Λόγοι, Χανιά, 2003, 205.
Ibidem., 218.
Father Therapont – literary hero of F. Dostoevski’s novel “The Brothers Karamazov”.
Ps. 18:1.
Father Porphyrius Kavsokalivit (+1991) one of the most famous modern elders in Greece. It is
remarkable that Father Porphyrius have no completed even first class, but everything he says
is from his experience in Christ.
Вж. Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος και Λόγοι, Χανιά, 2003, 461–462. The same
theological idea is contained in one of the stories of the famous Greek writer Nikos Gabriel
Pendzikis (1993), as well as of Bojidara Karachomakova “Why the sun rises: “I rise to heat
you with my rays – whispered the sun. – To wake up the birds to sing you, to rush the wind
who fondles you with the breath of thousands flowers, to fill the clouds with water and pour
upon the fields, that give you your bread, and then to spread my rainbow as a fan, so you see
its beauty. I rise to shine you all day while you walk, work or rest, and then I burst into a fiery
sunset and crimson the sky in the color of love. And when I low down behind the horizon, I
illumine the moon to light your night on the background of thousands stars in the sky… and
tomorrow I will rise again for you, I hope you feel that someone loves you and decorates your
hair with blooming hope, sprinkles you with rain of joy, fills you up with faith and vests you
with his joy as a dress… These are the thousands miracles around you, which you call “ordi-
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The confrontation of the therapeutic to the Eucharistic spirituality and of the
therapeutic to Eucharistic worldview is not an isolated process. The Church continues to secularize. One of the reason for this, as well as for the crises in the monasticism, the clergy and the entire Church is precisely this confrontation. A few
decades ago Nikos Gabriel Pendzikis32 successfully represented the worldview and
“traditions” completed by Christians as the walls of our fathers house that should
be demolished if we want to reveal the Church under them.33 Only the return of
the Eucharistic worldview, the resumption of the liturgical life and the communion among the Christians, would give the possibility to the Church to carry out
its duties. And that would be just the beginning. They themselves can not change
the Church reality, but they are the most important steps that we should do… If
we believe that the Eucharist is the foundation of the Church.

32

33

nary things” but are closing your eyes to them… and still I will rise tomorrow, I hope you will
see them… Sun’s whisper fade away and there was silence. I remained dumb, peering at the
picture of this extraordinary sunrise over this extraordinary day. And there behind the beaming sun, I saw the loving eyes, the warm smile and golden curls of the One, Who loved us so
much that He created the endless wonders for us – The Creator of the universe.” It is amazing
how successfully Bojidara Karachomakova was able to deliver the profound theological truths
for all readers, regardless of “the age” in Christ.
Ν. Γ. Πεντζίκης (1908–1993) ‘is the most significant writer in Greek literature.’ Translated in
many languages. He is famous with his church position that is expressed in his works. Thoroughly examines the works of St. Nicodemus of the Hoy Mountain. In 1971 is awarded by the
Ecumenical patriarch with the honor “great arhont of the Church” because of his huge contribution to the Orthodox Church.
Вж. Πεντζίκη, Ν. Γ. Ο πεϑαμένος και η ανάσταση, Αϑήνα, 1982, 153.
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Ἡ ϑεολογικὴ σημασία τῆς ὕλης καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς αὐτῆς

Abstract: Ἡ χριστιανικὴ παράδοσις ϑεωρεῖ τὴν ὕλην ὡς τὴν κτίσιν τοῦ Θεοῦ. Τὸ ὀντο
λογικὸν πρόβλημα τοῦ ϑανάτου ἔγκειται εἰς τὴν ϑνητὴν φύσιν τῆς κτίσεως. Ὁ κτιστὸς
κόσμος δὲν ὑπάρχει ἄνευ τοῦ χρόνοῦ. Αἱ λειτουργικαὶ ἀναφοραὶ διατηροῦν τὴν διδα
σκαλίαν περὶ τῆς καταβολῆς τοῦ κόσμου ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ὡς πρωτόγονον ἀντρωπί
νην γνῶσιν. Ἡ βαϑεῖα ἑνότης χαρακτιρίζει τὴν σχέσιν ἀνάμεσα εἰς τὴν ὕλην καὶ εἰς τὸν
ἄνϑρωπον. Ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὡς ἡ Ἀρχὴ τῆς εἰκονογραφίας τῶν ἁγίων,
συνδέει τὴν ἔννοιαν τῆς ὕλης, τῆς κτίσεως, μετὰ τῶν ϑεουμένων ἀνϑρῶπων, τουτέστιν
μετὰ τῆς ἀϑανασίας τῶν ἀνϑρώπων.
Key words: ὁ ἄνϑρωπος, ἡ ὕλη, ἡ δημιουργία, αἱ τάξεις, τὸ μὴ ὄν, ὁ χρόνος, ὁ τόπος, ἡ
ἐσχατολογικὴ προοπτική, αἱ λειτουργικαὶ ἀναφοραί, ἡ ἐνσάρκωσις, αἱ εἰκόναι, ἡ ἑνότης.

Ὅ

Ἡ δημιουργία τῆς ὕλης

ταν γίνεται λόγος περὶ τῆς ὕλης, ἐντὸς τῶν λειτουργικῶν κειμένων καὶ τῶν
ἔργων τῶν ἁγίων πατέρων, τότε κατ᾽ οὐσίαν γίνεται λόγος περί τῆς κτίσεως
τοῦ Θεοῦ. Ὡς πολὺ σημαντικὸν ϑέμα ἡ ἰουδεοχριστιανικὴ σκέψις ἐξαίρει τὸ γεγονὸς
τῆς καταβολῆς τοῦ κόσμου. Δηλώνων δύο ἔιδη δημιουργίας, ὁ ϑεῖος Μωϋσῆς, εἰς
τὸ πρῶτον κεφάλαιον τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως, χρησιμοποιεῖ δύο συγκεκριμένα
ῥήματα. Πρῶτον ῥῆμα εἶναι τὸ ῥῆμα «μπαρά», τὸ ὁποῖον εἰς τῆν μετάφρασιν τῶν
ἑβδομήκοντα σημαίνει – ποιῶ. Μετὰ τῆς λέξεως ἀυτῆς ἐκφράζεται ἡ δημιουργία
τῆς ὕλης ἐκ τοῦ μὴ ὄντως. Δεύτερον ῥῆμα εἴναι τὸ ῥῆμα «ατσά», τὸ ὁποῖον εἰς τῆν
μετάφρασιν τῶν ἑβδομήκοντα σημαίνει ἐπίσης – ποιῶ. Διὰ τῆς λέξεως ἀυτῆς ὅμως,
τὸ ἑβραϊκὸν κείμενον δηλώνει ἄλλο εἴδος δημιουργίας, δηλαδὴ τῆν δημιουργίαν
ἐκ τοῦ ὄντος. Το πρῶτον ῥῆμα ὁ Μωϋσῆς τὸ χρησιμοποιεῖ διὰ νὰ ἐκφράσῃ ὅτι ὁ
Θεὸς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, ἐνῶ τὸ δεύτερον ῥῆμα τὸ χρησιμοποιεῖ
διὰ νὰ ἐκφράσει τὴν ἀλήϑειαν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Θεὸς δὲν ἐποίησε, ἀλλὰ ἔπλα
σε τὸν Ἀδὰμ ἐκ τοῦ χοός, ὁ ὁποῖος εἶναι τὸ ὄν. Ἕνεκα τοῦτου εἰς τὸ κείμενον τοῦ
βιβλίου τῆς Γενέσεως δὲν ἔχομεν λέξεις «γενέσϑω ἄνϑρωπος» ἀλλὰ «ποιήσωμεν
ἄνϑρωπον». Εἰς τὴν παροῦσαν ἐργασίαν ϑὰ προσπαϑήσωμεν νὰ ἀπαντήσωμεν εἰς
το ἐρώτημα: τὶ σημαίνει ἡ καταβολὴ τοῦ κόσμου ἐκ τοῦ μὴ ὄντος καὶ διατὶ αἱ Ἅγιαι
Γραφαὶ διακρίνουν τὰ δύο εἴδη τῆς δημιουργίας;
Κατὰ τὰς ἑλληνοφιλοσοφικὰς ἐπιδράσεις, αἱ ὁποίαι ἀπὸ τὸν πρῶτον αἰῶνα ἐπη
ρέαζον τὴν σκέψιν τῶν χριστιανῶν, βλέπομεν τὰ τρία βασικὰ σημεῖα, τὰ ὁποῖα
ἀφοροῦν εἰς τὴν διδασκαλίαν περὶ αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

96|Πέτροβιτς, П., Ἡ ϑεολογικὴ σημασία τῆς ὕλης καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς αὐτῆς

Πρῶτον, οἱ ἑλληνοφιλόσοφοι ὑποστήριζον ὅτι μεταξὺ τῆς ὕλης καὶ τοῦ Θεοῦ
ὑφίσταται αἰώνιος συγγένεια, δηλαδὴ ἡ ὕλη εἴναι συναΐδιος τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο
ἔλεγαν «…ἐκ τῆς ὕλης τὸ εἷδος»1, δίδοντες εἰς τὴν ὕλην ϑεϊκὸν χαρακτῆρα, ἐπειδὴ
τὸ εἶδος, ἢ μᾶλλον ἡ ποιότης, εἶναι προϊὸν τῆς ὕλης.
Δέυτερον, οἱ συλλογισμοὶ τῶν γνωστικῶν κατέληξαν εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ
κτίσις καϑ᾽ ἑαυτὴν εἶναι κακή. Διὰ τούτου ὁ Θεοδώρητος Κύρρου ἔγραψε: «…με
γίστην γὰρ βλασφημίαν νομίζουσι τὸ φάναι τὸν Θεὸν εἶναι κακῶν ποιητήν»2.
Τρίτον, ὁ Ὠριγένης ἀντιμετώπισε μίαν ἀπορίαν τῶν ἑλλήνων φιλοσόφων σχε
τικῶς μὲ τὴν ἐν χρόνῳ καταβολὴν τοῦ κόσμου. Ἡ ἀπορία ἦτο ἡ ἑξῆς: ἐὰν ὁ Θεὸς
ἐποίησε τὸν κόσμον ἐν χρόνῳ, τότε πρὸ τῆς καταβολῆς ὁ Θεὸς ἦτο ἄνεργος. Προ
σπαϑῶν νὰ ἐξηγήσῃ ὅτι ἡ ἐν χρονῳ καταβολὴ τοὺ κόσμου δὲν προϋποϑέτει τὴν
ἀνεργίαν τοῦ Θεοῦ πρὸ τὴς καταβολῆς, ὁ Ὠριγένης ἐδίδασκεν ἀφ᾽ ἑνός μεν, ὄτι
πρὸ τοῦ κόσμου τοῦτου ὑπῆρχον ἄλλοι κόσμοι τοὺς ὁποίους ἐδημιούργησεν ὁ
Θεὸς καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου δε, ὅτι ϑὰ ὑπάρξουν καὶ ἄλλοι κόσμοι, μετὰ τὸν παρόντα.
Οὕτως, ὁ Θεὸς τοῦ Ὠριγένους ἐμφανίζεται ὡς αἰώνιος Δημιουργός. Δηλαδὴ, ἐὰν ὁ
Θεὸς εἴναι αἰνώνιος, ἐνόμιζεν ὁ Ὠριγένης, καὶ εἶναι Δημιουργός, τότε εἶναι ὁπωσ
δήποτε αἰώνιος Δημιουργὸς καὶ κατ᾽ ἀνάγκην δημιουργεῖ κόσμους. Φαίνεται ὅτι ὁ
Θεὸς τοῦ Ὠριγένους δὲν ὑφίσταται ὡς Θεὸς ἐλεύϑερος ἀπὸ τὴν δημιουργίαν αὐτοῦ,
ἀλλὰ ἐντὸς αὐτοῦ εὐρίσκεται ἀναγκαιότης τις πρὸς τὸ δημιουργεῖν. Ἐπηρεαζόμε
νοι οὐσαστικῶς ἀπὸ τοιαύτας διδασκαλίας, ὡρισμένοι σύγχρονοι ϑεολόγοι, καὶ οὐ
μόνον, διαπράττουν δύο σφάλματα.
Πρῶτον, συνδέουν ἠϑικῶς τὸν ϑάνατον μετὰ τῆς προπατορικῆς παραβάσεως
τῆς ἐντολῆς, εἰσάγοντες διὰ τῆς κατηγορίας τοῦ ϑανάτου, μίαν καινούργιαν οὐσίαν
εἰς τὴν κτίσιν. Ἐν ἄλλοις λόγοις, ϑὰ ἠδυνάμεϑα νὰ εἴπωμεν ὅτι κατ᾽ αὐτοὺς μετὰ τὴν
παράβασιν ὑφίσταταί τι τὸ ὁποῖον δὲν ὑφίστατο πρίν. Δικαιολογοῦν δὲ τοιαύτην
διδασκαλίαν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἀπόψεως ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἐδημιούργησε τὸν ϑάνατον.
Δεύτερον, συνδέουν τὴν αἰώνιον ζωὴν ἀπολκειστικῶς καὶ μονιστικῶς μετὰ τῆς
ἀϑανασίας τῆς ψυχῆς, εἰσάγοντες εἰς τὴν χριστιανικὴν ζωὴν ἀρχαίας διδασκαλίας
τοῦ Πυϑαγόρα, τοῦ Πλάτωνος καὶ τῶν ὀπαδῶν αὐτῶν.
Θὰ προσπαϑήσωμεν νὰ δώσωμεν λειτουργικὰς καὶ μερικὰς πατερικὰς ἀπαντή
σεις εἰς ταῦτα τὰ ἐρωτήματα, τὰ ὁποία τόσον παλαιότερον ὅσον καὶ σήμερον εἶναι
οὐσιαστικῶς τὰ ζητήματα ὡς πρὸς τὴν ἀληϑινὴν καὶ ζωηρὰν πίστιν. Οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας κατέβαλλαν μεγάλας προσπαϑείας διὰ νὰ ἐξηγήσουν αὐτὰ τὰ βασικὰ
προβλήματα. Ἀφ᾽ ἑνός μεν, ἔπρεπε νὰ δικαιολογήσουν διατὶ ὁ κτιστὸς κόσμος εἶναι
ϑνητός, ἀφ᾽ ἑτέρου δε, ἔπρεπε νὰ ϑεμελιώσουν τὴν πίστιν των, ἡ ὁποία δὲν κατα
λήγει εἰς τὸν ϑάνατον, ἀλλὰ βασίζεται εἰς τὸ γεγονὸς τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.
Ταυτοχρόνως ἔπρεπε νὰ δικαιολογήσουν ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἐποίησε τὸν ϑάνατον.
Ἡ πρώτη μεγάλη προσπάϑεια εὑρήσκεται ἐντὸς τῶν ἔργων τῶν Ἁγίων Ἁπο
λογητῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπροβληματίζοντο μὲ τὴν ἑλληνοφιλοσοφικὴν ἰδέαν τῆς ἀϑα
νασίας τοῦ κόσμου κατ᾽ οὐσίαν. Τοῦτου ἕνεκα Ἰουστῖνος ὁ Μάρτυς ἐρώτησε
τοὺς Ἕλληνας φιλοσόφους: «Εἰ ἀδύνατον εἶναι Θεὸν τὸν μηδὲν πεποιηκότα, πῶς
1
2

Ἰουστῖνος Μάρτυς, Ἑρωτήσεις Ἑλληνικαί, ΒΕΠΕΣ 4 – 180, 35
Θεοδώρητος Κύρρου, Περὶ αἱρετικῆς κακομυϑίας, PG 83, 464B
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ἐστι Θεὸς, εἰ ὁ κόσμος ἀγέννητος καϑά τισι δοκεῖ;»3 Ἐπίσης, ὅταν ἀπαντᾶ εἰς τοὺς
Ἑβραίους, μαρτυρῶν τὴν ἰουδεοχριστιανικην̀ πίστιν, ὅτι ὄντως κτιστός, ὁ κόσμος
ὑποφέρει τὴν διαφϑορὰν καὶ ὅτι κατ᾽ οὐσίαν ὑφίσταται ϑνητός, λέγει: «…ἐπειδὴ
καὶ ὁ κόσμος γεννητὸς ἡμῖν ἐφάνη»4. Ὁ Ἰουστῖνος γεννητὸν κόσμον χαρακτηρίζει
τὸν κατ᾽ οὐσὶαν ϑνητὸν.
Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής ἀπαντῶν κατὰ τινὰ τρόπον εἰς τὰ προλεχϑέντα τοῦ Ὠρι
γένους καὶ τῶν Γνωστικῶν, λέγει: «…Ἀνάγκην ἐπάγουσαν τῷ Θεῷ παρὰ πρόϑεσιν
ἣν οὐκ εὐδόκησεν οὐσίαν δημηουργῆσαι»5, καὶ ἐπίσης: «…πῶς ὁ τυραννηϑείς ἐστι
Θεός πρὸς ἀνάγκης ὑφιστῶν παρὰ πρόϑεσιν ἐπ᾽ ἀπολείᾳ γένεσιν πραγμάτων»6.
Ἐκφράζων τὴν καταβολὴν τοῦ κόσμου ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, ὁ Μωϋσῆς γράφει: «ἐν
ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θὲος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν» (Γεν. 1, 1). Ἡ ἔκφρασις «ἐν ἀρχῇ»
συνδέει τῆν γένεσιν τοῦ κόσμου μετὰ τοῦ χρόνου. Μολονότι ᾽Βασίλειος ὁ Μέγας
εἰς τῆν Ἑξαήμερον συνδέει τὴν ἔκφρασην αὐτὴν μετὰ τῆς ἐσχάτης ἡμέρας, ὁμιλῶν
ὑπὸ ἐσχατολογικὴν προοπτικήν, ἡμεῖς ϑὰ ἔχωμεν ὡς σκόπον νὰ ἐξηγήσωμεν τὴν
ἱστορικὴν ἀρχὴν τοῦ κόσμου καὶ ϑὰ χρησιμοποιῶμεν τὴν ἔκφρασιν αὐτὴν ὑπὸ
ἱστορικὴν προοπτικήν.
Ἡ ὕλη εἶναι ὕλη μόνον ἐν χρόνῳ, καὶ ὁ κόσμος ὑφίσταται ὡς κόσμος μόνον ἐν
χρόνῳ. Κατά τινα τρόπον ἡ φύσις τοῦ κτίστου κόσμου συνιστᾶ ἓν μετὰ τοῦ χρόνου.
Ὁ κτιστὸς κόσμος δὲν ὑπάρχει χωρὶς αὐτοῦ. Δηλαδὴ, ὁ κόσμος οὐδόλως ὑπῆρχε
πρὶν νὰ τὸν δημιουργήσῃ ὁ Θεός. Διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὁ κόσμος ὑφίσταται ὡς κτι
στός. Περὶ τοῦ ϑέματος τούτου Ἰουστῖνος ὁ Μάρτυς, εἰς τὴν πολεμικὴν αὐτοῦ κατὰ
ἑλληνοφιλοσόφων εἶπε: «οὔτε τὴν κτίσιν τοῦ κόσμου οὔτε τὴν ἀνάκτισιν αὐτοῦ
πιστεύουσιν Ἕλλινες. Ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἀληϑεύουσι τὸ πρῶτον, οὕτως ἂν γένοιτο δῆλον.
Λέγουσι γὰρ τὸν χρόνον εἶναι ἀΐδιον. Ἀλλ᾽ εἰ μὲν ὁ χρόνος ἐστιν ἀΐδιος, ἀνάγκη
ἄρα καὶ τὰ μέρη τοῦ χρόνου εἶναι ἀΐδια, τουτέστι, τάς τε ὥρας καὶ τὰς ἡμαίρας,
τούς τε μῆνας, καὶ τὸν ἐνιαυτόν. Εἰ δὲ ταῦτα οὐκ ἐστιν ἀΐδια διὰ τὸ εἶναι ἐν αὐτοῖς
τὰ μὲν πρότερα, τὰ δὲ ὕστερα, οὐδὲ ἄρα ὁ κόσμος, ὤν ἐν τῷ χρόνῳ, δίναται εἶναι
ἀγγένητος»7. Ὁ κόσμος δὲν ὑπῆρχε κἄν εἰς τὴν σκέψιν τοῦ Θεοῦ ὡς ἀναγκαιότης.
Ἡ κτίσις πρὶν νὰ γίνῃ δημιούργημα ταυτίζεται μετὰ τοῦ μὴ ὄντος, καὶ ταυτοχρόνως
αὐτὸ τὸ μὴ ὂν δὲν σημαίνει κάποιο εἶδος τοῦ ὄντος. Τὸ μὴ ὂν δὲν σημαίνει οὔτε
τὴν ἀπουσία τοῦ Θεοῦ εἰς ἀυτὸ «τὸ μέρος», εἰς τὸ ὁποῖον ϑὰ δημιουργήσῃ ὁ Θεὸς
τὸν κόσμον, ἀλλὰ σημαίνει τὸ μὴ ὂν τοῦ κόσμου. Πρὸ τῆς καταβολῆς τοῦ κόσμου
ὑπῆρχεν ἡ μόνη μοναρχικωτάτη Τριάς.
Αἱ ἀναφοραὶ τῶν ϑείων Λειτουργιῶν διατηροῦν τὴν διδασκαλίαν περὶ τῆς κα
ταβολῆς τοῦ κόσμου ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ὡς πρωτόγονον ἀντρωπίνην γνῶσιν. Αἱ
Ἀποστολικαὶ Διαταγαὶ ἀναφέρουν: «…ὁ τὰ πάντα ἐκ του μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι
παραγαγών» (ΙΒ, 7), ἤ: «σὲ τὸν ὄντως ὄντα Θεὸν τὸν πρὸ τῶν γεννητῶν ὄντα ἐξ
οὖ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται» (ΙΒ, 6), ἤ: «…ποιητὰ πάντων
3
4
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Ἰουστῖνος Μάρτυς, Ἐρωτήσεις Χριστιανικαί, Βʹ, ΒΕΠΕΣ 4 – 152, 35
Αὐτόϑι, Πρὸς Τρύφωνα Ἰουδαῖον διάλογος, PG 6, 488CD
Μάξιμος Ὁμολογιτής, Περὶ διαφόρων ἀποριῶν, PG 91, 1328A
Αὐτόϑι, PG 91, 1332A
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98|Πέτροβιτς, П., Ἡ ϑεολογικὴ σημασία τῆς ὕλης καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς αὐτῆς

τῶν κτισμάτων»8. Ἡ Ἀναφορὰ Ἀϑανασίου τοῦ Μεγάλου μαρτηρεῖ: «…ὁ ἐκ τοῦ μὴ
ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ σύμπαντα»9. Ἡ ἀναφορὰ τοῦ Ἁγίου Μάρκου πε
ριέχει τὸ ἑξῆς: «σοὶ τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ, γῆν καὶ τὰ ἐν
τῇ γῇ, ϑαλάσσας, πηγάς, ποταμούς, λίμνας καὶ πάντα τὰ ἐν ἀυτοῖς»10, καὶ πάλιν:
«…ὁ ἀναγαγὼν ἡμὰς ἐξ ἀβύσσου εἰς φῶς, ὁ δοῦς ἡμῖν ἐκ ϑανάτου ζωήν»11. Εἰς τὴν
ἀναφορὰν ἡ ὁποία ἔχει φϑάσει εἰς ἠμᾶς ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου,
λέγεται: «…διότι μᾶς ἔβγαλες ἀπὸ τὸ μηδέν»12, καὶ ἐπίσης: «…ὁ τεχνίτης καὶ δημι
ουργὸς ὅλων τῶν ἀοράτων καὶ τῶν ὁρατῶν καὶ τῶν αἰσϑητῶν»13. Εἰς τὴν ἀναφορὰν
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀναφαίρεται: «…τῆς κτίσεως ἁπάσης δημιουργέ», ἢ: «…
ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παράγων τὸν ἄνϑρωπον», ἢ πάλιν: «…οὐκ ὄντα με δι᾽
εὐσπλαγχνίαν παρήγαγες»14. Τὸ κείμενον τῆς Διδαχῆς συνέχει τὰ λόγια: «Σύ δέ
σποτα παντοκράτορ, ἔκτισας τὰ πάντα ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου» (Χ, 5). Τοῦτο,
ὅτι ἡ καταβολὴ τοῦ κόσμου δὲν εἶναι ἁπλῶς μία ἰδέα εἰς τὴν σκέψιν τῶν ἰουδαιο
χριστιανῶν, μαρτυρεῖ καὶ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέγων: «Πίστευε τὸν σύμπαντα
κόσμον ὅσος τε ὁρατὸς καὶ ὅσος ἀόρατος, ἐξ οὐκ ὄντων παρὰ Θεοῦ γενόμενον καὶ
προνοίᾳ τοῦ ποιήσαντος διοικούμενον, δέξασϑαι τὴν εἰς τὸ κρεῖττον μεταβολήν»15.
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὑπογραμμίζοντες τὴν ἀλήϑειαν τῶν ϑείων Λει
τουργικῶν Ἀναφορῶν ὅτι ἡ ὕλη εἶναι προϊὸν τοῦ Θεοῦ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, ἐκφράζουν
τὴν χρονικὴν διάστασιν αὐτῆς, λόγῳ τοῦ ϑανάτου, τὴν χρονικὴν ὕπαρξιν τῆς ὕλης.
Ποία εἶναι ἡ σχέσις μεταξὺ τοῦ ϑανάτου καὶ τοῦ χρόνου, καὶ ἐπίσης πῶς δύναταί
τις νὰ κατανοήσῃ ὀντολογικῶς τὸ τραγικὸν γεγονὸς τοῦ ϑανάτου;
Πρῶτον, πρέπει νὰ ἔχωμεν ὑπ᾽ ὄψιν, ὅτι ἡ κατηγορία τοὺ χρόνου προϋποϑέτει
καὶ τὴν κατηγορίαν τοῦ τόπου. Ἐντὸς τοὺ κτιστοῦ κόσμου οὐδὲν γίνεται ἄνευ χρό
νου καὶ τόπου. «Οὐκ ἄνευ εἰσι, χρόνος καὶ τόπος ὧν χωρὶς οὐδέν ἐστιν τῶν γεν
νητῶν»16, γράφει ὁ Μάζιμος. Λέγει καὶ εἰς ἄλλο μέρος: «Τῆς γὰρ κατὰ τῆν ἀρχὴν
καὶ τὴν ϑέσιν περιγραφῆς οὐδέν ἐστι τῶν ὄντων ἐλεύϑερον»17. Πῶς ἀντιλαμβάνε
ται ὁ ἄνϑρωπος αὐτὰς τὰς δύο κατηγορίας; Αὐταὶ αἱ δύο κατηγορίαι ὑπάρχουν εἰς
τὴν σκέψιν τοῦ ἀνϑρώπου συχνότερον ὡς μία διάστασις μεταξὺ δύο γεγονότων
τὰ ὀποῖα γίνονται ἐντὸς χρόνου καὶ τόπου18. Τοιουτοτρόπως, ἀποδεικνύεται ὅτι
 	Ἰωάννου Φουντούλη, Αὶ Θείαι Λειτουργίαι, Θεσσ. 1994, σελ. 411
 	Αὐτόϑι, σελ. 382
10
Αὐτόϑι, σελ. 45
11
Αὐτόϑι, σελ. 55
12
Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης, Ἡ ἀναφορά, ἔκδ. Π. Πουρνάρα 1987, σελ. 363. (Εἰς τὴν παροῦσαν ἐργα
σίαν χρησιμοποιήσαμε τὴν μετάφρασιν τοῦ λατινικοῦ σωϑέʹντος κειμένου εἰς τὴν Δημοτικὴν
γλῶσσαν ὑπὸ τοῦ Ἰγνατίου Μ. Σάκαλη.)
13
Αὐτόϑι, σελ. 345
14
Γρηγόριος Θεολόγος, Ἡ ἀναφορά, PG 36, 709Α
15
Αὐτόϑι, Λόγος 40, 45. PG 36, 424
16
Μάξιμος Ὁμολ. Πρὸς Θαλάσσιον, PG 90, 732Α
17
Αὐτόϑι, PG 90, 561Α
18
Τὸ αὐτὸν λέγει καὶ ὁ Ἰουστῖνος: «Εἰ πᾶν τὸ γιγνόμενον πρὸ τοὺ γενέσϑαι οὐκ ἦν, οὐκ ἄρα ἀΐδι
ός τε καὶ ἄναρχος ὁ χρόνος· διὸ οὔτε ἡ κίνησίς ἐστιν ἀΐδιός τε καὶ ἄναρχος, ἧς ὁ χρόνος ἐστιν
ἀριϑμός». ΒΕΠΕΣ 4, 206–11. Προφανῶς ἡ κίνησις τῆς κτίσεως παριστάνει τὸ συγκεκριμένον
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ὅλα τὰ γεγονότα τὰ ὀποῖα ἔχουν σχέσιν πρὸς τὸν ἄνϑρωπον, συνιστοῦν τὴν ζωὴν
ἀυτοῦ. Συνεπῶς, ὁ ἄνϑρωπος ἀντιλαμβάνεται ὅλα τὰ γεγονότα ὑπὸ τὸ πρῖσμα δύο
μεγάλων γεγονότων, τῆς γεννήσεως καὶ τοῦ ϑανάτου ἀυτοῦ. Ἐν τέλει, ἡ ζωὴ ἑνὸς
ἀνϑρώπου εἶναι ἕνα γεγονός. Ἀντιστρόφως, τὰ γεγονότα δὲν ὑπάρχουν ἐὰν δὲν
ὑπάρχει ὁ ἄνϑρωπος. Τώρα γίνεται λόγος περὶ τῆς φυσικῆς καταστάσεως τῆς ὕλης,
τῆς κτίσεως. Περὶ τοῦ χρόνου καὶ τοῦ τόπου γράφει ὁ Μάξιμος τὸ ἑξῆς: «Τὰ δὲ περὶ
φύσιν ἐστὶ τὰ προεπινοούμενά τε καὶ συνεπινοούμενα· τὸ μὲν, ὅτι ποῦ καὶ πότε
πάντως ἡ τῶν ὄντων ὑπέστη γένεσις· τὸ δὲ, ὅτι ἅμα τῇ πρῶτῃ γενέσει τῶν ὄντων,
συνεπεϑεωρήϑη καὶ ἡ καϑόλου τῶν ὄντων ϑέσις καὶ κίνησις, ἅπερ ἐστὶ χρόνος καὶ
τόπος, ἐν οἷς κατὰ τὴν ἔξωϑεν ϑέσιν, καὶ τὴν πρὸς ἀρχὴν κίνησιν ἡ φύσις ἐστίν, ἀλλ᾽
οὐ καϑ᾽ ὑπόστασιν· οὐ γὰρ ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις, ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς ἔξωϑεν ἔχει τὴν ἀρχὴν
τοῦ εἶναι καὶ τὴν ϑέσιν»19. Ἡ ὕπαρξις, ἡ ζωὴ τῆς κτίσεως, εἶναι ἀχώριστος ἀπὸ αὐτὰς
τὰς δύο κατηγορίας τὰς ὁποίας ἡμεῖς οἱ ἄνϑρωποι ὀνομάζομεν «χρόνον καὶ τόπον».
Διὰ νὰ δυνηϑῶμεν μετὰ τῶν κατηγοριῶν αὐτῶν νὰ ἐξηγήσωμεν τὸ τραγικὸν
γεγονὸς τοῦ ϑανάτου, ἀρκει νὰ τῶν συνδέσωμεν διὰ τῆς κατηγορίας τῆς σχέσεως,
ἐπειδὴ ἄνευ σχέσεως, ἡ ὁποία εἰς τὰ λιτουργικὰ κείμενα εἶναι πάντα ἀγαπητική,
ἐλεύϑερη σχέσις, αἱ κατηγορίαι τοῦ χρόνου, τοῦ τόπου καὶ τοῦ ϑανάτου, ϑὰ ἦσαν
μόνον λέξεις ἢ ἄμορφοι ἰδέαι.
Ἡ ἑνότης ἀνϑρώπου καὶ ὕλης
Ἡ πρώτη ἐντύπωσις τὴν ὁποίαν ἔχομεν ὅταν πρόκειται περὶ τῆς ὕλης ἐντὸς τῶν
κειμένων τῶν Λειτουργικῶν Ἀναφορῶν εἶναι ὅτι ἡ ὕλη, ἡ κτίσις, δὲν ὑφίσταται
ἁπλῶς ὡς χῶμα, γρασίδι, δέντρα, ϑάλλασα, ζῶα. Ἐν μιᾷ λέξει, πάντα ὅσα αἰσϑα
νόμεϑα ὡς ἀντικειμενικὴν ὕπαρξιν τοῦ περιβάλλοντος, δὲν εἶναι τὸ πράγμα καϑ᾽
ἑαυτόν. Πρωτίστως, ἡ κτίσις εἶναι ἁγία ἐπειδὴ ἐκ τοῦ ὄντος Θεοῦ γέγονεν διὰ τὴν
αἰώνιον ὕπαρξιν. Ἀπόστασις ἀνάμεσα εἰς τὴν ὕλην καὶ εἰς τὸν ἄνϑρωπον δὲν ὑφί
σταται, ἐπειδὴ ἡ ὕλη εἶναι καὶ αὐτὸς ὁ ἄνϑρωπος. Τοῦτο δεικνύουν καὶ οἱ λόγοι τῶν
ἁγίων Γραφῶν: «καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνϑρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς…» (Γεν. 2, 7).
Ἡ ὕλη ἐντὸς τῆς λειτουργικῆς παραδόσεως τῆς Ὁρϑοδόξου Ἐκκλησίας ϑεω
ρεῖται πάντοτε ὡς ζωντανὴ ὕλη, λογικὴ ὕλη. Ὁ Θεὸς Πατὴρ διὰ τοῦ Μονογενοὺς
Αὐτοῦ Υἱοῦ ἐποίησε τὴν ὕλην ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, καὶ ἀνακεφαλαίωσεν αὐτὴν εἰς πρό
σωπον τοῦ Ἀδάμ. Ἡ ἀλήϑεια αὐτὴ ἀπεκαλύφϑῃ εἰς τὸ γεγονὸς τῆς ἐνανϑρωπήσεως
τοῦ Θεοῦ Λόγου διὰ τοῦ ὁποίου ὁ Θεὸς Πατὴρ ἔδειξεν ὅτι τὸ ὂν τῆς κτίσεως βασί
ζεται εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ σαρκωϑέντος Λόγου. Ἕνεκεν τούτου ὁ Μάξιμος Ὁμο
λογιτὴς ἔγραψε: «ἡ δὲ κτίσις ἐστι, τῶν κατὰ παραγωγὴν ἐξ οὐκ ὄντων ὑπόστασις»20.
Ὅλα τὰ λειτουργικὰ κείμενα περιγράφουν τὴν ὕλην ὡς δῶρον τοῦ Θεοῦ, τὸ
ὁποῖον πάντοτε ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν κοινωνίαν τοῦ ἀνϑρώπου μὲ τὸν Θεόν. Ἰσχυρῶς
ἐμφαίνεται αὐτὴ ἡ ἰδιότης τῆς ὕλης, εἰς τὴν λεπτομερῆ περιγραφὴν τῆς καταβολῆς
τοῦ κόσμου, τὴν ὁποίαν περιέχουν σχεδὸν ὅλαι αἱ ϑεῖαι Λειτουργίαι. Λέγομεν «σχε
δόν» διότι ἡ ἀναφορὰ τοῦ Ἐπιφανίου Κύπρου καὶ τῆς Διδαχῆς ἐκφράζουν τὴν εὐχα
19
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γεγονός.
Μάξιμος, PG 90, 560D – 561A
Μάξιμος Ὁμολογιτής, Πρὸς Θαλλάσιον, PG 90, 625C
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ριστίαν εἰς τὸν Θεὸν ἕνεκεν τοῦ Χριστοῦ ὁ ὁποῖος εἶναι τὸ δῶρον τοῦ Θεοῦ Πατρός.
Τοιουτοτρώπος διὰ τοῦ Χριστοῦ οἱ ἄνϑρωποι εὐχαριστοῦν ἐκ μέρους ὅλης τῆς
κτίσεως, ἐπειδὴ μέσῳ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀποκαλύπτεται καὶ ἡ ἀλήϑεια
τῆς ὕλης.
Εἰς τὴν Παλαιὰν Διαϑήκην τὰ ὄντα τῆς κτίσεως ἐμφανίζονται ὡς λογικὰ ὄντα
τὰ ὁποῖα κατὰ τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ὑπηρετοῦν τοὺς ἀνϑρώπους. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ
πέραν ἐμφανίζεται οὐ μόνον ἡ πρωταρχικὴ ἑνότης τῆς κτίσεως καὶ τοῦ ἀνϑρώπου,
ἀλλὰ καὶ ἡ μεταπτωτικὴ ἐξάρτησις τῆς κτίσεως ἀπὸ τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ, διλαδὴ
τῶν ἀνϑρώπων. Ὁ Νῶε «ἀπέστειλε τὸν κόρακα τοῦ ἰδεῖν, εἰ κεκόπακε τὸ ὕδωρ·
καὶ ἐξελϑῶν, οὐκ ἀνέστρεψεν ἕως τοῦ ξηρανϑῆναι τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς. Καὶ ἀπέ
στειλε τὴν περιστερὰν ὀπίσω αὐτοῦ ἰδεῖν, εἰ κεκόπακε τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς…»
(Γεν. 8, 6–8). Ἐπίσης εἰς τὸν Ἠλιοὺ καϑεζόμενον εἰς τὸν χείμαῤῥον Χοῤῥάϑ, «οἱ
κόρακες ἔφερον … ἄρτους τὸ πρωὶ και κρέα τὸ δείλη» (III Βασ. 17, 6), ἢ πάλιν,
«προσέταξε Κύριος κήτει μεγάλῳ καταπιεῖν τὸν Ἰωνᾶν· καὶ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ
τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας … Καὶ προσέταξε Κύριος τῷ κήτει καὶ
ἐξέβαλε τὸν Ἰωνᾶν ἐπὶ τὴν ξηράν» (Ἰω. 2, 1 καὶ 2, 11).
Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν ἡ κτίσις μαρτυρεῖ καὶ τὴν πανσοφίαν τοῦ Θεοῦ, καὶ
οἱ αἰώνιοι λόγοι τοῦ Θεοῦ ἐντὸς τῆς κτίσεως, διὰ τῶν αἰσϑητῶν εἰκώνων αὐτῆς,
ἀναβιβάζουν τοὺς νόας τῶν ἀνϑρώπων πρὸς τὸν Θεόν, πρὸς τὸν Κτίσαντα. Τοῦτου
ἕνεκεν ὁ Δαβὶδ δοξολογεῖ: «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν
αὐτοῦ ἀναγγέλει τὸ στερέωμα» (Ψαλ. 18, 1), καὶ «…ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἡ δόξα σοῦ»
(Ψαλ. 107, 6).
Αἱ ϑεῖαι Λειτουργίαι ἐκφράζουν γενικῶς τὴν ὁλοκληρίαν καὶ τὴν ἑνότητα τοῦ
κτιστοῦ κόσμου. Τοιουτοτρόπως, ὅταν πρόκειται περὶ τῆς καταβολῆς τοῦ οὐρανοῦ
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ϑεωρεῖ τὸν ὁρατὸν οὐρανόν, διὸ καὶ εὑρήσκομεν εἰς τὸ κεί
μενον τὴς ϑεῖας Λειτουργίας αὐτοῦ τοὺς λόγους: «οὐκ ὄντα με δι᾽ εὐσπλαγχνίαν
παρήγαγες· οὐρανόν μοι πρὸς ὄροφον ἔστησας· γῆν μοι πρὸς βάσιν κατέπηξας· δι᾽
ἐμὲ Θάλλασαν ἐχαλίνωσας· δι᾽ ἐμὲ τὴν φύσιν τῶν ζώων ἀνέδειξας· πάντα ὑπέτα
ξας ὑπὸ τῶν ποδῶν μου· οὐδ᾽ ἓν τῶν τῆς σῆς φιλανϑρωπίας ἐν ἐμοὶ πραγμάτων
παρέλειπας…»21, ἢ πάλιν, εἰς τὴν ἀναφορὰν, ἡ ὁποία ἔχει φϑάση εἰς ἡμᾶς ὑπὸ τὸ
ὄνομα τοῦ ἀποστόλου Μάρκου βρίσκομεν τοὺς λόγους: «…σοὶ τῷ ποιήσαντι τὸν
οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ, γῆν καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ, ϑαλάσσας, πηγάς, ποταμούς,
λίμνας καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς…»22. Ὅταν γίνεται λόγος περὶ τοῦ οὐρανοῦ ὡς μέ
ρους τῆς κτίσεως, τότε νοεῖται ἡ ἀτμόσφαιρα ὅπου «τὰ πετινὰ … κατασκηνώ
σει» (Ψαλ. 103, 12), καὶ ἐκεῖ «στρουϑία ἐννοσεύσουσι, τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ οἰκία ἡγεῖται
αὐτῶν» (Ψαλ. 103, 17), ὅπως τοῦτο ϑεωρεῖ ὁ Δαβίδ.
Συσχετίζων τὴν χριστιανικὴν κοσμολογίαν καὶ τὴν χριστιανικὴν γνωσιολογίαν
Βασίλειος ὁ Μέγας γράφει: «Βούλομαί σοι σφοδρότερον τῆς κτίσεως ἐνιδρυϑῆναι
τὸ ϑαῦμα, ἵν᾽ ὅπου περ᾽ ἂν εὐρεϑῆς, καὶ ὁπίῳ δήποτε γένει τῶν φυομένων πα
ραστῆς, ἐναργῆ λαμβάνης τοῦ ποιήσαντος τὴν ὑπόμνησιν»23. Ἐδιαφέρουσα εἶναι
21
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Γρηγόριος Θεολόγος, Ἡ ἀναφορά, PG 36, 709A
Ἰωάννης Φουντούλης, Αἱ Θείαι Λειτουργίαι, Θεσσαλονίκη 1994, 45
Βασίλειος Μέγας, Ἡ ἑξαήμερος, ΒΕΠΕΣ, 51, 224, (1–4)

Саборност 3 (2009) [95–103]|101

ἡ ἄποψις τοῦ Βασιλείου κατὰ τὴν ὁποίαν αἱ ἡμέραι τῆς Ἑξαημέρου ἐμφαίνουν δια
φόρους διακοσμήσεις, διὸ καὶ λέγει: «Ἔτι καὶ νῦν ἡ τάξις τῶν φυομένων μαρτυρεῖ
τῇ πρώτῃ διακοσμίσει»24. Ἡ πρώτη διακόσμησις, κατὰ τὸν Βασίλειον, συνδέεται
μετὰ τοῦ σκοποῦ τῆς καταβολῆς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, δηλαδὴ μετὰ τῆς αἰω
νιότητος, μετὰ τῆς ἐσχάτης ἡμέρας. Ἑρμηνεύων τὴν πρώτην πρότασιν τοῦ βιβλίου
τῆς Γενέσεως, ὁ Βασίλειος γράφει: «Πρέπουσα ἀρχὴ τῷ περὶ τῆς τοῦ κόσμου συ
στάσεως μέλλοντι διηγεῖσϑαι, ἀρχὴν τῆς τῶν ὁρωμένων διακοσμήσεως προϑῆναι
τοῦ λόγου»25. Μετὰ τὴν πρώτην διακόσμισιν, πᾶσα ἄλλη, κατὰ τὴν αὐτὴν ἄποψιν,
ἔχει τὴν αἰτίαν εἰς τὴν πρώτην φωνὴν τοῦ Θεοῦ. «Εὐρήσεις γὰρ οὕτως», γράφει ὁ
Βασίλειος, «πόϑεν τῷ χρόνῳ ἡ πρώτη κίνησις, ἔπειτα, ὅτι καὶ οἱονοὶ ϑεμέλιοί τι
νες καὶ κρηπῖδες προκατεβλήϑησαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ· εἶτα, ὅτι ἐστί τις τεχνικὸς
λόγος ὁ καϑηγησάμενος τῆς τῶν ὁρωμένων διακοσμήσεως, ὡς ἐνδείκνυταί σοι ἡ
φωνὴ τῆς ἀρχῆς…»26. Αἱ ἀναφερόμεναι διακοσμήσεις συσχετίζονται μὲ τοὺς στή
χους τῶν βιβλικῶν κειμένων οἱ ὁποίοι δεικνύουν τὴν ἀϑωότητα τοῦ κόσμου. Πα
ραδείγματος χάριν, διὰ τὸν Δαβὶδ δὲν ἦτο ἀρκετὸν νὰ εἴπῃ ὅτι ὁ Θεὸς ἐποίησε
τοὺς δράκοντας εἰς τὴν ϑάλασσαν ἀλλὰ δίδει καὶ τὴν ἀφορμὴν λέγων: «ὃν ἔπλα
σες ἐμπαίζειν αὐτῇ» (Ψαλ. 103, 26) παρουσιάζων τὴν ὕπαρξιν τῆς κτίσεως ὡς παι
γνίδιον τῶν ὄντων ἔμπροσϑεν τοῦ Θεοῦ. Ὁ προφήτης Ζαχαρίας βλέπει αὐτὴν τὴν
ἀλήϑειαν, καὶ γράφων τὴν προφητείαν τῆς ἐσχάτης ἡμέρας, λέγει: «καὶ ἔσται ἐν
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῇ ϑήσομαι τὴν Ἰερουσαλὴμ λίϑον καταπατούμενον πᾶσι τοῖς ἔϑνε
σι· πᾶς ὁ καταπατῶν αὐτὴν ἐμπαίζων ἐμπαίξεται, καὶ ἐπισυναχϑήσονται ἐπ᾽ αὐτὴν
πάντα τὰ ἔϑνη τῆς γῆς» (Ζαχ. 12, 3).
Διὰ τὸν Γρηγόριον, ἡ δημιουργία ὡς διακόσμησις ἔχει καὶ τὴν διάστασιν τῆς τά
ξεως, ἡ ὁποία διετηρήϑη καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τοῦ Ἀδάμ. Διὰ τοῦτο καὶ λέγει: «Τά
ξις οὖν τὸ πᾶν συνεσϑήσατο. Τάξις συνέχει καὶ τὰ ἐπουράνια καὶ τὰ ἐπίγεια· τάξις
ἐν νοητοῖς· τάξις ἐν αἰσϑητοῖς· τάξις ἐν ἀγγέλοις· τάξις ἐν ἄστροις καὶ κινήσει καὶ
μεγέϑει καὶ σχέσει τῇ πρὸς ἄλληλα καὶ λαμπρότητι· ἔστηκεν αὐτὰ είς τὸν αἰῶνα …
πρόσταγμα ἔϑετο καὶ οὐ παρελεύσεται … Τάξις καὶ τοῖς ζώοις ἄπασι…»27. Αἱ τά
ξεις τὰς ὁποίας ἐδημιούργησεν ὁ Κύριος δὲν ἀποτελοῦν μία σταϑερὰ ἀντικειμενικὴ
χαρμοσύνη, ἀλλὰ αἱ τάξεις τῶν ζωηφόρων λόγων του Θεοῦ ἐντὸς τῆς κτίσεως, οἱ
ὁποῖοι παριστάνουν τόσον τὰ ϑελήματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ ἀεῖ εὐ εἶναι, ὅσον καὶ
τὰς προϋποϑέσεις πρὸς πρᾶξιν τῶν λειτουργικῶν ἀρετῶν.
Αἱ ἅγιαι εἰκόνες κατ᾽ ἐξοχὴν παριστάνουν μίαν ἄλλην διάστασιν τῆς ὕλης ἀν
τιπροσωπεύοντας ϑεϊκὰ ὀνόματα τῆς ὕλης καὶ μαρτυρώντας ταυτοχρόνως τὴν
ὀντολογίαν τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ: «οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων»
(Ματϑ. 22, 32). Διὸ καὶ ὁ ὅρος τῆς Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκφράζει τὴν
ἀλήϑειαν τὴν ὁποίαν ἐξέφρασε καὶ Βασίλειος ὁ Μέγας λέγων: «ἡ τῆς εἰκόνος τιμὴ
ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει»28. Ὁ Χριστὸς ὡς Πρωτότυπος κάϑε εἰκόνος μαρτυρεῖ
ὅτι διὰ τοὺς ἀνϑρώπους ἡ Ἀλήϑεια δὲν ὑφίσταται ἄνευ σώματος, ἄνευ ὕλης. Τούτου
24
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ἕνεκα ὁ ζωγράφος περιγράφων τὸ περιβάλλον ἁγίου τινός, ζωγραφίζει τὴν φύσιν
νὰ κλίνῃ πρὸς τὸν ἅγιον, ὡς πρὸς τὸν ἐπανελϑόντα Χριστόν. Αὕτη ἡ ἀλήϑεια κρύ
πτεται καὶ ὄπισϑεν τῶν λόγων τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς
κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται» (Ρωμ. 8, 19).
Ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ συνδέει
τὴν ἔννοιαν τῆς ὕλης μὲ τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀνϑρώπου ἀλλὰ παριστάνει καὶ τὴν ἀχώ
ριστον κοινωνίαν του Θεοῦ καὶ τῆς κτίσεως, πραγματοποιοῦσα τοὺς λόγους τῆς
Βίβλου: «ἐπὶ γὰρ ποδήρους ἐνδύματος αὐτοῦ ἦν ὅλος ὁ κόσμος» (Σοφ. Σολ. 18, 24).
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Богословски значај материје и њеног вечног постојања

М

атерија јесте створена од Бога и, као тварна, јесте смртна. После човековог пада, у коме категорије времена и простора почињу да разде
љују свако постојање, божански начини живота избављају од трагедије
немогућности да творевина као самодовољна превазиђе своју смртност.
Јединство са Богом јесте једина опција којом се материја може спасти од
смрти, јер у себи нема оних моћи које су јој приписиване од стране много
бројних јелинофилософских праваца мишљења. У том смислу, долазак
Бога у своју творевину јесте једини начин да се трајна пропадљивост твари заустави. Иконографија као израз јединства твари и конкретних људ
ских личности има своје упориште у догађају отелотворења Христовог.
Тим догађајем измирује се амбис који је због човековог пада постојао изме
ђу пропадљиве материје и њене бесмртности. Материја жуди за бесмрт
ношћу преко конкретних личности, што приказује православна икона као
поновљена историјска тајна, тајна која се десила у личности отелотвореног
Бога Логоса, чиме истина богоустановљених богослужбених оквира посто
јања за Цркву не постоји мимо материје.
последња траница
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Abstract: Богословското учение на Ориген е едно от най‑значимите явления в
историята на християнската мисъл, оставило дълбоки следи в опита и съзнанието на Църквата. Настоящото изследване е опит да се потърсят и формулират основните еклисиологични дилеми в богословската мисъл на Ориген и да се
посочат екзистенциалните последици от неговата спиритуалистка духовност за
еклисиологичното съзнание. И отговорността на съвременното православно богословие може би се състои в това да извърви докрай пътя от Ориген до св. Максим Изповедник и да освободи еклисиологичното съзнание от всички форми на
християнски крипто‑нео‑платнизъм.
Key words: Ориген, духовност, протологична онтология, протологична онтология,
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Б

огословското учение на Ориген е едно от най‑значимите явления в историята на християнската мисъл, оставило дълбоки следи в опита и съзнанието на Църквата. Делото и творчеството на големия александрийски
богослов са били предмет на множество научни изследвания, които обикновено си поставят за цел проучването на отношението му към древногръцката философска мисъл (и особено към платонизма и неоплатонизма),
извеждането на основните принципи на неговата космология, антропология,
аскетика и мистика1, които са имали голямо влияние особено в монашеската
духовност2. В случая обаче е важно, че платонически вдъхновеното богословие на Ориген е довело до формирането на една спиритуалистка „духовност”,
на един начин на мислене или архетип, който спостоянно се е повтарял в
1

2

По темата има много изследвания, по‑важни от които за нас са: Daniélou, J. Origène.
ICP, Paris, 1986; Crousel, H. Origen. Edinburgh, 1999; Louth, A. The Origins of the Christian
Mystical Tradition; Chadwick, H. ‘Origen’, in Armstrong, ch. II; Williams, R. Origen between
Ortodoxy and Heresy. In: W. Bienert, Origeniana Septima (3–14). Leuven: Leuven University
Press, 1999; Dillon, J. Origen and Plotinus: The Platonic influence on Early Christianity// Finan,
T. & Twomey, V. The Relationship between Neoplatonism and Christianity (7–27). Focus Courts
Publisher, 1992.
По‑подробно вж. Тутеков, Св. Неоплатонически мотиви в оригенизма и влиянието им
върху монашеската духовност на православния Изток// Неопатонизъм и християнство,
ч. І, (Гръцката традиция ІІІ–VІ в.). С., 2002, 23–54.
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историята и дори днес създава предпоставките на един особен тип християнски крипто‑нео‑платонизъм. Под влияние на оригенизма „духовността”
е започнала да се отъждествява или поне да се доминира от интровертната
екстатично‑съзерцателна мистика и се е отчуждила от светотайнствената
онтология на Църквата–факт, който до голяма степен обяснява разкъсването и фрагментирането на органичното единство на църковния живот и етос.
Настоящото изследване е опит да се потърсят и формулират основните еклисиологични дилеми в богословската мисъл на Ориген и да се посочат екзистенциалните последици от неговата спиритуалистка духовност за
еклисиологичното съзнание. Подобно изследване предполага постигането
на две основни задачи: 1/ да се очертае платоническият контекст на Оригеновата екстатично‑съзерцателна мистика като основно съдържание на
„духовността” и 2/ да се посочат основните еклисиологични дилеми, които
се пораждат в мисълта на Ориген. Отговорът на тези върпоси няма за цел
просто описанието на различни детайли от учението на Ориген, а по‑скоро
цели да покаже как спиритуалистката „духовност” разделя и противопоставя отделни аспекти и елементи на единния в своята „онтология” опит и живот на Църквата. Подобен подход позволява да се види и рецепцията на тази
проблематика в по‑късното светоотеческо предание и дори в контекста наф
съвременното богословие. Несъмнено задълбоченото познаване и трезвата
оценка на богословското и духовно наследство на Ориген може да помогне на православното богословие да преодолее „дилемите” в съвременното
еклисиологично съзнание. Мисълта на Ориген може би остава „камъка за
препъване” по пътя към динамичното и отговорно връщане към светоотеческото богословско предание и в частност към еклисиологичното съзнание
на църковните отци.
1. Богословско‑философски предпоставки
Еклисиологичните дилеми в богословието на Ориген са естествена последица от влиянето на платонизма и неоплатонизма върху космологията,
антропологията, христологията и есхатологията на Ориген3. Под влиянието
на платонизма и неоплатонизма Ориген се опитва да изтълкува библейската
истина за сътворението на света в контекста на Платоновото учение за идеите4 и създава една цялостна монистична структура, в която Бог и всички
духовни същества (умове) са тъждествени по природа5, от което следва, че
3
4

5

Вж. Мајендорф, J. Христос у источно‑хришћанској мисли. Хиландар, 1994, 54–55.
Вж. особено Ориген, За началата, кн. ІІІ. Учението на Ориген за съществуването на
света може да се види от свидетелството на св. Максим Изповедник. Вж. Ambigua (PG
91, 1069А–1104В).
„Бог – пише Ориген – е първата причина на разумните същества. В Бога не е имало нито
многообразие, нито изменение, нито невъзможност. Затова Той е трябвало да създаде
равни и подобни на всички същества, които Той е поискал да създаде, защото в Него не е
имало многообразие или различие” – За началата, ІІ, ІХ, 6. Ориген разглежда сетивния
материален свят в перспективата на многообразието, което в контекста на неоплатониче-
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творението е съ‑вечно на Бога6. Този „духовен” (= идеален) свят съществува
в състоянието на вечен покой (στάσις), който се нарушава от факта на грехопадението (чиято историческа реалност Ориген почти не забелязва) – единственият източник на движение (δύναμις) в сътворения свят7. В началото Бог
е сътворил равни и съвършени разумни твари, на които е била чужда всяка телесност, материалност и непълнота8; те от вечност са били причаст‑
ни на божествения Логос и са пребивавали в блажено съзерцание на Бога9.
Свободното движение на духовните същества и отделянето им от Логоса е
станало причина за сътворяването на материалния свят (и за появата на историческото движение!10) и за обличането на падналите души в материални
тела11 като в тъмница. Ориген разбира това обличане на душите в тела като
наказание за техния бунт и едновременно с това като възможност – чрез
страдание и очистване – да се освободят от всичко телесно, материално и
ската традиция не кореспондира с идеята за съвършенство, което е мислимо единствено
във връзка с абсолютното Божие битие.
6
 	Ориген, За началата, бележка от св. Методий Олимпийски// Photii Bibliothecam, cod.
235 (PG 103, 1140–1141). Ориген изхожда от предпоставката, че творението е вечно действие на Бога. „Ние – пише той – дори не можем да наричаме Бога всемогъщ, ако няма
нещо, спрямо което Той да упражнява Своята сила” – За началата, І, 2, 10. Ориген очевидно отнася действието на Бога като Творец към вечността. Вж. Майендорф, Й., Византийско богословие, 38. Очевидно Ориген не различава достатъчно ясно сътвореното от
несътвореното – различие, което е основно за светоотеческата онтология. Срв. Зизjулас,
J. Христологиjа и постоjање: диjалектика створенога – нестворенога и халкидонски догмат// Беседа, кн. 2, бр. 3–4, Нови Сад, 1992, 174–177.
7
 	Като класически изразител на патристичната традиция, св. Максим Изповедник създава своя богословски синтез именно върху „преподреждането” на този модел. Той подчертава динамизма на творението и отнася греха по‑скоро към статичното състояние
на острастената човешка природа, противоположно на автентичното движение на сътвореното битие към Бога. По‑подробно вж. Βλετση, Αϑ. Το προπατορικο αμαρτημα (στη
ϑεολογια Μαξιμου του Ομολογητου). Θεσσ., 1995, 165–182.
8
 	„При сътворяването – пише Ориген – всички разумни творения са били безплътни и
нематериални „умове”, без имена и числа, така че всички те образували единство по силата на тъждеството на своята същност, сила и енергия, а също така по причина на своето познаване на Бог Логос и единството с Него” – За началата, І, V, 3–4.
9
 	В духа на неоплатоническата традиция Ориген описва това вечно блажено състояние
като духовност и сферичност, когато назначението на всички умове се е състояло в блажено съзерцание на Божията същност.
10
Основна грешка на Ориген е, че той не разбира докрай проблема за времето и вечността.
Не случайно прот. Г. Флоровски определя оригенизма като „ерес на времето” ‑ Флоров
ский, Г., Противоречия оригенизма// Путь, № 18, Парижъ, 1929, 114. Ориген не отрича
историята, а само нейния смисъл, тъй като тя получава своето начало в безсмислието
на грехопадението.
11
Ориген описва тази промяна по следния начин: „Но след това, загубвайки желанието за
божествена любов и съзерцание, те (духовните същества) се изменили към зло: всяко от
тях (разумно творение) според степента на своята склонност към отпадане от Бога. И те
приели тела, тънка същност или по‑груба и получили имена… Като охладнели към божествената любов, разумните творения били наречени души и за наказание се облекли
с много по‑груби тела, подобни на тези, които имаме ние, и били наречени ‘човеци’…” –
За началата, І, VІІ, 3.
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историческо, за да се върнат в първоначалното състояние на блажен покой и
съзерцание на божествения Логос. Всичко това означава, че сътворяването
на материалния свят е последица от движението или падението, т. е. от греха, който е станал в „духовния” свят и това според Ориген е втората фаза на
сътворението или т. нар. второ сътворение12. По‑късно този метафизичен
принцип става решаващ в усилието на Ориген да „затвори” духовността в
рамките на една спиритуалистка екстатично‑съзерцателна мистика, която
отхвърля всичко телесно, материално и историческо.
Според него истината за съществуването се открива в изначалното вечно
същестуване на духовните творения в причастността им към Божествения
Логос и това тяхно вечно съществуване конституира безсмъртието им по
природа13. Истината за света извира от неговата „духовна” природа, а единството на духовните същества с Бог Логос осигурява не тяхното битие, а
тяхното благобитие; това единство не е събитие, което се осъществява в
историята и ще има своята пълнота (= вечно благобитие) в есхатона, а се
отъждествява с изначалното състояние на съвършенство и покой на душите
и духовете14. Така в мисълта на Ориген истината за съществуването се открива във връзка с изначалното състояние на съвършенство (= протологична онтология), а не в перспективата на есхатологичната пълнота на битието
(= есхатологична онтология), традиционна за светоотеческото богословие15.
Този подчертано платонически протологичен (а това означава философски
и метафизичен) подход към онтологията оставя своя отпечатък и върху антропологията, мистиката и еклисиологията на Ориген.
Протологичният подход към онтологията определя изцяло възгледа на
Ориген за съществуването на човека като душа16, облечена в материално
тяло. Под влияние на платонизма той подчинява антропологията с идеята
за предсъществуването на душите17 и отнася идентичността на човека към
12

13
14
15

16

17

Следователно – заключава прот. Йоан Майендорф – в системата на Ориген могат да се
различат две нива на творението. В първото и вечно ниво, материята не съществува. Тя
въобще няма самостоятелна реалност, защото възниква в резултат на грехопадението,
като един вид „свит” или „сгушен” дух – в това се състои второто ниво на творението” ‑
Майендорф, Й. Введение в святоотеческое богословие. М., 1992, 101. По въпроса за вто‑
рото творение в мисълта на Ориген вж. по‑подробно Пено, З. О предпостоjању душа
(Критика Оригеновог схватања стварања)// Пети Васељенски Сабор (1450 година Светог
Петог Васељенског Сабора 553 – 2003), Србинье, 2004, 78 и сл.
Вж. Пено, З., Цит. съч., 75–76.
Вж. Мидић, И. Биће као есхатолошка заjедница, Пожаревац, 2008, 186.
Основната заслуга за утвърждаването на тази есхатологична истина за съществуването
на творението става възможно във връзка с христологията, което откриваме в богословието на св. Максим Изповедник. По‑подробно вж. Jевтић, Ат., Протологија и есхатологија светог Максима Исповедника (Кратко објашњење Максимових одговора 59. и 60.
Таласију)// Видослов, бр. 37, Требиње, 2006, 19–35.
Ориген ясно отъждествява човека с неговата душа, което кара прот. Г. Флоровски да заключи, че „в оригенизма всъщност няма антропология, а само пневматология, учение
за вечните духове” ‑ Флоровский, Г., Противоречия оригенизма, 114.
Ориген, За началата, І, VІІ, 4; ІІ, ІХ, 6–7; ІІІ, І, 17; ІІІ, V, 4; вж. също Анатема 1–5, 10–11 и
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неговата безтелесна душа18, докато материалното тяло се свързва изцяло с
отпадането на душите от духовния свят19 и второто сътворение20. Така съ‑
вършенството на човека също се разбира протологично – като изначалното състояние на блажено съзерцание21 – и става телос на една „духовност”
и мистика с подчертано спиритуалистичен и екстатично‑съзерцателен характер. По време на своя земен живот душата носи непосилното бреме на
своето материално тяло22 (и на историята) и пребивава в различни състояния на телесност23, което всъщност предопределя възможностите на всяка отделна душа да се върне към състоянието на изначално блаженство и
съвършенство. В това се състои и личният апокатастасис (в рамките на
всеобщия апокатастасис на цялото творение), който определя същността на
Оригеновата аскетика и еклисиология и остава телос на всеки индивиудален екстатичен мистицизъм. Протологичният подход към блаженството и
безсмъртието на духовните същества неизбежно отнася истината за тяхното единство с Бог Логос не към есхатологичната пълнота на съществуването и живот в Христос чрез Духа24, а към изначалното – но вече изгубено
– „духовно” съвършенство. През целия си земен живот душата си спомня за

18

19

20

21

22

23

24

14–15 на Константинополския събор от 553 г. Оригеновото учение за предсъществуването и превъплъщението на душите е резултат от полемиката с гностицизма. То е специфично и произхожда от предпоставката за цикличния апокатастасис, т. е. основава
се върху хипотезата за едното въплъщение на душата във всяка от поредицата светове,
които Бог е сътворил. По‑подробно вж. Пено, З., О предпостоjању душа, 73–90.
Ориген изказва някои двусмислени твърдения относно природата на душата: от една
страна, че душата е безтелесна [За началата, І, 1, 7 (PG, 11, 126)], а от друга – че само
Бог по Своята същност е нематериален, а другите духовни същности не могат да съществуват без тела [За началата, І, VІІ, 4 (PG, 11, 170)]. Според Х. Кроузел в мисълта на
Ориген душата притежава някакво ефирно тяло, че тя е относително безтелесна. Срв.
Crouzel, H., Origen, 89.
Ориген вижда в това плод на Божието наказание за греха. „Душата – пише той – получила тяло в следствие на предишните грехове като наказание или отмъщение за тях” –
За началата, І, VІІ, 3.
В тълкуванието си на книга Битие, Ориген не се е колебал да отнесе израза „кожени ризи”
към човешкото тяло. Срв. Nelas, P. Dification in Christ, New York, 1987, 45. Вниманието на
Ориген е насочено изцяло върху въпроса за произхода и природата на душата. Вж. За
началата, ІІ, VІІІ, 4 (PG 11, 224).
Ориген описва падението на духа (νόος) като охладняване на неговото горящо състояние в съзерцанието на Бога и в резултат от това охладняване (ψυχρᾰσία) се образува душата (ψῡχή) [За началата, ІІ, VІІІ, 3 (PG 11, 222СD)] – аргумент, заимстван директно от
Аристотел (За душата, 405 В) или косвено чрез Филон Александрийски (За съня, І, 31).
Ориген, За началата, ІІ, ХХХІV, 1 (PG 9, 834–835). Под несъмненото влияние на Платон,
според Ориген душата се намира в тялото като в тъмница. Платон обяснява, че думата
σῶμα произлиза от σῆμα (тъмница), т. е. тялото е тъмница за душата (Кратил, 400 Е) и
че ние се намираме като че ли в някакъв затвор (Федон, 62 В).
Различните степени на телесност са свързани с различните способности, с които човекът идва на земята. Вж. Ориген, За началата, ІІІ, ІV, 5 (PG 11, 325АС).
Еп. Игнатий Мидич заключава, че това единство няма реално онтологично значение.
Срв. Мидић, И., Цит. съч., 186.
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блаженото състояние, когато е съзерцавала Божията същност25 и се стреми
да се върне към изгубеното блажено състояние – съзерцанието на Бога в
рамките на индивидуалния екстатичено‑мистичен опит. Всичко това определя целта и характера на аскетиката и мистиката – освобождаването на
човека от всичко телесно, материално и историческо26 заради съзерцанието
на Логоса, което създава предпоставките на една интровертната екстатично‑съзерцателна мистика.
Аскетическото или „духовното” учение на Ориген е съсредоточено в очис‑
тването (κάταρσις) на душата от всичко телесно и във възпитаването на
ума27 чрез молитва и добродетелност за постигане на богоподобие28. Пътят
на аскезата29 има за цел освобождаването на душата от всички материални
елементи и пълното й „одухотворяване”30 в един подчертано интелектуалистичен дискурс. Според Ориген душата трябва да се отдалечи от всичко чуждо на нейната природа и постига своето истинско „духовно” битие в борбата
за своето дематериализиране. Така аскетиката на Ориген следва принципа
на непрестанното усъвършенстване на душата до степента, когато тя става
„духовна”31 – принцип, който е в основата на всички по‑късни форми на „за25

26

27

28

29

30

31

Ориген, За молитвата, 237. Тук ясно личат следите от платоническото влияние. В диалога Федон (& 62) Платон определя познанието като спомняне на душата за нейното
блажено съществуване в света на идеите, където тя съществува вечно.
Във философията на Платон, а след това и на неоплатонизма, съществува един краен
аскетизъм, който се основава върху противопоставянето на душата и материалното тяло,
чиято цел е пълното освобождаване от тялото, което е „тъмница за душата” – За нача‑
лата, ІІ, І, 4 (PG 11, 184–186).
В контекста на своята трихотомична антропология, Ориген смята, че духът като присъстващ в човека божествен елемент, трябва да бъде обучен в практиката на добродетелите и да бъде опазен от всички влияния на душата и тялото. Срв. Crouzel, H., Op. cit., 89.
Оригенистката духовност поставя темата за образа като централна и я разглежда главно от две гледни точки – библейска и платоническа. В първия случай тя се отнася към
сътворяването на човека по образ Божий, а във втория – към идеала за уподобяването на
Бога (както виждаме още у Филон Александрийски, св. Теофил Антиохийски и Климент
Александрийски). Платоническото „инфилтриране” на тази библейска истина има съдбоносно значение за развитието на оригенистката духовност, защото тук образът Божий
се отнася изключително към душата (която е божествена по природа в противовес на
материалното тяло), а смисълът на „духовността” се свежда до това душата да преоткрие
(както е в платонизма) своята истинска „духовна” същност, която е божествена. Уподо‑
бяването на Бога е привилегия единствено на душата, а не преобразяване и обожение
на целия човек по благодат в Христос. Срв. Λουδοβίκος, Ν. ᾿Η κλειστή πνευματικότυτα
και το νόημα του εαυτου. ᾿Αϑήνα, 1999, 119–120. Светоотеческото богословие преодолява
това разбиране в перспективата на христологията, в която е възможно безкрайното
уподобяване, единение и обожение на човека – винаги по благодат – благодарение на
ипостасното единство на тварното и нетварното. Вж. напр. св. Максим Изповедник,
Ambigua (PG 91, 1113В).
Вж. Ориген, Против Целз, ІІІ, 28 (PG 11, 956). Ориген посочва като отделни фази на този
аскетичен път вярата, съвършеното знание (γνῶσις) и обожението на ума.
Вж. Ориген, Коментар на Евангелието от Йоан 19. 6 (PG 14, 959). По‑подробно вж.
Crouzel, H., Op. cit., 89.
Вж. Ориген, За молитвата, 10. От друга страна, когато е подчинена на телесното и ма-
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творена” духовност и екстатично‑съзерцателна мистика. Като следва духа
на платонизма и неоплатонизма александрийският мислител създава един
(според определението на Жан Даниело) дидактически схоластически мистицизъм, „който има своята върхова точка в теорията за тайнствата и се основава в сърецателната интровертност, която познаваме от платониците”32.
Ориген съсредоточва личностното съществуване и духовния живот на
човека в духа (πνεῦμα) или ума (νόος), който е орган на добродетелния живот, съзерцанието и молитвата33, т. е. на единението на човека с божествения
Логос34. Аскетическият път има за крайна цел възстановяването (ἀποκα
τάστᾰσις)35 на първоначалното състояние на блажено съзерцание на Логоса,
но Ориген придава на това първоначално съвършенство чисто ноетичен36,
„духовен”, идеален характер. Съзерцанието и единението с Бога се осъществява в интровертно‑екстатичния опит и чрез мистичното посредничество
на Логоса37: гносис‑ът (като висша степен на духовния живот) се постига в
непосредствената връзка с Логоса, Който възпитава човека по пътя му към
истината, а душата се съединява с Христос именно в съзерцанието на Логоса38. В аскетическата борба Христос е само ръководител, вдъхновител и

32
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териалното, духът във все по‑голяма степен става душа. Вж. За началата, ІІ, VІІІ, 4 (PG
11, 224).
Λουδοβίκος, Ν. ᾿Η κλειστή πνευματικότυτα…, 120–121. В този „езотеризъм” Жан Даниело
открива още по‑голямо влияние от страна на гностицизма, тъй като в случая гносеологията се откъсва от библейското предание, за да служи безусловно на speculatio‑то
на Ориген. Вж. Daniélou, J. Origène, 42–45. Оттук следва и основната теза на Евагрий
Понтийски, който отъждествява духовното съвършенство с познанието. Вж. Браjовић,
Б. Аретологиjа Евагријa Понтиjског. Никшић, 2002, 92–97.
За Ориген човекът е преди всичко паднал ум и затова мистиката е съсредоточена в опита от съзерцанието и молитвата. По‑подробно вж. Perrone, L. Prayer in Origen’s „Contra Celsum”// The Knowledge of God and the Truth of Christianity. Vigiliae Christianae, 55
(1), 1–19, 2001.
Вж. Crouzel, H., Op. cit., 89.
Според Ориген, ако грехопадението има за последица „обличането” на душите в материални тела, то аскезата предполага освобождаване на душата от всичко телесно, материално и историческо, което пречи на тяхното връщане към първоначалното състояние.
Той е категоричен, че единствено тварните тела са осъдени да не участват във вечното
блаженство. За началата, ІІ, 3, 3. Тази идея е осъдена от 1 и 2 анатема на Петия Вселенски събор.
Според А. Орлов Ориген, заедно с неоплатониците, издига висшия идеал на гностика
и така поддържал една особена форма на интелектуална и нравствена аскеза (ϑεωρία,
κάϑαρσις). Срв. Орлов, А. К характеристике христологии Оригена// Богословский Вест‑
ник, № 8–9, 1909, 378.
Ориген тълкува събитието на Боговъплъщението по‑скоро в един етико‑мистически
контекст и вижда в Христос образеца на святост и морално съвършенство, който човекът може да постигне. Вж. Сидоров, А., Древнехристианский аскетизм…, 92–93. За
Ориген първият момент на Боговъплъщението се отнася към съединяването на Логоса
с душата на Иисус още преди падението на света – мисъл, която е в пълно съответствие
с подчертаната неисторичност на оригеновата система.
Тук мистичното действие на Логоса се свързва с Неговото раждане в душата на посветените, което е условие за тяхното възхождане към истинското съзерцание на Божията
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учител по този път39 и затова целият смисъл на тази „духовност” е насочен не към преобразяването на душата в един божествен ерос и сродство с
Бога, а в екстатичния опит на ноетичното съзерцание. Така христологията
няма онтологично‑екзистенциални последици за антропологията, а остава
по‑скоро „аргумент” за формирането на една педагогическа сотириология
и христоцентрична съзерцателна мистика40, в която Логосът е само път и
средство за възхождането на душата към Бога, за постигането на истински
гносис и съзерцание41. „Тайнственият” път на мистично възхождане към Логоса се разбира в категориите на етическия индивидуализъм42, а отношението на човека с Христос остава затворено във „вътрешния” свят на душата и
нейния субективен екстатично‑съзерцателен опит. В учението на Ориген (и
особено в традицията след него) тази екстатично‑съзерцателна мистика и
духовност има екзистеницални последици за еклисиологичното съзнание и
постепенно става основа и критерий за самото събитие на Църквата. Затова
тук ще се опитаме да формулираме дилемите в еклисиологичното съзнание,
които тази мистика и духовност създава.
2. Към една еклисиология в границите на
индвидуалния екстатично‑мистичен опит
„Новата” еклисиологична перспектива. Еклисиологичните възгледи
на Ориген се формират в контекста на цялото му богословие и „духовност” и в своята най‑дълбока основа остават подчинени на неговия платонически вдъхновен екстатичен мистичен патос. Той става изразител на
една почти незабележима подмяна на древното еклисиологично съзнание, което неизменно свързва събитието на Църквата не с индивидуалния аскетико‑мистичен опит43, а с нейния евхаристийно‑кинониен начин
на съществуване и вижда в нея икона (= образ) на есхатона44. Изцяло в
39

40

41
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същност. Срв. Флоровский, Г., Противоречия оригенизма, 112.
Ролята на Христос като образец и пример произтича от факта, че Той е запазил душата
си да не изпадне в телесното и материалното, където са отпаднали всички предсъществуващи души след своето „пренасищане”. Вж. За началата, І, 8, 3.
Вж. Флоровский, Г., Противоречия оригенизма, 112. Според Ориген Въплъщението на
Христос има преходен и педагогически смисъл, а човечеството на Христос е само педа‑
гогическо средство за съзерцаване на надсветовното Божество – пак там.
Вж. Campenhausen, H. The Fathers of the Church. Handrickson Publ., 1998, 49–51.
Като де‑историзира събитието на Въплъщението Ориген твърди, че тялото на Христос
може да променя своя вид в зависимост от нравственото състояние на тези, с които Той
е бил в общение. Вж. Против Целз, ІІ, 64. В своя пример и живот Христос се приспособявал към способностите на хората като на едни откривал в Себе Си повече Бога, а на
други изглеждал повече Човек. Коментари на Послание до Римляни 9. 39; За молитва‑
та, 25, 1; Против Целз, 7, 17; 8, 43.
Според еп. Игнатий Мидич Ориген ясно отнася идентичността на Църквата към подви‑
га, разбиран в един подчертано индивидуално‑етически контекст. Вж. Мидић, И., Цит.
съч, 188–189.
Срв. Зизjулас, J., „Исцелитељна” или „литургиjска” еклисиологиjа? Синтеза светог Мак-
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духа на платонизма Ориген разглежда съвършенството протологически
(а това означава метафизично)45 и го отнася към първоначалното състояние на нещата, т. е. към миналото, докато всичко последващо се разбира
като резултат от грехопадението на духовните същества46. Под влияние на
платонизма Ориген отнася битието на Църквата към една реалност, която
някога е била съвършена, и по този начин утвърждава един космологически47, – а това означава философски, метафизически, протологически –
подход към еклисиологията. Това протологическо разбиране за Църквата
в същността си е подмяна на библейско‑светоотеческото разбиране, че в
събитието на Евхаристията Църквата иконизира Царството Божие и затова
е есхатологична общност48. Ориген разглежда Църквата не като историческа общност, която иконизира есхатологичното общение в Царството, а
отнася нейната природа към съвършеното състояние на битието, когато
логосите на всичко съществуващо са били в единство с божествения Логос49. Следователно битието на Църквата не се корени в есхатологичната
пълнота на съществуването в Христос, а в „единството на нещата чрез техните логоси, които са в единия Логос”50. В тази протологична перспектива
Църквата получава своята идентичност от своето вечно предсъществуване,
което в известен смисъл се определя от педагогическата сотириология и
индивидуалистичната екстатично‑съзерцателна мистика, която има за цел
освобождавнето на душата от всичко телесно, материално и историческо
и възстановяването (апокатастасис) на нейното първоначално съвършенство. В контекста на тази не‑есхатологична и индивидуалистична сотириология спасението не се разбира като обновяване на цялото творение в
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сима Исповедника// Зизjулас, J. Еклисиолошке теме. Нови Сад, 2001, 39. За св. Игнатий
Антиохийски Църквата изобразява есхатона, т. е. онова, което ще се случи, докато Климент Александрийски смята, че Църквата е образ не на последните неща, а на изначалното състояние на съвършенство, т. е. на онова, което е съществувало в началото.
Прот. Йоан Майендорф подчертава, че Ориген формира своите еклисиологични възгледи под силното влияние на платоническото разбиране за времето и историята. Срв.
Майендорф, Й., Введение в святоотеческое богословие, 104.
Зизjулас, J., „Исцелитељна” или „литургиjска” еклисиологиjа?…, 39. Според Платон светът някога е бил съвършен; в началото на всичко се намира светът на идеите и всичко,
което се случва, е циклично връщане към първоначалното съвършенство на този идеален свят. „За разлика от Ориген и Августин – пише митр. Йоан Зизиулас – автентичната
гръцка патристична традиция никога не е приела Платоновото разбиране, според което
съвършенството се отнася към първоначалното състояние на нещата” ‑ Zizioulas, J. Being
as Communion. SVS Press, Crestwood, New York, 1985, 128.
Зизjулас, J., „Исцелитељна” или „литургиjска” еклисиологиjа?…, 40.
Подробно изследване на тази тема прави еп. Игнатий Мидич в книгата си Битието
като есхатологична общност (Биће као есхатолошка заjедница, 120–172).
Цялата система на Ориген се основава върху цикличното връщане на света на „духовете” към тяхното първоначално състояние на съвършенство – космологически принцип,
който е пренесен в еклисиологията. В това се корени и мисълта за всеобщото възстановяване (апокатастасис) на творението. Срв. XII анатема на Петия Вселенски събор.
Зизjулас, J., „Исцелитељна” или „литургиjска” еклисиологиjа?…, 40.
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еклисиологичното тяло на Христос51, а се свежда до очистването на душата от всичко телесно и историческо, т. е. от всичко, което й пречи да се
съедини с божествения Логос, до постигането на истинско съзерцание и
висше знание (гносис). По такъв начин Ориген за пръв път въвежда едно
своеобразно разделение между „духовната” функция на Църквата и нейната
евхаристийно‑светотайнствена природа (онтология) и тълкува църковния
живот единствено с оглед екстатичното мистично възхождане на човека, а
това означава мистично‑символически. В мисълта на Ориген Църквата остава свързана с вечния Логос (но не като богочовешко, евхаристийно тяло
на въплътилия се Христос), но тази връзка има значение (не онтологично
и екзистенциално) предимно за обосноваване на индивидуалния аскетико‑мистичен опит, което създава предпоставките на една еклисиология и
духовност, отхвърляща конститутивното значение на светотайнствения
живот за съществуването на Църквата. За такова еклисиологично съзнание Божествената Евхаристия и тайнствата могат в най‑добрия случай да
се разглеждат като „система” от символи и духовни помощни средства за
възхождането на очистената душа към истинското съзерцание и гностис52.
В перспективата на интровертната екстатично‑съзерцателна мистика съществуването на Църквата се „затваря” в пространството на индивидуалното мистично единение на душата с божествения Логос по образеца на
предвечното единство на духовния свят, което трябва да се възстанови.
Този факт има екзистенциални последици както за различните аспекти на
еклисиологията, така и за особения тип духовност, която по‑късно Евагрий Понтийски развива в завършена аскетическа система, но която остава отчуждена от литургичния етос на Църквата. В традицията на Ориген
и Евагрий може да се види едно спиритуализиране на творението, което
води до де‑онтологизиране на телесното, материалното и историческото, и
по думите на о. Николаос Лудовикос води до „разпад на еклисиологията”53.
Този разпад на еклисиологията е непосредствено свързан с особения тип
„символична” есхатология и интелектуалистично съзерцание, до които
води схемата сътворяване (= покой) – движение (= падение) – възстано‑
вяване (= апокатастасис)54, която движи всяка „духовност” и мистика от
оригенистки тип. Така в мисълта на Ориген откриваме предпоставките на
51

52

53
54

Светоотеческото богословие винаги разбира сотириологията преди всичко есхатоло‑
гично и във връзка с есхатологичното обновяване на човека и творението в църковното
тяло на Христос чрез Светия Дух.
Израз на такъв тип еклисиологично съзнание е т. нар. терапевтична духовност, която
автономизира духовния живот за сметка на светотайнствения живот и структура на
Църквата. Вж. Λουδοβίκος, Ν. ᾿Η κλειστή πνευματικότυτα…, 206 и сл. По‑подробно вж.
Василиадис, П. Евхаристиjска и исцелитељна духовност// Василиадис, П. Lex Orandi.
Крагуевац, 2006, 31–50; Зизjулас, J. „Исцелитељна” или „литургиjска” еклисиологиjа?…,
39 и сл.
Λουδοβίκος, Ν. ᾿Η κλειστή πνευματικότυτα…, 125.
В своето богословие св. Максим Изповедник „обръща” тази триада в порядъка сътво‑
рение – движение – покой. Вж. св. Максим Изповедник, Ambigua (PG 91, 1069А–1104В).
По‑подробно вж. Мајендорф, J., Христос у источно‑хришћанској мисли, 136 и сл.
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едно еклисиологично съзнание, което остава изцяло подчинено на телоса
и на критериите на индивидуалната екстатично‑съзерцателна мистика.
„Външният” живот на Църквата и „вътрешното” служение на душата.
Мисълта на Ориген поставя началото на една дълбока подмяна на еклисиологичното съзнание на светоотеческото предание от първите три века
– най‑вече в лицето на св. Игнатий Антиохийски и св. Ириней Лионски –
което утвърждава принципите на евхаристийната еклисиология55. Основна характеристика на това древно еклисиологично съзнание е органичното
единство и „равновесие” между светотайнствения живот и структура на
Църквата и начина на живот на вярващите, който се конституира от учас‑
тието в евхаристийното тяло на Църквата и се формира като евхаристиен
начин на съществуване56. Според констатацията на Жан Даниело при Ориген вече се забелязва някакво различие и дори разделение между „външното”
богослужение на Църквата (общата молитва и тайнствата) и „вътрешното”
служение на душата „с дух и истина”57: „външното” служение е временно и
недостатъчно58, а „вътрешното” е истинско, сигурно и постоянно. Ключът
към тази основна еклисиологична дихотомия в мисълта на Ориген трябва
да се търси в неговата христология (или по‑точно логосология), която остава подчинена на индивидуалноцетричната интровертна мистика от платонически тип.
Основна предпоставка на оригенистката христология е различието между въплътения и невъплътения Логос59, което впоследствие води до едно
„платоническо” подценяване на въплътения Логос и до силния акцент върху
индивидуалното „духовно”, мистично преживяване на невъплътения Логос.
По‑подробно вж. Зизjулас, J. Jединство Цркве у светоj Евхаристиjи и у епископу у прва
три века, Нови Сад, 1997. Йевтич, Ат. Учението на св. Ириней Лионски за Църквата,
Православието и Евхаристията// Църква, Православие, Евхаристия (Кратка антология
на съвременното сръбско богословие), ч. І, ВТ., 1999, 35–82.
56
В своето изследване „Апофатическа еклисиология на единосъщието” о. Николаос Лудовикос подчертава, че до времето на Ориген еклисиологичното съзнание е утвърждавало
органичното единство на светотайнствената структура и личния духовен живот, между
институционалното и харизматичното начало в Църковния живот. Вж. Λουδοβίκος, Ν.
᾿Αποφατικὴ ἐκκλησιολογία τοῦ ὁμοουσίου. ᾿Αϑήνα, 2002, 30–41. Същата констатация откриваме и у Ставрос Ягазоглу. Вж. Γιαγκάζογλου, Σ. Κοινωνία ϑεώσεως. ᾿Αϑήνα, 2001, 401–424.
57
Daniélou, J., Origène, 54. Показателно е, че Ориген не нарича това „вътрещно” служение
на душата „духовно служение”, а използва Плотиновия термин „умно (νοητὴ)” служение.
Вж. Енеади І, 6, 9.
58
Под влиянието на неоплатонизма Ориген различава реалния факт от неговия смисъл.
59
Ориген, За началата, ІІІ, 6, 8; ІV, 3, 13. Според прот. Георгий Флоровски първото нещо, което прави впечатление в учението на Ориген е отсъствието на историческия Христос. Вж.
Противоречия оригенизма, 108. Ставрос Ягазоглу отбелязва, че в богословието на Ориген
се забелязва разкъсване на връзката между христологията и пневматологията и една тенденция към „пневматокрация”. „Евхаристията и всяко друго светотайнствено действие
на Църквата – пише той – има просто символичен или алегоричен смисъл, а Христос се
разбира по‑скоро като изходна точка към невъплътения Логос чрез вдъхновението, в човешкия ум, което идва от Светия Дух” ‑ Γιαγκάζογλου, Σ., Κοινωνία ϑεώσεως, 373.
55
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Според Ориген след Възнесението Логосът отново става безплътен, преодолява своето историческо съществуване в плът, а душата Му се отделя и
се издига отвъд всички материални и исторически връзки със земния свят
и следва своята по‑висша природа60. Това подчертано „духовно” разбиране
за Въплъщението води до мисълта, че съединението на Логоса с плътта (т.
е. с човешката природа) е било нещо временно и неустойчиво61 – мисъл, която носи печата на един своеобразен нео‑докетизъм, където Въплъщението
на Логоса не е последвано от възхождането на материалното творение до
Бога. Затова христологията на Ориген е подчинена на идеята, че възхожда‑
нето на Христос към Отца е пътят, който освобождава човека от плътските неща и го води към „небесните” неща, към истинското „духовно” знание.
Най‑важното в случая обаче е, че в мисълта на Ориген възхождането на
Христос може да се проследи „не реално, а екстатично – чрез ума (νόος)
от отделния мистик, който оставя природата и историята зад себе си като
неспособни за изкупление по природа, за да следва връзката с небесното,
която го спасява”62. Тази платоническа подмяна на автентичната църковна
христология с интровертната христоцентрична мистика води до пълното
индивидуализиране на сотириологията, до платоническото подценяване на
всичко материално, природно и историческо, и до различието между „небесна” и „земна” Църква63.
60

61

62

63

Ориген, Коментар на Евангелието от Йоан 6. 154 Е. Аналогичен подход към христологията (което несъмнено е последица от неоплатоническите предпоставки в триадологията и антропологията), откриваме у Августин. Тук човешката природа на Христос има
за единствена цел да ни доведе до Неговото божество и точно поради това тя трябва да
се премахне от нашия поглед и от историята чрез Възнесението. Според Августин „умът
на учениците е бил насочен към човешката природа на Христос и те са били неспособни да го разберат като Бог” – бл. Августин, Беседа 264. В случая Възнесението въобще
не е издигане на човешката природа на Христос до Отца, а премахването на последната
преграда пред вярата на учениците. Според о. Николаос Лудовикос „след това познанието за Христос като Бог естествено става индивидуално и вътрешно психологическо,
тъй като Той няма нужда от човешката природа, за да възглави творението, а само да
порази нашето безсилие” ‑ Λουδοβίκος, Ν. „᾿Η ἐκκλησιολογία τοῦ χαμένου υποκειμενου//
Λουδοβίκος, Ν. Ορϑοδοξία και εκσυγχρονισμός, ᾿Αϑήνα, 2006, 217. Тази христологична позиция има като еклисиологина последица разделянето на Църквата на истинска, вечна
Църква (която е събрание на избраните и скрита тайна за многото) и на земна, видима,
институционална Църква, която е нужна (както и човешката природа на Христос) заради човешкото безсилие.
В мисълта на Ориген не съществува понятието „възглавяване” (ἀνακεφαλαιώσις) – на
всичко в Христос, което е централно в богословието на св. Ириней Лионски.
Λουδοβίκος, Ν., ᾿Η ἐκκλησιολογία τοῦ χαμένου υποκειμενου, 215. С тази оригенистка предпоставка някои съвременни богослови (православни) преакцентират върху умното
екстазиране и стигат до едно индивидуализиране на есхатологията, а оттам и до своеобрзаното подценяване екзистенциалното значение на христологията и еклисиологията.
Под влияние на платонизма и като последица от своята христология бл. Августин също
въвежда едно разделение между Църквата от една страна като духовно събитие, в което
човекът може да участва индивидуално, духовно, а от друга – като институционално и
световно събитие, като „свещена институция” на мястото на отсъстващата чрез Възнесението човешка природа на Христос. Това води до подчертаване на „духовния” елемент
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В мисълта на Ориген разделението между „небесна” и „земна” Църква остава неразрешима еклисиологична дилема. Според него „небесната”
Църква е достояние – разбира се по един подчертано индивидуалистичен
начин – на посветените или избраните, които полагат особена грижа за
своя „вътрешен” духовен живот, подчинен на идеята за освобождаването
(винаги екстатично) от всички природни, материални и исторически връзки
със „земния” свят и постигане на мистично единение с божествения Логос.
Тази позиция води до символическото разбиране на светотайнствената йерархическа структура на Църквата64 и на тайнствата, а оттам – и до абсолютното индивидуализиране на участието в светотайнствения живот с цел
получаването на необходимата индивидуална благодат, за да се продължи
мистичното съзерцание. Акцентът върху „вътрешното” духовно служение
предполага индивидуалното усилие за „вътрешното” субективно преживяване на тайнствата – и особено на св. Евхаристия – в тяхното духовно,
ноетично и символично измерение, отвъд факта на „видимото” им извършване и „независимо” от светотайнствената йерархична структура на Църквата65. Затова Ориген подчертава чисто „духовния” смисъл на тайнствата и
ги тълкува символично66 като настоява, че Евхаристията е постоянно освобождаване на душата от тялото, което я прави способна да разбере възвишените истини и да стигне (чрез мистичния екстаз) до истинско съзерцание67.
Аналогично е и отношението към тайнството Кръщение, което се разбира
не толкова като засаждане в църковното евхаристийно тяло на Христос, а
по‑скоро като индивидуално аскетическо усилие за по‑дълбокото преживяване на „вътрешното” субективно служение на душата. Принципната позиция на Ориген за светотайнствения живот на Църквата се потвърждава
и от твърдението му, че освен реалното участие в евхаристийния живот на
Църквата, съзерцание–то или гносис‑ът е също един „път” – и то по‑съвършеният – към обожението68 и този „път” трябва да се извърви от „вътрешния
човек”. По този начин „вътрешното” служение на душата остава независимо от светотайнствената онтология и устройство на църковния живот и се

64

65
66

67
68

за сметка на материалния и историческия, а в последствие и до противопоставянето
на Божия град на греховния паднал свят. По‑подробно вж. Λουδοβίκος, Ν. ᾿Η κλειστή
πνευματικότυτα…, 72–100.
Тук отново се вижда неоплатоническото различаване на реалния факт и неговия вътрешен смисъл. Вж. Zizioulas, J. Being as Communion. Crestwood: SVSPress, NY, 1985, 193.
Вж. Daniélou, J., Origène, 59.
Пример за това е разбирането на Ориген за Тялото и Кръвта Христови в тайнството
Евхаристия като мистическо подобие. Вж. напр. Коментар на Евангелието от Матей
85. Разбира се, Ориген говори за Евхаристията като за Тяло Христово и подчертава нейния реален, жертвен характер, но според о. Йоан Майендорф „за него това е само едно
от възможните тълкувания. Като цяло той предпочита алегорическото или символическото тълкувание като най‑достойното за Бога и очевидно за тези, които притежават
ученост” (Майендорф, Й., Введение в святоотеческое богословие, 105).
Вж. Ориген, Омилия върху Левит 5. 4 (6. 341–342).
Тази мисъл е напълно в духа на александрийската традиция, изразена от Климент и
Филон. Срв. Керн, К., Цит. съч., 125.
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свежда да индивидуалното аскетическо усилие и екстатичен мистичен опит
– и най‑вече до молитвата69, което осигурява „освобождаването” от всички
връзки с телесното и историческото до пълното единение с небесния Логос.
За Ориген йерархически устроената „земна” или „външна” Църква с нейния светотайнствен живот е насочена към непосветените и не‑духовните,
към онези, които още не са извървели аскетическия път до истинския гно‑
сис и не са постигнали истинското мистично съзерцание70. За Ориген (както и за Климент Александрийски) тази земна Църква е образ на небесната
Църква71, а нейната йерархия и тайнства са „символи” на небесните неща,
но това не се отнася за истинските гностици (защото те нямат нужда от
това), а за непосветените72. Така от еклисиологията на александрийското
богословие (и по‑конкретно на Ориген) се формира една позиция спрямо
живота в Църквата, според която най‑важният негов факт (т. е. това, което
дава идентичност на самата Църква) е, че Църквата е място на излекуване от
страстите и очистване на душата, и подпомага нейното мистично единение
с Логоса. От това разбиране се е развило цяло предание, което в историческа перспектива е имало голямо влияние върху монашеската духовност на
православния Изток73.
Екскурс. Различаването и противопоставянето на „небесна” и „земна”, на
„вътрешна” и „външна” Църква е довело до едно разделение или дихотомия,
която на съвременен език може да се формулира като противопоставяне на
структурата и субекта, на общността и личността. Тази дихотомия се
корени в релативизирането на светотайнствения живот на Църквата и в абсолютното индивидуализиране на участието на човека в него, подчинено на
целта на индивидуалното екстатично‑мистично съзерцание. Всъщност става
дума за едно разделение или дихотомия – напълно непозната за апостолско‑светоотеческото еклисиологично предание – между светотайнствения
живот и структура на Църквата и личното харизматично „духовно” прежи69

70
71

72

73

Това намира особено израз в духовното учение на Евагрий Понтийски, чийто център
е т. нар. молитва на ума (νοερά προσευχή), която има за цел да приближи „очистената”
от страстите душа до мистичното съзерцание. По‑подробно вж. Columba, St. Imageless
Prayer and the Theological Vision of Evagrius Ponticus”// Journal of Christian Studies 9. 2
(2001), 173–204.
Срв. Γιαγκάζογλου, Σ. Κοινωνία ϑεώσεως, 373.
Светоотеческото богословско предание развива тази мисъл, но главно в перспективата
на светотайнствената онтология на Църквата, което не оставя място за индивидуали‑
зиране на есхатологията.
Интересно е да се отбележи, че о. Йоанис Романидис – може би следвайки същия този
манталитет – нарича тези непосветени – „ἰδιῶτες”, защото макар и кръстени, те все още
не са придобили молитвата на ума и не са постигнали просветление. Според него тези,
които не са постигнали просветление не са истински членове на Църквата, а когато става въпрос за клириците – това поставя под въпрос тяхното йерархическо служение. Вж.
Ρωμανίδη, Ι. Εκκλησιαστικαί Σύνοδοι καί Πολιτισμός (ΘΕΟΛΟΓΙΑ, Ι. 66, 1995, Τεύχ. 4), 656. В
случая е налице едно обезценяване на Кръщението и въобще на светотайнствения живот,
което подценява еклисиологията, а заедно с това и на христологията.
Срв Зизjулас, J. „Исцелитељна” или „литургиjска” еклисиологиjа?…, 42.
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вяване, между кинонийния начин на съществуване на Църквата и личното
участие на човека в църковното тяло като евхаристийна общност. Релативизирането на светотайнствения живот и индивидуализирането на участи‑
ето в него води едновременно до подценяването на понятието за църковна
общност и общение (което светотайнствената йерархическа структура на
Църквата предполага) и до пълното „затваряне” на духовния живот в границите на автономния субект.
Противопоставянето на субекта (= личността) на структурата
(= общността) се корени в разделението между „небесната” ноетична и
„земната” Църква, между „вътрешното” („духовно”) служение на душата и
„външното” светотайнствено богослужение, между ноетичното служение
и подвизаване на избраните и „външното” литургично служение на клира
(предназначено за непосветените). В тези противопоставящи се диалектически елементи прозира една почти „дуалистична” еклисиология, която
отчуждава подвижническия от евхаристийния етос, харизматичното от
светотайнствено‑институционалното, личността от общността, субекта от
структурата. Всичко това позволавя на о. Николаос Лудовикос да твърди,
че още Ориген „поставя по парадоксален начин проблема за автономията
и за институционалната ценност на Църквата като свещена институция,
както ще се развие по‑късно в римокатолическия Запад (понякога макар
и непризнато в православния Изток). Йерархията, клириците, тайнствата – продължава той – придобиват автономна ценност като необходими
институционални символи за духовно незнаещия много народ, в противоположност и независимо от индивидуалната извисеност на изолирания индивид спрямо не‑въплътилия се небесен Логос. По парадоксален
начин индивидуализмът (за да продължа да използвам този нов термин),
т. е. съзнателното преподчертаване на субекта по отношение на Църквата,
както и институционализмът (още един нов термин), т. е. съзнателното
преподчертаване на Църквата по отношение на субекта (и взаимната борба
между тях) се раждат едновременно. Ето един голям богословски урок”74.
Ако обобщим всичко това, можем да кажем, че всяко платонически вдъхновено богословие посява семената на един не‑кинониен индивидуализъм
и на един екстатичен, не‑исторически спиритуализъм, който отхвърля и
дори унищожава историческата светотайнствена структура на Църквата75. От друга страна тези диалектически елементи в еклисиологичното
съзнание създават предпоставките на един своеобразен вътрешноисторически властническо‑законнически институционализъм, който премахва всяка индивидуално‑личностна проява на човека и не оставя място за
свободата на личността76. Богословското съзнание остава пред дилемата
74
75

76

Λουδοβίκος, Ν. ᾿Η ἐκκλησιολογία τοῦ χαμένου υποκειμενου, 216–217.
За проекцията на тези еклисиологични проблеми в контекста на съвременното богословие по‑подробно вж. Λουδοβίκος, Ν. ᾿Αποφατικὴ ἐκκλησιολογία τοῦ ὁμοουσίου, 19–30.
Подробен и задълбочен анализ на тези еклисиологични дилеми – както в контекста
на светоотеческото богословско, така и в съвременен богословски дискурс – прави
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да избира между отделната личност и кинонийната структура на Църквата – дилема, която може да се разреши само в контекста на органичния
синтез на евхаристийния и подвижническия живот и етос в духа на светоотеческото еклисиологично предание. Днес православното богословие
е изравено пред предизвикателството да преоткрие най‑дълбокия смисъл
на това органично единство в църковния живот, да утвърди евхаристийно‑кинонийния характер на Църквата и едновременно с това да посочи
автентичните пътища, по които евхаристийният (= еклисиологичният)
начин на съществуване се въплъщава в личния живот на вярващите като
техен евхаристиен етос.
Йерархическото служение и личната харизма. Различаването и разделянето на „външния” литургичен живот и на „вътрешното” служение на душата
до голяма степен определя еклисиологичната позиция на Ориген относно
йерархическото устройство на Църквата и личното харизматично преживяване. Според него църковната йерархия трябва да се състои от „съвършени”
мъже – гностици77, които могат да усъвършенстват и останалите вярващи,
като ги ръководят по пътя на истинския гносис78 – позиция, според която „духовният” авторитет на църковната йерархия е резултат от интелектуалното постижение79. Ориген отнася „духовния” авторитет на йерархията
изцяло към личността на гностика80, от което следва, че йерархическото
служение извира от индивидуалната харизма на гностика81, която трябва да
бъде проверена в индивидуалния мистичен опит. За него обаче харизмата
има главно интелектуален харакер82 и затова тя не може да се осъществи
посредством едно йерархическо служение, а се отнася към пространството
на индивидуалния мистичен опит.
о. Николаос Лудовикос в книгата си „Апофатическа еклисиология на единосъщието”
(᾿Αποφατικὴ ἐκκλησιολογία τοῦ ὁμοουσίου).
77
Воден от оценката си за лошото нравствено състояние на презвитерите (и особено на
епископите) от неговата епоха (Вж. Ориген, Коментар на Евангелието от Матей 16. 8;
Hom. Num. 12, 4), той – под несъмненото влияние на платонизма – разглежда като съвършен човек истинския гностик, който е посветен на съвършеното знание и любов, на
божествените неща.
78
Като подчертава това становище на Ориген, о. Николаос Лудовикос посочва, че от съчиненията на Ориген не става съвсем ясно „дали йерархическите степени на църковното свещенство съвпада с йерархията на „гностическите” учители” ‑ Λουδοβίκος, Ν.
᾿Αποφατικὴ ἐκκλησιολογία τοῦ ὁμοουσίου, 43.
79
Trigg, G. The Charismatic Intellectual: Origen’s Understanding of Religious Leadership//
Church History, JSTOR, vol. 50, № 1, 1981, 5.
80
Според Адолф фон Харнак тази позиция на Ориген е своеобразна реакция срещу разбирането на Александрийския епископ Димитрий за свещенството в чисто институционален смисъл. Harnack, A. The Mission and Expansion of Christianity. New York, vol.
2, 1908, 1: 463.
81
Разбирането на Ориген за харизмата и харизматичния авторитет може да се открие в
неговите коментари на Посланието до Ефесяни (4: 11–12), където се съдържа критика
на официалната църковна йерархия и се внушава нейната „алтернатива”.
82
Вж. Trigg, G., Op. cit., 9.
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Трябва да се подчертае, че Ориген разглежда въпроса за „духовния” авторитет на църковната йерархия преди всичко в морални категории и в непосредствена връзка с актуалните за неговата епоха нравствени въпроси83. Под
влиянието на Климент Александрийски той разбира свещеника като „духовен” (πνευματικός) човек84, от което следва, че свещенството се свързва с някакво „тайнство”, само доколкото „пренася” Божието слово на останалите, т.
е. доколкото е учител85. Свещенството се отнася към интелектуалния и морален елит, който се свързва с вдъхновеното изучаване и проповядване на
Писанието и е носител на възвишения „духовен” смисъл на християнството86. Затова и Ориген интерпретира истината за апостолското приемство
на свещенството в категориите на харизматичния индивидуализъм, защото
според него институционалното свещенство не е напълно съвместимо с харизмата на апостолството87. Според него истинското апостолско приемство
е приемство на „вътрешното учение”88 и затова йерархическото свещенство
трябва да принадлежи към „духовния” елит, който апостолите символизират. В контекста на тази позиция Ориген издига идеала за епископа, който е в основата на неговото разбиране за Църквата, защото епископското
служение символизира индивидуалния харизматичен „духовен” авторитет89.
Епископът достига този идеал посредством очистването от страстите, философското разбиране на Писанието и светостта на живота90 – живот, който
съответства на всички „алегорични” и морални норми91. Това кара Ориген
да постави знак на равенство между епископите изпаднали в ерес и онези,
83

84

85

86

87

88

89

90

91

Вж. напр. Ориген, Коментар на Евангелието от Йоан 1. 2 (4. 5. 16 – 6. 6). Ориген подчертава, че истински свещеник не е този, който има високо положение в Църквата, а онзи,
който постъпва по свещенически начин. Вж. Ориген, Коментар на книга Иисус Навин
9. 5 (7, 350. 27 – 351. 5).
Вж. Климент Александрийски, Стромати 4. 25. 157. 3 – 159. 3 (2. 318. 7 – 319. 4), 5. 6. 32.
1 – 40. 1 (2. 346. 27 – 354. 4), 7. 7. 36. 2 (3. 28. 8).
Ориген ясно подчертава, че Евхаристията е напредване на душата към истинското знание. Вж. Ориген, Омилия върху Левит 5. 4 (6. 341–342).
Този възвишен „духовен” смисъл на християнското учение е неподходящ за повечето
от вярващите и може да бъде разбран само от онези, които имат духовната и морална
способност за това.
Вж. Ориген, Коментар на Евангелието от Йоан 32. 17 (4. 453. 6 – 454. 11). Не случайно
Ориген настоява институционалният авторитет да се узаконява от харизматичния.
Вж. Trigg, G., Op. cit., 12.
Тук Ориген отново следва призива на Климент за апостолско приемство на „вътрешното”
учение, което вече предполага личния дар на „духовното тълкувание”. Вж. Стромати 1.
11. 2 (2. 8. 20 – 9. 3), 1. 12. 55. 1 (2. 35. 15–17), 5. 4. 26. 5 (2. 352. 18–19).
Ориген посочва като образец за „духовния” авторитет на епископа текстът от Мат. 20:
26. Вж. коментара на Ориген 16, 8.
Вж. Ориген, Против Целз 6. 7 (2. 106); вж. също 3. 48 (1. 244. 17 – 245. 2); вж. също Комен‑
тар на Евангелието от Матей 14: 21–22 (10. 344–349).
Според Ориген епископът изпълнява истински своето служение, само когато е в общение с ангелския епископ. Вж. Ориген, За началата 1. 8. 1 (5. 95) и Коментар на Еванге‑
лието от Лука 12. 3 (92. 146).
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които не отговарят на съответните морални и интелектуални норми92. По
този начин александрийският богослов отнася истината за свещеническото
служение на църковната йерархия изцяло към интелектуалния и морален
елит в Църквата, но е категоричен, че този духовен елит не е идентичен с
каноничната църковна йерархия.
Всичко това води Ориген до мисълта, че харизматичната йерархия е „невидима” или „вътрешна” институция, чието съществуване има решаващо
значение за „външната” и „видима” светотайнствена институция на църковната йерархия, която я символизира93. Авторитетът и силата на „духовната”
(т. е. на „вътрешната”) йерархия зависи изцяло от личните интелектуални и
морални качества на клирика, които определят неговото място и функция
в йерархическата структура на Църквата като духовен елит94. Така Ориген утвърждава два основни критерия за истинското апостолско приемство
на църковната йерархия – духовната проницателност и светостта на
живота95 – критерии, които получават конститутивно значение за неговото еклисиологично съзнание. Той дори защитава една ригористична моралистична позиция и смята, че грехът и сквернотата в личния живот на
практика отнемат духовната сила и авторитет на епископа или свещеника96. Идентичността на църковната йерархия се разбира изцяло в границите на индивидуалния харизматичен авторитет и се отнася към „духовната”
сила на „духовния” човек, който се отличава с лична святост и е посветен
в истинското знание. Така в мисълта на Ориген харизматичната йерархия
или „духовният” елит всъщност конституира истинската, т. е. „вътрешната” Църква97 и остава изцяло зависима от индивидуалния аскетико‑мистичен опит. Вдействителност Ориген интерпретира църковните харизми
изцяло в категориите на интелектуалните дарове, придобити чрез индивидуалния мистичен опит и дисциплинираната ученост и издига идеала
на харизматичния гностик. По този начин александрийският богослов
92
93

94

95
96

97

Вж. Trigg, G., Op. cit., 14.
Ориген на практика ограничава функциите на йерархията като твърди, че апостолите
символизират духовния елит. Според него всеки, който изповядва Господа така, както
го е изповядал апостол Петър, ще бъде просветлен със светлината на Отца. Вж. особено тълкуванието върху Матей 16: 13–20. Коментар на Евангелието от Матей 12. 5 (10.
103. 29–31; 10. 105. 2–5).
Епископите и свещениците са „камъните” (подобно на апостол Петър), върху които се
изгражда Църквата и „ключовете” за Царството Божие, но според Ориген те винаги кореспондират с добродетелите. Вж. Ориген, Коментар на Евангелието от Матей 12.
14 (10. 96. 6–32).
Вж. Trigg, G., Op. cit., 16.
Вж. Ориген, Коментар на Евангелието от Матей 12. 14 (10. 100. 17–26). Идеята, че апостолите са образ на духовните мъже води Ориген до разбирането, че духовната сила и
проницателност е плод на непосредственото вдъхновение от страна на Бога.
Според Дж. Траг учението на Ориген за духовния авторитет е пагубно за институционалната устойчивост на Църквата, а Клаус Кошорк идентифицира структурно оригеновото учение за религиозния авторитет с това на валентиниановите гностици. Вж. Trigg,
G., Op. cit., 18–19.

Саборност 3 (2009) [105–127]|123

„затваря” светотайнствената реалност и живот на Църквата в границите на
интровертния екстатично‑съзерцателен мистечен опит и подчинява еклисиологичното съзнание на критериите на харизматичния индивидуализъм.
Екскурс. Когато се опитва да реши дилемата за съотнасянето на „външната” институционална йерархия на Църквата и „вътрешното”, духовно служение, Ориген констатира, че единството на тези два аспекта на църковния
живот не съществува (макар то да е желано) и настоява „вътрешната” светост да съответства на „външното” служение на клира98. Оттук следва, че
ако не са израз на истинска духовна сила, всички литургични и канонични функции на епископа (а и на целия клир) остават изцяло „външни” и в
този смисъл истински епископ е само гностикът99. Когато коментира тази
позиция, големият изследовател на Ориген Хенри Кроузел заключава: „У
Ориген видимата йерархия е образ (в см. символ – б. м.) на йерархията на
светостта”100, което означава, че за Ориген ценността на ръкоположението
зависи изцяло от личната святост и знание (см. гносис). Въобще Ориген разбира цялата номоканонична структура и всички йерархически служения на
Църквата в „духовен” смисъл101 и ги подчинява на критериите на интелектуалния (= гностическия) харизматичен индивидуализъм и съзерцателно‑мистичен опит. Това дава основание на о. Николаос Лудовикос да смята, че при
Ориген е налице едно „онтологично и екзистенциално поставяне под съмнение на църковната йерархия”102, а това означава поставяне под съмнение
на самата светотайнствена онтология на Църквата. Ако обобщим позицията
на Ориген, можем да кажем, че той поставя под въпрос (не експлицитно, но
винаги недвусмислено) „видимата” номоканонична структура и йерархия
на Църквата, което заедно с неговия голям нравствен авторитет е оставило
дълбок отпечатък в еклисиологичното съзнание и духовния живот.
Апостолско‑светоотеческото еклисиологично предание (в лицето на апо
стол Павел, св. Игнатий Антиохийски и св. Ириней Лионски) ясно отъждествява светотайнствения живот и структура на Църквата с „духовната” цел,
поставена пред всеки член на църковното тяло, защото тази цел не е нищо
друго, освен участието в евхаристийния начин на съществуване на църковното тяло. В случая „пробивът” в древното еклисиологично съзнание се състои в това, че Ориген поставя една „духовна цел” отвъд „видимата” Църква
 	Вж. Ориген, Коментар на Евангелието от Матей 16. 8; Hom. Num. 12, 4; вж. също Da
niélou, J., Origène, 74–75.
99
 	Вж. Campenhausen, H., Op. cit., 53.
100
Crouzel, H., Op. cit., 222.
101
Основна роля в църковната йерархия имат т. нар. учители. Срв. Майендорф, Й., Введение в святоотеческое богословие, 104. Църковното предание от ІІ–ІІІ в. постоянно
утвърждава епископоцентричното разбиране на Църквата, която открива своята идентичност в мистириологичната реалност на тайнството Евхаристия. По‑подробно вж.
Докторската дисертация на митрополит Йоан Зизиулас „Единството на Църквата в
Евхаристията и епископа през първите три века” ‑ Зизjулас, J., Jединство Цркве у светоj
Евхаристиjи и у епископу у прва три века.
102
Λουδοβίκος, Ν. ᾿Αποφατικὴ ἐκκλησιολογία τοῦ ὁμοουσίου, 44.
98
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– както по отношение на нейната йерархическо‑канонична структура, така
и на тайнствата – и така на практика разделя светотайнствената онтология
на Църквата и нейното „интериоризиране” в пространството на личното
съществуване на вярващия. Разбира се, светоотеческото еклисиологично
съзнание – особено в епохата преди Ориген – не свежда битието на Църквата само до нейната „обективна” институционална йерархична структура
(във връзка с тайнствата и Евхаристията), а предполага осъществяването на
еклисиологичния (= евхаристиен) начин на съществуване в живота на всеки
вярващ103, което всъщност е и целта на Църквата. Платонизмът на оригенистката еклисиология обаче отказва да разбере светотайнствено‑институционалния елемент в онтологията на Църквата и органичната му връзка с
благодатното (= харизматичното) участие на човека в тази онтология. Това
позволява на о. Николаос Лудовикос да заключи, че от епохата на Ориген
до наши дни „всяко разделение в Църквата между институционалното и
йерархичното от една страна и харизматичният елемент – от друга (проблем, който се поддържа жив до наши дни), има за основа това оригенистко
разделение между видимата (по‑конвенционална) и ноетичната (по‑духовната) Църква: става въпрос за разделението между светотайнственото
и аскетическото благочестие, между „интелектуалното” богословие и опитното или жизненото богословие, между Евхаристията и „умната молитва”,
между епископа и „стареца”, между енорията и манастира”104. Съвременното
православно богословие би трябвало да утвърждава една опитна еклисиология и да търси органичния синтез на институционалното и харизма‑
тичното начало, на евхаристийния и подвижническия етос отвъд всички
стари и нови схоластически дилеми и дихотомии, които разкъсват единната тъкан на църковния живот105.
Заключение
В светоотеческото богословско предание може да се открие постоянното
усилие за преодоляването на платонически вдъхновеното еклисиологично съзнание и духовност от оригенистки тип – усилие, което започва от св.
Макарий Велики и бл. Диадох Фотикийски, достига своята върхова точка
в богословието на св. Максим Изповедник и продължава към мисълта на
св. Симеон Нови Богослов и св. Григорий Палама106. Въпреки това, Ориге103

104
105

106

В този смисъл трябва да се разбират и думите на св. Игнатий Богоносец, че епископът
е икона на Христос в Църквата: тази иконичност не е историческа даденост, а дар и
служение, който предполага личното усилие и подвиг за постоянното му осъществяване в живота и служението на епископа. Затова тези думи трябва да се разбират в един
екзистенциално‑есхатологичен контекст. Вж. Λουδοβίκος, Ν. ᾿Αποφατικὴ ἐκκλησιολογία
τοῦ ὁμοουσίου, 34 и сл.
Λουδοβίκος, Ν. ᾿Αποφατικὴ ἐκκλησιολογία τοῦ ὁμοουσίου, 45.
Пример за такъв „синтетичен” подход в еклисиологията са изследванията на Ставрос
Ягазоглу ‑ Γιαγκάζογλου, Σ., Κοινωνία ϑεώσεως, 365–366 (особено ч. ІІІ) и на о. Николаос
Лудовикос (Λουδοβίκος, Ν., ᾿Αποφατικὴ ἐκκλησιολογία τοῦ ὁμοουσίου).
Класически – макар и с някои схематизми – остават изследванията на о. Йоан Майен-
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ново‑Евагриевият спиритуализъм остава жив – макар и скрит – и до наши
дни и днес често се предлага като „ключ” за разбирането на автентичната
православна духовност107. Този спиритуализъм е останал едно постоянно
изкушение на Изток, но най‑важното в случая е, че породената от него „духовност” – винаги платоническа и склонна към гностицизъм – се е оказала „вратата”, през която влиянието на Августин навлиза в пространството
на Православието108. Всъщност оригенисткият спиритуализъм е опит за
де‑материализиране на телесното, природното и историческото и „затваря” събитието на Църквата в границите на индивидуалния екстатично‑съзерцателен мистичен опит, който днес често ни се предлага като образец
за духовност. Нещо повече, посредством западното (главно Августиново!)
влияние този християнски крипто‑нео‑платонизъм често доминира в съвременното еклисиологично съзнание и в представата за „духовност” и на
практика подменя евхаристийната кинонийна реалност на църковното тяло
с индивидуалните аскетически усилия и субективните (интровертни!) мистически преживявания.
Присъствието на оригенистката духовност в християнското съзнание
има екзистенциални последици за еклисиологията и антропологията и
поставя пред православното богословие проблема за органичния синтез на евхаристийния и подвижническия етос, на институционалното и
харизматичното начало в живота на Църквата. Преодоляването на еклисиологичните дилеми в мисълта на Ориген – предизвикани несъмнено
от неговия платонически вдъхновен екстатичен мистицизъм – може да
помогне на православното богословие да осмисли кинонийната реалност на Църквата в органична връзка с истината за личностния начин
на съществуване. Това означава от една страна истината за общението
и общността да се открие като свободна и лична „придобита” кинонийност109, а от друга – да се потвърди опитно кинонийната природа на
личностното съществуване. Православното еклисиологично съзнание и
опит отнасят тази истина към делото на Светия Дух, Който конституира

107

108

109

дорф: Gregory Palamas (1964), St. Gregory Palamas and Orthodox Spirituality (1974), Byzantine Hesychasm: Historical, theological and social problems (1974).
Това е причината за „оригенисткия” прочит на автори като св. Симеон Нови Богослов
и св. Григорий Палама. Опит за преодоляването на този подход намираме в книгата на
о. Николаос Лудовикос Затворената духовност и разбирането на Аз‑а: Λουδοβίκος,
Ν., ᾿Η κλειστή πνευματικότυτα…, 105–178; 219–245.
През вековете на Изток Оригеново‑Евагриевият тип спиритуализъм се е развивал паралелно с Августиновия спиритуализъм на Запад. Там синтезът на идеите на Ориген и
на Августин започва още през ХІІ в. (вж. Ivanka, von E. Plato Christianus. Einsiedeln, 1964,
265–269, 296–329), развива се в „августиновската” рецепция на Дионисий Ареопагит
през ХІІІ–ХV в. и по‑късно започва да доминир посредством интровертната екстатична
и съзерцателна мистика, с която се идентифицира „духовността”. По‑подробно вж. Ludo
vikos, N. „The Trinitarian foundations and Anthropological consequences of St. Augustine’s
Spirituality and Byzantine „Mysticism”// ΕΕΑΕΣΘ, Θεσσαλονίκη, 2002, 105–118.
Вж. Λουδοβίκος, Ν. ᾿Η ἐκκλησιολογία τοῦ χαμένου υποκειμενου, 225.
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Църквата като евхаристийно тяло Христово и като общност на любовта
чрез тайнствата и свободното обединяване на вярващите в този светотайнствен живот. Само така може да бъде преодоляно всяко разделение
на „вътрешно” и „външно”, защото в любящото общение в Христос чрез
Светия Дух вътрешният човек (не психологически или философски, а
библейско‑светоотечески) действа аскетически (= екзистенциално) по посока на общението и съществува по кинониен начин. Винаги, когато не
успява да удържи органичното единство на евхаристийния и подвижническия живот и когато „автономизира” някой от тези елементи (какъвто е
примерът с т. нар. терапевтична еклисиология или духовност), еклисиологията рискува да остане оригенистка. Светоотеческото богословско
предание обаче ни е завещало един опитен и апофатически подход към
Църквата като непостижимо събитие, което се конституира от пълнотата
на евхаристийното общение в Христос и едновременно с това предполага
личното екзистенциално участие на вярващите в синергия с действието
на Духа. И отговорността на съвременното православно богословие може
би се състои в това да извърви докрай пътя от Ориген до св. Максим Изповедник и да освободи еклисиологичното съзнание от всички форми
на християнски крипто‑нео‑платнизъм.
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Еклисиолошке дилеме у Оригеновом богословљу

О

ригенова теологија је оставила дубок траг у учењу и искуству Цркве
до данашњих дана. Ова студија има за циљ да истражи и формулише
основне еклисиолошке дилеме у Оригеновом богословљу, али и да укаже на
егзистенцијалне последице његове спиритуалистичке духовности по еклисиолошку мисао. Један од основних задатака православне теологије јесте да
ослободи еклисиологију свих форми хришћанског неоплатонизма.
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Валентинов покушај преобликовања
литургијског карактера јеванђеља

Abstract: У свом критичком осврту на јеванђелски опус Цркве, Валентин је приметио богослужбену утемељеност ове библијске теологије. Оригиналност Христове науке, оличене у увођењу човека и света у евхаристијски начин постојања,
прети да обесмисли и прекине цикличну историјску мисао. Стога, Валентин покушава да напише ново јеванђеље које ће остати без богослужбеног темеља. Општа форма догађајâ, паравола, изрека и синтагми остаје задржана, али је њихова
литургијска иконичност изостављена или преобликована.
Key words: Црква, Литургија, јеванђеље, богослужење, наука, Христове параволе,
литургијска мистагогија, гностичка критика.

Л

Увод

итургијски карактер Цркве као суштинска новина Новог завета морао је
бити највећи изазов гностичке критике Цркве. Она у свом расуђивању
покушава да преобликује и замени начин постојања Цркве. Валентинов спис
који узимамо у разматрање показује да је гностичка критика свој фокус усмеравала на литургијску природу Цркве. Валентин је поставио хипотезу о софистицираном хришћанству у коме нема места богослужбеном карактеру
јеванђеља. Сусрећемо се са списом који, базирајући се на текстовима Цркве,
покушава да преформулише виђење целокупне јеванђелске стварности, нај
пре у контексту неутралисања литургијске перспективе јеванђеља.
Гностичко „Јеванђеље истине“ припада групи списа библиотеке Наг Хамади1 и приписује се самом Валентину (140–160. године). Мноштво паралела
овог валентинског списа са односним местима у Светом писму наводи нас
на промишљање о смислу и сврси гностичког виђења хришћанских књига
у времену још неформираног корпуса новозаветног канона. Овај рад узеће
у обзир само најочигледније паралеле које представљају значајан покушај
преобликовања литургијске природе црквених јеванђеља.
1

Harold W. Attridge and George W. MacRae, „The Nag Hammadi Library in English“, у: James
M. Robinson (ed.), The Nag Hammadi Library, revised edition. Harper Collins, San Francisco,
1990, 38.
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Валентиново пренебрегавање богослужбеног
карактера Христових паравола
Гностички поступак изгона богослужбених момената из јеванђеља извршен је врло пажљиво кроз измену или изостављање крштењског, входног, саборног и трпезног јеванђелског карактера. Општа радња је задржана
и у прерађеним текстовима, но, изостајање чак и најмањих богослужбених
одредница показује да је Валентин ревидирао јеванђелски исказ тако што је
раскинуо везу јеванђеља са богослужбеном стварношћу.
Крштењски смисао јеванђеља има богослужбену тежину како због чи
њенице саме праксе крштења неодвојиве од литургијског живота, тако и
због богословског промишљања крштења као почетка другачијег начина
постојања. Господње речи: „Ја сам пут, истина и живот“ (Јн 14, 6а) преузете
су, протумачене и критички преформулисане у речи: „Дао им је пут, а пут
је истина коју је објавио“ (одељак 5), али је изостављена релација са појмом
доласка Оцу кроз Христа (Јн 14, 6б). Долазак Оцу је крштење, као наш вход
у Цркву, јер само крштењем можемо „видети“ и „познати“ Христа, где ови
глаголи добијају садржај учлањења у иконичну структуру Цркве. Зато у наставку налазимо возглас Господњи: „Верујте ми да сам ја у Оцу и Отац у мени,
ако ли не, због самих дела верујте ми!“ (Јн 14, 11), којим се открива садржај
вере као богослужбеног живота. Ову беседу Господ износи као опроштајну
пред страдање и смрт, а крштење је смисаоно везано за састрадавање и
саумирање са Христом. Стога и речи „Ја сам пут, истина и живот“ не можемо разумети другачије до богослужбено. Из гностичког виђења стварности
изузет је крштењски контекст, док је извесна формална сличност задржана.
На исти начин је разрешена конотација појма књиге живота, коју Јован Богослов у Откривењу на два места помиње (Отк 3, 5; 20, 12). Књига живота је
у Јовановом схватању богослужбена књига која садржи имена оних што су
постали удови тела Христовог. Одатле и речи Откривења: „Онај који победи
биће обучен у хаљине беле, и нећу избрисати име његово из Књиге живота, и
признаћу име његово пред Оцем мојим и пред анђелима његовим“ (Отк 3, 5),
што значи да је књига живота критеријум Страшног суда јер је она сведочанство учешћа у литургијском постојању (Отк 20, 12. 15).
Валентин мења садржај појма, придајући му суштински другачије значење.
За Јована Богослова књига живота је диптих ходатајственог евхаристијског
израза, а за Валентина спис са спекулативним садржајем. Да је реч о вален
тинско‑интелектуалном знању које испуњава ову књигу, наговештено је у
чињеници што је књига била написана у „мисли и уму Очевом“ (одељак 8). Извесна богослужбена димензија приметна је у речима: „Били су прослављени
и дали су славу“, што показује да прогањање литургијског контекста није био
једини метод који су користили гностици у приступу јеванђелском предању.
Проблематика се додатно усложњава услед субјекатске улоге „мале деце“
у овом ставу. Међутим, када нам апостоли и јеванђелисти сведоче о деци,
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сведоче нам о народу који је учлањен у Цркву Христову.2 Ипак, приметићемо
да деца не означавају само народ Божији већ су често и извор прелести,
јер Господ је казао: „И устаће деца на родитеље и побиће их“ (Мт 10, 21) и
неверујући род пореди са дечијом незрелошћу (Мт 11, 16).3 Деца овде озна
чавају човека у младалачком узрасту, па се појам „дете“ употребљава и у контексту степена развоја људске природе. Управо је овај аспект употребљен у
гностичком јеванђељу, али у улози коју заузима првобитно наведени аспект.
То ће рећи да је појам „дете“ са садржајем ознаке степена развоја људске
природе постављен уместо појма „дете“ испуњеног литургијским садржајем
усиновљења Оцу. Зато је уз „дете“ додат и придев „мало“, како би се избегла
литургијска конотација, а нагласило природно значење ове речи.
Иста појава рефлектује се и у потреби „јачања“, како би били научени „видовима Очевог лица“ (одељак 8). Међутим, могућност научавања „видовима
Очевог лица“ такође је јеванђелски мотив коме је одузет сваки богослужбени контекст, но, разлика је јасно уочљива, јер на Филипову жељу: „Господе,
покажи нам Оца, и биће нам доста“ (Јн 14, 8) Христос одговара: „Толико сам
времена са вама и ниси ме спознао, Филипе? Ко је видео мене, видео је и Оца“
(Јн 14, 9). Синонимна употреба глагола спознати и видети4 израз је ваптизмалног карактера. Гностичко јеванђеље пак акцентује могућност научавања
видова Очевог лица, што значи да занемарује Господње расуђивање проблематике коју поставља ап. Филип. Овако постаје јасно да технички споменута
богослужбена стварност „Били су прослављени и дали су славу“ нема стварну улогу у обликовању садржаја овог места, већ је злоупотребљена; штавише, овим речима је одузет литургијски смисао, а остављен простор само
мистеријском, односно сурогату литургијског смисла.
Валентин користи исте методе и у критичком проматрању Јовановог
пролога. Литургијску конотацију другог дела пролога (Јн 1, 9–14) увиђамо
већ у самом помињању светлости као крштењске реалности, што је додатно потврђено у речима: „Онима који га примише даде власт да буду деца
Божија, онима који верују у име његово“ (Јн 1, 12). Појам Божијег детета
претпоставља Божије родитељство, Божију породицу, будући да није речено: „да сваки човек буде дете Божије“, већ да „они буду деца Божија“, чиме
је устројен и однос међу децом Божијом. Овај садржај употпуњује вера у
име Христово, као критеријум синовског односа са Богом, што је идентично „рођењу од Бога“, које је другачије од биолошког рођења „од крви, жеље
телесне и жеље мужевљеве“ (Јн 1, 13). Зато је Јован, химнично закључујући,
2

3

4

Деца су први мученици за Христа (Мт 2, 16–18), Аврамово потомство (Мт 3, 9); она „чине
дела Аврамова“ (Јн 8, 39); однос деце и родитеља је символ односа Оца и „оних који му
ишту“ (Мт 7, 11), и њима ће „дати Духа Светог“; деца су старозаветни Израиљ (Мт 15, 26;
Мк 7, 27); деца су мистагошка прадигма (Мт 18, 3; 19, 14; Мк 10, 14; Лк 18, 16); деца вичу
ка Господу: „Осана Сину Давидовом“ (Мт 21, 15). И сам Господ је свидетељствовао ову
структуру рекавши: „И би оправдана Премудрост од све деце њезине“ (Лк 7, 35).
Види још: Мт 14, 21; 15, 38; 18, 25… Мк 10, 30; 12, 19… У том смислу говори и ап. Павле: „Не
будите деца умом, него злоћом детињите, а умом будите савршени“ (1Кор 14, 20).
Види претходно разматрање у вези са Јн 14, 6–11.
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најпре посведочио оваплоћење Логоса, затим логосно ушаторење (ἐσκήνω
σεν) и наше виђење његове славе (Јн 1, 14)5. Гностици су задржали скоро
идентичну скицу излагања (одељак 29). Сличности су задржане не само у
оквирном смислу већ и у самим детаљима. Логос, који је дошао у обличју
плоти, у блиској је релацији са светлошћу, коју доноси у свет, где га „многи“
прихватају, а „материјални људи га нису препознали“. На први поглед, реч је
о препричавању које је испоштовало све ставке садржаја у односним стиховима Јовановог јеванђеља. Међутим, икономијска димензија остављена је без
крштењске, која даје коначни смисао икономији савршавањем конкретног
богослужбеног догађаја; она губи свој смисао ако је аналитички одвојена од
богослужбене стварности. Ипак, гностичком уму управо одговара Божија
икономија спасења која се својим садржајем приближава мисионарству у
свом најекстремнијем облику.
Јеванђелске приче о Царству Божијем не можемо схватити другачије него
као литургијске мистагогије, на шта нас упућује сам садржај ових паравола,
као и општа структура свих јеванђеља. Из до сада реченог закључујемо да Валентин покушава поново написати и преформулисати јеванђеље користећи
већ постојећа сведочанства. У процесу ове библијске критике употребљавају
се читаве параволе, али и појединачне појмовне релације, упечатљиве у свом
црквеном изразу, као што је то релација „први – последњи“. Матеј нам сведочи да је Господ изрекао ове речи (Мт 19, 30) после разговора са богатим
младићем (Мт 19, 16–24) и поуке упућене око њега сабраним апостолима
(Мт 19, 24–29), како би закључио речено, али и како би учинио увод у параволу о Царству небеском. Посведочено је: „Неко му приступи“ (Мт 19, 16),
што у икони која је претходно откривена („И кад сврши Исус речи ове, отиде
из Галилеје, и дође у крајеве јудејске преко Јордана. И за њим иђаше народ
многи и исцели их онде“ — Мт 19, 1) има снажан крштењски карактер, јер
се ово „приступање“ Господу (16) догађа у Јудеји, Обећаној земљи, „преко
Јордана“ (река крштења Христовог — Мт 3, 13), у сабрању многог народа око
Христа, који Господ исцељује. Стога ову причу не можемо протумачити у неком ванлитургијском контексту.
Пре овог свештеног приступања Господ је започео катихезу: „Пустите
децу, и не браните им да долазе к мени, јер је таквих Царство небеско“ и потом учинио рукоположење, о којем нам је апостол записао: „И положивши
на њих руке, отиде оданде“ (Мт 19, 15). Овакав поглед на контекст показује
да су приче које затим следе усмерене на откривање литургијског начина
постојања, који подразумева нову есхатолошку (Мт 19, 28) и онтолошку реалност, а она са собом носи квалитете несвојствене историјском постојању
(Мт 19, 29).
На исти начин је и Марко пренео причу о овом догађају — он говори: „И
пошто седе, дозва Дванаесторицу и рече им: Ко хоће да буде први, нека буде
последњи од свих и свима слуга“ (Мк 9, 35). Како Марко преноси, Господ
5

И данас певамо на Евхаристији, по причешћу: „Видесмо светлост истиниту…“.
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је после ових речи „узео дете, метнуo га међу њих и загрлиo га“ (Мк 9, 36),
чиме је посведочио литургијско усиновљење сабраних (црквених), пошто
дете поставља „међу њих“ и начин постојања означава речима „загрливши
га“. Значење ових речи постаје још јасније када обратимо пажњу на речи
које Христос изриче приликом „узимања детета“, постављања детета „међу“
ученике и „грљења“ детета, јер се сусрећемо са појмом „примања у Христово име“, чији се литургијски садржај открива у успостављању заједнице као
начина постојања, будући да онај који прима „овакву децу“ у Христово име
— прима Оца (Мк 9, 37). Марко је посведочио да је Господ сличну логију, о
„првом“, рекао и на сабрању апостола (Мк 10, 44). Јеванђелист је започео речима: „А Исус, дозвавши их, рече им“ (Мк 10, 42), где уочавамо литургијску
икону Христа који сабира око себе ученике и поучава их, а еклисиолошки
контекст додатно појачава богослужбено значење појма „први“.
Господ је, по апостолу Луки, био још експлицитнији у давању богослужбеног смисла логији о првом и последњем. Увод ових речи почиње крштењском
проблематиком входа на „уска врата“ (Лк 13, 24). Да је Господ говорио о
крштењском входу у Цркву, видимо из стиха који следи у његовом јеванђељу,
јер нам се ту предочава изричито литургијска структура (Лк 13, 25). Појам
„владика дома“ (οἰκοδεσπότης) условљава подразумевани појам дома, који се
не помиње директно, а под њиме Господ подразумева Цркву, што видимо из
појаве оних који „стоје напољу и куцају“, односно из чињенице да они што
су напољу самим својим захтевањем да Господ „отвори врата“ показују да
се иза „врата“ налазе пребиваоци, односно да је тај дом место пребивања. У
супротном не би тражили пребивалиште тамо где нико не пребива. Дакле,
„владика дома“ је начелник једне нарочите богослужбене заједнице, што не
видимо само кроз речи оних који су остали напољу већ и из Господњег одговора њима: „Не познајем вас откуда сте… Кажем вам, не познајем вас откуда сте“ (Лк 13, 25. 27), јер тако Господ показује да су у дому они које познаје.
Евхаристијски карактер реченог се огледа најпре у изговору оних напољу —
кроз речи: „Једосмо пред тобом и писмо“ (Лк 13, 26) уочавамо њихов покушај
да се оправдају реалношћу која је сурогат Евхаристије, затим и у речима да
ће се сабрати људи са свих страна како би сели за „трпезу у Царству Божијем“
(Лк 13, 29). Закључак претходно реченог проналазимо и у речима: „И гле, има
последњих који ће бити први, и има првих који ће бити последњи“ (Лк 13, 30).
Гностици су у свом спису искористили сентенцу о релацији први – последњи,
али су јој одузели сваку литургијску конотацију. Тако налазимо речи: „Чије
име је сазнао прво, позвани су последњи, па је онај који има знање неко чије је
име Отац изговорио“ (одељак 12). Као и код Луке, релација први – последњи
у вези је са критеријумом познавања Оца, али гностички пандан радикално
истиска све оно што месту даје богослужбени смисао. Познање није везано
за Владику дома и дом (Лк 13, 25), већ за интелектуалну реалност знања, које
је могуће поседовати.
У исти контекст се ставља и знање имена, које се на сличан начин појављује
и у Јовановом јеванђељу, али се суштинска разлика састоји у изостанку
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богослужбене димензије. Код Јована налазимо икону литургијског догађаја
(Јн 10, 1–6), јер нам се предочавају најпре „врата“ и „тор овчији“ (1), затим
„пастир који улази на врата“ (2), „вратар који отвара врата“ (3), литургијски
возглас пастира (3бв) и литургијски излазак оваца на возглас пастира (4).
„Позивање по имену“ је догађај који се збива између уласка кроз врата пастира у тор овчији и пастировог изласка на челу стада. Јеванђелиста је оно
што се збива између входа и изласка описао дијалогом пастира и оваца, где
пресудну службу има „глас пастира“, који овце „слушају“ и „познају“, и пастирово позивање оваца по имену. Не улазећи у даље тумачење, увиђамо
литургијски смисао ових речи, у којима је изражена црквена структура са
средишњом службом Онога око кога се стадо сабира. Јован је на крају додао
два стиха, којима је отклонио могућност другачијег тумачења ове Господње
приче. Он говори да се стадо не сабира око „туђина“ већ „бежи од њега“, јер
„не познаје глас његов“, али фарисеји, којима је прича била упућена, по сведочанству Јовановом, нису разумели „шта бејаше то што им говораше“ (Јн 10, 6).
И сам Господ је посведочио да говори о устројству новозаветне Цркве, јер
није себе поистоветио са пастиром, већ са вратима (Јн 10, 7) кроз која улази
пастир, што ће рећи да пастир ходи у образу Христовом. Све што смо навели показује литургијски смисао Господњих речи, којима Валентин одузима
управо ту особеност, а тиме им одузима и саму дубљу смисленост. Однос
први – последњи Валентину више одговара као једна логичка контрадикторност која је интригантна интелекту.
Идентичан закључак ћемо извући уколико се осврнемо и на остале валентинске паралеле у односу на четворојеванђеље. Често је у употреби метода везивања паравола за историјско збивање (мада сâм појам историје
није јасан) како би се уједно одузео речима литургијски садржај, али и
да би се сама историја изузела из литургијске стварности. Са оваквим
примером сусрешћемо се у псевдојеванђелској синтагми „исукани двосекли мач, секући са обе стране“ (одељак 20), која представља опис Логоса.
Матеј нам је посведочио да је о мачу сам Господ говорио (Мт 10, 34), но,
смисао ових речи је литургијски, јер су изречене у оквиру велике Госпо
дње беседе при апостолском сабрању. Налазимо да ова беседа почиње
догађајем сазивања сабора апостола: „И дозвавши својих дванаест ученика, даде им власт“ (она је везана за егзорцизме и исцељења), а потом их
шаље „изгубљеним овцама дома Израиљева“ (Мт 10, 1–8).6 Ако на овај начин сагледамо Господње речи, које се окончавају одласком „да учи и проповеда по градовима њиховим“ (11, 1), видећемо да оне и у Мт 10, 34–36
означавају успостављање литургијске породице наспрам породице засноване на биолошкој репродукцији. Међутим, Валентин је овом синтагмом
плагирао, пре свега, Јованово виђење Христа у првосвештеничким одеждама: „И из уста његових излажаше мач оштар с обе стране“ (Отк 1, 16), у
6

У истом смислу се појављују и појмови „блиско Царство небеско“ (10, 7), „добијени дарови за раздавање“ (10, 8), путовање без пртљага (10, 9–10), возглас „Мир дому овом“ (10, 12),
мучеништво (10, 16–22), Дух Очев (10, 20)…
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то име се Господ обраћа Цркви у Пергаму (Отк 2, 12) и с тим мачем „уста
његових“ војује с непокајнима (Отк 2, 16). У првом случају литургијски карактер је видљив у чињеници да је Христос у првосвештеничкој служби,
док се у другом случају сусрећемо са чињеницом да „Дух говори Црквама“, чиме увиђамо обраћање литургијском сабрању, јер се Дух пројављује
на сабрању, а множина именице „Црква“ нам показује да Црква јесте конкретно сабрање. Но, Јован је то поново показао када је Христов мач из уста
сместио у изразито литургијски контекст (Отк 19), где је мач символ победе
над нелитургијским светом. Тријумф у Отк 19, 15–21 јесте богослужбени
догађај који започиње већ у Отк 19, 1.
Јеванђелист Лука пак открива богослужбену икону Христа, око кога је
окупљен народ, и у таквој структури чини вход и потом беседи (у тексту
налазимо речи: „Иђаше с њиме мноштво народа, и, обазревши се, рече им“
— Лк 14, 25). Садржај реченог је испуњен литургијским смислом. Господње
речи су тајноводство у Цркву као у богослужбени догађај. Раскидање веза
заснованих на репродуктивном појму породице претпоставља устројавање
другачије породице, што је видљиво већ у следећим речима: „И ко не носи
крст свој и за мном не иде, не може бити мој ученик“ (Лк 14, 27). На тај начин породица добија литургијски карактер, будући да су крштење и вход
за Христом критеријуми учешћа у овој породици. Управо из тог разлога је
Господ изрекао причу о кули (28–30), мислећи на Цркву, као и причу о цару
(31), указујући на Оца који промишља о изградњи Цркве. На ове приче су
фарисеји и књижевници „гунђали“: „Овај прима грешнике и једе с њима“, на
шта је Христос одговорио причом о изгубљеној овци коју је пастир пронашао оставивши својих „деведесет девет“ (Лк 15, 1–7). Господ се раније обра
тио ученицима рекавши: „Не бој се, мало стадо, јер би воља Оца вашег да
вам даде Царство“ (Лк 12, 32), па сада, говорећи о пастиру и стаду, говори о Цркви што ће бити заснована на Христу, који чини икономију ради
сваког грешника на земљи. Сам појам стада подразумева Цркву на окупу,
тј. на сабрању, те је враћање овце повратак у богослужбено постојање, које
свој циљ има у евхаристијском слављу, јер говори да је пастир сазвао све
своје у дом произносећи возглас: „Радујте се са мном, јер нађох овцу моју
изгубљену“ (Лк 15, 6). У гностичком спису пастир оставља деведесет девет оваца ради једне залутале, и радује се проналаску (одељак 32). Разлика је у томе што је јеванђелска радост саборна и трпезна, док у гностичком
јеванђељу налазимо само: „Обрадовао се кад је беше нашао“, настављајући
затим са рационализацијом бројева 99 и 100, односно свођењем на реалност
урачунавања изгубљене овце у левој руци овцама у десној.7

7

То се јасно исказује речима: „Јер, деведесет девет је број леве руке, која држи овцу. У
трену кад је налази, међутим, цео број је пребачен у десну руку. Тако та (овца) са њим
који је иште, тј., десном руком која (овцу) привлачи, јер јој недостаје, узима је с леве
стране и преноси је десној. На овај начин, број постаје једна стотина. Овај број означава Оца.“ (Одељак 32).
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Валентиново спорење око јеванђелске намене храма и суботе
Један од мотива четворојеванђеља је Господње бесеђење у јерусалимском
храму. Матеј нам сведочи да Христос изгони трговце из храма, у чему сагле
давамо враћање литургијског карактера старозаветној Цркви, која је дозволила да храм изгуби богослужбени смисао и претвори се у тржницу, или,
како Лука сведочи, у „пећину разбојничку“ (Лк 19, 46). На другом месту
(Лк 21, 23) Матеј говори: „Уђе у храм и стаде учити“. Господ је прво вратио
храму литургијски карактер, разарајући пијацу и враћајући „дом молитве“ у
првобитну службу, а потом чини вход и поучава сабране. Исто ћемо увидети уколико погледамо и оно што је Господ изрекао на овом месту. Христос
није прихватио начин полемисања који су покушали да наметну јеврејски
прваци, показавши бесмисленост представљене проблематике. Затим су
уследиле параволе које откривају богослужбено биће Цркве (Мт 21, 28–46).
Старозаветна утемељеност појма „виноград“, који је мотив прве две приче, у еклисиолошком контексту (Песма над песмама, Исаија, Јеремија…)
указује на евхаристијску иконичност вина и хлеба у новозаветној Цркви.
У причи о двојици синова главни мотив је „испуњење воље очеве“, што је у
јасној вези са речима Господње молитве: „Да буде воља твоја“. Први стих у
другој причи (33) сведочи о Цркви и Евхаристији као јединственом догађају,
јер домаћин је посадио виноград и оградио га плотом и ископао у њему
пивницу, али у исто време је саградио кулу и све то предао виноградарима. Заједнички закључак је у појму камена који је постао глава од угла. Камен има еклисиолошку димензију, као материјал градње „куле“. Очигледно
је да Господ, говорећи о изостанку Јевреја из наследства, говори у контексту
одрицања од литургијског живота као еклисиолошке основе. Матеј нам сведочи да је Господ после ових речи наставио говорити у причама откривајући
Царство Божије. Увиђамо да кроз ова словеса Христос говори о Цркви као
богослужбеној заједници, у којој пребива Будуће царство. Јер беседећи о
свадбеној вечери, цару који чини ову вечеру своме сину и свадбеном руху,
Господ нас тајноводи у Цркву као есхатолошку свадбену вечеру Женика и Невесте, коју нам је Отац приредио. Свадбено рухо је појам који на експлицитан начин не дозвољава другачије схватање ових речи, јер је облачење белог
руха од најранијег периода било везано за крштењско‑евхаристијски догађај.8
Уготовљени обед (Мт 22, 4) указује на евхаристијску трпезу. Сабирање „и
добрих и злих“ (22, 10) јесте литургијска стварност, која је овде у функцији
представљања реалности Царства. Исти смисао имају и приче „Богу Божије,
цару царево“, о васкрсењу мртвих, о заповести љубави, о Сину Давидовом, о
осуди фарисејског лицемерја и о плачу над Јерусалимом. Примећујемо да у
свакој параволи Христос говори о литургијском животу као еклисиолошкој
8

Јован у такво рухо одева достојне (Отк 3, 4), победнике (3, 5), двадесет четири старешине (4, 4), мноштво спасених (7, 9), окупане у крви Христовој (7, 14), анђеле (15, 6), војске
небеске (19, 4), а одећу (тј. „белу свилу“) назива „правдом светих“. У богослужбеном поретку Цркве до данас је сачувано богослужбено облачење свеукупне Цркве у бело на
великосуботњој Литургији.
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реалности, о чему и сведоче последње речи: „Колико пута хтедох да саберем чеда твоја, као што кокош сакупља пилиће своје под крила“ (Мт 23, 37)
или, као што нам је Лука предао: „Бдите, дакле, у свако време, молећи се да
се удостојите да избегнете све што се има догодити, и да станете пред Сина
Човечијег“ (Лк 21, 36). После ових речи Матеј сведочи да је Господ изишао
из храма (Мт 24, 1).
Марко је оставио сведочанство како је Господ сваки дан у храму поучавао
(Мк 14, 49), а заједно са Матејем је посведочио о истом говору (Мк 11, 27 –
12, 44), што ће рећи да су ове речи суштина онога што је Господ сваког дана
говорио, док је Лука додао да је дању бивао у храму и поучавао, а ноћу излазио и боравио на гори „званој Маслинска“ (Лк 21, 37), што и Јован потврђује
(8, 1). У истој су релацији и догађаји Христовог усхода и уласка у храм, те у
свима њима видимо литургијски вход. Управо то потврђује и последњи стих:
„И сав народ хиташе јутром њему у храм да га слуша“ (Лк 21, 38).
Лука показује да је Господ још као дванаестогодишње дете седео међу
учитељима, „слушао их и питао“ (2, 46), али да је и тада је показивао мудрост,
јер каже како су се сви који су га слушали дивили „његовој разборитости и
одговорима“, што значи да је и сам одговарао на та питања. Дрско би било
претпостављати садржај ових одговора, али треба обратити пажњу на особеност садржаја одговора који је тада дао родитељима: „Зашто сте ме тражили?
Зар нисте знали да мени треба бити у оном што је Оца мојега?“ (2, 49). Лука
још додаје да „они не разумеше реч коју им рече“ (2, 50). Најпре сагледавамо
литургијску слику Христа међу учитељима, која мистагошки уводи у ову
причу, а затим увиђамо да и сам одговор Христов садржи у себи месијанску
димензију, односно увођење човека и света у богослужбени однос са Богом,
што закључујемо из синтагме „у ономе што је Оца мојега“. „Оно што је Очево“ односи се на саму Евхаристију, будући да је претходно наглашена богослужбена икона Христа као онога који председава Црквом, у којој је Отац Бог.
Јован Богослов је посведочио да је Христос о Преполовљењу „дошао у
храм и учио“ (Јн 7, 14), те да су се Јудејци чудили његовој мудрости и говорили: „Како овај зна књиге а није се учио?“ (Јн 7, 15). Христов одговор изразито јасно сведочи да је природа његове науке другачија од овосветских
научних истраживања (Јн 7, 18–24). Видели смо да нам остали јеванђелисти
доносе причу о послушном и непослушном сину, чији је мотив „испуњење
воље Очеве“. Исто налазимо и код Јована: „Ако хоће ко вољу његову да твори,
познаће да ли је ова наука од Бога, или ја сам од себе говорим“. После ових
речи уследило је објашњење празника суботе, а Господње тумачење указало на суботу као богослужбени дан (Јн 7, 22–23). Исцељење раслабљеног се
такође окончава у храму, то видимо у изразима: „Потом га нађе Исус у храму
и рече му: Ето постао си здрав, више не греши, да ти се што горе не догоди“
(Јн 5, 14), што значи да и у исцељењима треба сагледавати литургијске иконе.
Не улазећи у детаљно проматрање свих јеванђелских речи, наше проми
шљање задржавамо на ономе што нам је Јован оставио као догађај последњег
дана Празника (Јн 7, 37). Господ је окончао поучавање у храму евхаристијским
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узвиком: „Ко је жедан, нека дође мени и пије! Који у мене верује као што Писмо рече, из утробе његове потећи ће реке воде живе“, а сам Јован ове речи
тумачи у евхаристијском смислу: „Ово рече о Духу кога требаше да приме
они који верују у име његово, јер Дух Свети још не беше дат, зато што Исус
још не беше прослављен“ (Јн 7, 37–39). Вредносни суд о овој науци налазимо у Јн 7, 46, па се ове речи не односе на техничке аспекте Христове беседе, већ на саму природу изреченога. Фарисејски пак суд је у том контексту
заправо критика Христовог приступа науци: „Зар сте се и ви преварили?
Верова ли ко у њега од главара или од фарисеја? Него народ овај проклети
који не зна Закон“ (Јн 7, 47–49). Јован такође повезује боравак Христов на
Маслинској гори са доласком у храм (Јн 8, 1). Ову чињеницу треба сагледати
у контексту догађаја који ће се потом збити у храму, односно са покушајем
каменовања жене ухваћене у прељуби (Јн 8, 3–11). Фарисеји пред Господа доводе прељубницу са предлогом да је каменују, што је, према њиховом уверењу,
утемељено у Закону. Христова реакција не стоји искључиво ради откривења
човекољубља, већ указује и на погрешно јудејско разумевање појмова греха и Закона, који су у овом случају сведени на релацију прекршај – казна.
Господње речи прељубници „Иди и не греши више“ не остају уобичајена психолошка или јуридичка значења глагола, већ имају крштењски и покајни
смисао, односно смисао учлањења или враћања у еклисиолошки начин по
стојања. На исти закључак нас наводи и чињеница да је појам прељубе у
Старом завету везан за изостанак Израиља из синајског заветног односа
са Суштим, који своју кулминацију достиже у богослужбеном сусрету Бога
и изабраног народа. Стога помиловање прељубнице у храму има изразито заветни смисао. Овде се сусрећу крштењски и заветни мотив, чиме и
међусобно одношење ових појмова показује особину делимичног поклапања
садржаја. Ако је „помиловање прељубнице“ у храму уз речи „Иди и не греши
више“ икона обнављања завета, тада крштењско значење учлањења у Тело
Христово потврђује литургијску конотацију овог збитија.
Христос је у беседи која је уследила такође посведочио богослужбени
карактер свега што је учинио и говорио у храму: Христос је светлост свету у тами (Јн 8, 12), тријадологија је источник литургијског постојања (Јн
8, 13–18) познањем Оца кроз Сина (Јн 8, 19–20). Претходно је прељубници
рекао: „Иди и не греши више“, а сада фарисејима: „Ја идем, и тражићете
ме, и помрећете у греху своме; куд ја идем, ви не можете доћи“ (Јн 8, 21).
Христово идење које Јудеји не могу чинити јесте литургијско устројство
Цркве, а то видимо из јудејског неразумевања карактера онога што је речено (Јн 8, 22). Господ пак наставља сведочити у истом контексту (Јн 8, 24).
Слушаоци фарисеји покушавају да сведу Христову беседу на конвенционално значење, док Господ „говори у свету оно што је чуо од Оца“. Потврда
крштењског карактера свега што се збило у овом другом доласку у храм јесте
финални стих: „Кад он ово говораше, многи повероваше у њега“ (Јн 8, 30), у
чему се открива преткрштењски, а самим тим и литургијски смисао овог
Јовановог сведочанства. У овој структури јасно је видљив богослужбени
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поредак: катихизација, крштење, Литургија речи, суд над некрштенима и
Евхаристија. Стога појам „наука“ (Јн 8, 31) за Господа нема значење знања
стеченог напорима интелекта, већ је везан за „познање истине која ће ослободити“, а која се стиче кроз усиновљење (Јн 8, 33–36). У том контексту Господ у даљем току ове мистагогије сведочи: „Ко одржи реч моју, неће видети
смрти вавек“ (Јн 8, 51). Јован на самом крају сведочи да је Христос изашао из
храма јер су Јудејци „узели камење да баце на њега“, чиме смо тајновођени
до созерцања Христа као жртвеног јагњета. Овде примећујемо да су Јудејци
хтели да каменују Христа у храму, чиме у перспективи Цркве Христу придају
конотацију евахаристијског хлеба живота, али у исто време из своје перспективе одузимају храму богослужбену улогу, придајући храму смисао — места
убиства.
Гностичка слика је веома слична јеванђелској структури; штавише, спољ
на форма је идентична, али сама срж јеванђелског догађаја је измењена. Видели смо да Лука и Јован (Лк 2, 47 и Јн 7, 46) вреднују Христове беседе у
храму, али се и Лукино „дивљаху се веома његовој разборитости и одговорима“, као и Јованово „никада човек није тако говорио као овај човек“, односе на литургијски карактер Христове науке. Насупрот томе, гностичка
промишљања ове теме вреднују Христа, у контексту поучавања, придевима
„тих и нежуран“ (одељак 8). Овим придевима је преокренут карактер изреченог, јер се Христова наука више не појављује као сагледавање стварности
кроз богослужбену призму, него као још једна у низу научно‑философских
теорија целокупне стварности. Појам храма као свештеног места замењен
је појмом школе. Христово учитељство је у четворојеванђељу неодвојиво
од његовог првосвештенства, док је у овом гностичком спису његово учи
тељство експлицитно, па се појављује као пандан Христовом молитвеном
боравку на Маслинској гори. Валентин је изврсно уочио јеванђелску борбу
којом би се храму вратила заветна богослужбена намена, па настоји да преприча постојеће параволе, дајући им нови смисао који би, према његовом
назору, исказао „истинитији“ карактер онога што је Христос чинио у храму.
Проблематика намене храма састоји се у неслагању са смислом простора,
који је за Господа литургијски појам. Аналогно овој, присутна је и проблематика намене времена, и то богослужбеног (празничног) осмишљавања времена. Христово делање суботом према јеванђељима имало је за циљ враћање
празнику литургијског карактера. Гностичко псевдојеванђеље се ослонило на
сведочанство Матеја, који ове догађаје сагледава као богослужбене стварности. Све што је Господ делао представља мистагогију Цркве као литургијског
догађаја.9 Фарисеји су суботу изместили из литургијског контекста, а Христос
9

Матеј целокупно јеванђеље пише као литургијску катихезу. Најпре нам је у прве три главе изложио тумачење крштења, затим је у Мт 4–9 предао мистагогију у саму Евхаристију,
да би у Мт 9 – 11, 1 окупио апостоле око себе, позвавши их из „мноштва народа“ као „посленике“, откривши тако литургијски начин постојања као „жетву“ (Мт 9, 36 – 10, 1). После беседе упућене апостолима уследило је воспоминаније Јована Крститеља, да би се у
Мт 11, 25–30 открио Христос као онај који благодари Оцу. Стога смисао следећег што нам
је Матеј посведочио морамо сагледати у континуитету целокупног смисла.
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јој враћа место и обнавља карактер празника као литургијског догађаја.
„Тргање класја“ је дело које је Господ претходно устројио као службу апостола,
узевши их као „посленике жетве“ (9, 37–38), па увиђамо оно што смо претходно закључили: да Господ суботу сматра литургијско‑есхатолошким догађајем.
Исто ћемо закључити уколико саслушамо Господњи одговор на фарисејску
замерку: старозаветни образ који осликава новозаветну Евхаристију — Давид који чини вход у дом Божији и једе предложене хлебове, „намењене само
свештеницима“ (Мт 12, 3–4). Потом је Христос „ушао у синагогу“ (12, 9) и,
исцеливши човека, открио освећење времена, пошто све ово чини у суботу.
Овде је Христос изговорио причу о спасавању овце из јаме у суботњи дан, те
је њен смисао изразито богослужбени, због чега Христос и говори: „Дакле,
ваља суботом добро чинити“, мислећи на богослужбени догађај, док Јевреји
нису чудесна исцељења схватали као литургијско‑есхатолошке парадигме.
Јевреји су, дакле, знали да су богослужења дозвољена у суботу (Изл 31, 14–16;
Лев 23, 3; Бр 28, 9–10), али Христос устројава истинско богослужење.
Гностичко виђење суботе је потпуно антилитургијско. Јеванђелска форма
је задржана кроз стихове: „Радио је чак и у суботу за овце које је нашао упале у јаму“ (одељак 33). Очигледно је придавање другог контекста причи која
у јеванђељу тумачи богослужбени догађај. О суботи се говори више есхатолошким језиком, при чему је и есхатологији одузет литургијски карактер,
који смо видели очигледним садржајем јеванђеља.
Питање Валентиновог научног концепта
Усиљена би била тврдња о Валентиновој неупућености у значење јеван
ђеља Цркве. Логичке конструкције и предањске егзибиције које налазимо у
гностичком спису „Јеванђеље истине“ овог мајстора гностике показују нам
да је реч о човеку моћног интелекта. Претходно изнесена разматрања пока
зују да је пажљиво из сваке јеванђелске приче истиснута или преобликована богослужбена иконична структура, чиме се пред нас поставља питање
методологије научног истраживања и концепта науке код Валентина.
Ако се вратимо и на сведеније апостола Матеја о Господњој беседи у храму (Мт 21, 23–27), закључићемо да Господ на почетку те своје беседе оповргава фарисејски концепт научности, супростављајући му богослужбени, што
сагледавамо најпре из Христовог одговора, који показује бесмисленост квазипроблематике што је намећу фарисеји (24–27), а затим и у причама што су
уследиле (Мт 21, 28–46). Валентин је лако могао схватити Господњи концепт
науке, па се изостављање целокупне литургијске иконичности из Христове
беседе у храму треба сматрати намерном интервенцијом. Литургијски мотиви Господње беседе, који се појављују код осталих јеванђелиста, такође су
занемарени: Лк 2, 46–50; Јн 7, 15–24. 46–49; 8, 3–11. 24 и даље.
За разлику од онога како се у четворојеванђељу сагледава што књижевници
и фарисеји не разумеју Господњу науку, гностички спис узрок неразумевања
препознаје у интелектуалној инфериорности слушалаца наспрам Христа.
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Исус излаже науку на високоинтелектуалном нивоу који остаје недоступан
„празноглавима“ (одељак 8). Увидели смо да се — када свети Лука сведочи
о мудрости дванаестогодишњег Христа, коју „они не разумеше“ (Лк 2, 50) —
то у ствари односи на Господњу мистагогију „мени треба бити у ономе што
је Оца мојега“ (Лк 2, 49). У гностичком методу обликовања стварности овај
би догађај означавао супериорност дванаестогодишњег Исуса над Јосифом
и Маријом. Мистагогија на овај начин постаје дефиниција и реалност бива
протумачена мимо литургијске сврховитости. Управо Господње речи које
нам је свети Јован сачувао: „Моја наука није моја, него онога који ме је послао“ (Јн 7, 16) — представљају кост у грлу гностичког поимања.
Код овог гностика сусрећемо се са привидном афирмацијом „знања од
Оца“, али је овом појму промењена квалитативност, јер јудејско: „Како овај
зна књиге, а није се учио“ (Јн 7, 15) не означава више њихово одсуство из
еклисиолошке реалности, већ њихову интелектуалну недораслост једном посебном знању, које је само Исус способан исказати. На овај начин гностици
смештају јеванђеље у кулминативну тачку философске мисли. Остаје пренебрегнута чињеница мистагогијског карактера реалности. Јеванђелисти су
јасно указали на Христове параволе упућене фарисејима, које су представиле
погрешну зону кретања фарисејске науке, а њих Христос упућује фарисејима
и садукејима као одговор на постављање лажне проблематике: „Каквом вла
шћу то чиниш? Ко ти даде ту власт?“ (Мт 21, 23; Мк 11, 28; Лк 20, 2), или: „Треба ли дати порез цезару или не?“ (Мт 22, 17), или: „О васкрсењу, којега ће од
седморице бити жена, јер је са свима била?“ (Мт 22, 28), или: „Како овај зна
књиге, а није се учио?“ (Јн 7, 15), или, опет: „Куда овај намерава да иде а да
га ми нећемо наћи?“ (Јн 7, 35), или: „Ова жена је ухваћена у прељуби на делу.
А Мојсеј нам у Закону заповеди да такве каменујемо. Ти дакле шта велиш?“
(Јн 8, 4–5), као и питања: „Где је Отац твој?“ (Јн 8, 19), „Да се неће сам убити,
јер говори, куд ја идем ви не можете доћи?“ (Јн 8, 22), „Још немаш ни педесет
година, а Аврама си видео?“ (Јн 8, 56).
Закључак
Јеванђеље чини корениту разлику између онога што Христос говори и
фарисејске науке. Међутим, гностичко „Јеванђеље истине“ не прави суштинску разлику између Христове и јеврејске науке, сем квантитативне, јер за
Валентина је примарно то што „Логос“ зна више него ико пре њега. Међутим,
значајније питање везано је за изостављање разликовања ових двеју наука. Као што смо већ рекли, не би имало смисла правдање ове појаве простим неразумевањем јеванђеља Цркве, јер би тако уклањање литургијске
смислености било трапаво, па бисмо у псевдојеванђељу могли наћи јасне
знаке неуспелих покушаја фалсификовања већ постојећих списа. Супротно
реченом, „Јеванђеље истине“ претендује да преосмисли црквени концепт
јеванђеља, са упадљиво критичким односом према његовом богослужбеном концепту. Валентинова критика је у свом односу према богослужбеној
промишљености искључива и немилосрдна. Богослужбена смисленост и
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сврховитост јеванђеља је, као испуњење старозаветне богослужбене смислености, скандалозна новина у континуитету цикличне људске мисли у исто
рији философије, што је за гностички концепт неприхватљиво. Ово не значи
да су гностици схватили смисао који доноси литургијски начин постојања
као извор јеванђелске мисли, већ да су спознали драстични прелом који овим
настаје. Литургијски смисао стварности није могао из гностичке перспективе бити прихваћен као онај који надилази историјски ток људске мисли,
засноване на природној силини интелекта, и на тај начин обесмишљава све
контемплације целокупне стварности.
За Валентинов гностички ум прихватљивији је фарисејски концепт науке,
који у јеванђелским догађајима остаје изван литургијске иконичности Христове науке, јер први остаје у оквирима историјске еволуције људске мисли.
Штавише, такав концепт науке заузима критички став према богослужбеној
сврховитости Христове науке.
Из ове перспективе постављају се питања односа науке Цркве и постмодерне науке:
1. Да ли наука Цркве има неприродну тенденцију да се пресуштастви у
ванлитургијску стварност, како у смислу искључиво академске дисциплине, тако и у смислу било каквог словесног оквира који не узима
у обзир литургијску иконичност јеванђеља?
2. Да ли постмодерна секуларна наука има тенденцију да прогони бого
службену логосност из целокупне стварности?
Одговори на ова питања показали би данашњу позицију науке у целини на релацији гносис – јеванђеље Цркве. Изузимање литургијског темеља
јеванђеља значило би — како за богословље као науку Цркве, тако и за секуларну науку — заузимање смера који је гностицизам зацртао, што би се
пројавило као одустајање од јеванђелског концепта живота.
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Valentinus’ Attempt Transformation
of Liturgical Character of The Gospel

T

he Gospel of Truth is gnostic text, which is thought to be written by great
gnostic teacher Valentinus. It testifies that Valentinus was a man of very
powerful intellect, so he could understand liturgical essence of The Gospel of
Church. Because of that, he wrote the new evangelical text, attempted to transform existing evangelical conception. Liturgical foundation of Christ’s parables
was challenge to gnostic mind. Valentinus couldn’t accept that the whole reality
had liturgical purposefulness, and tried to change course of theology. He avoided
liturgical character of parables precisely, by removing every point of this character,
or by changing meaning of liturgical notions.
последња траница
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Abstract: Тема прилога је представљање првог документа који је усвојила Мешовита међународна комисија за богословски дијалог Католичке и Православне
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Н

а другој пленарној седници Мешовите међународне комисије за бого
словски дијалог Католичке и Православне Цркве, јула 1982. у Минхену,
учесници дијалога донели су први заједнички документ, који носи назив „Тајна Цркве и Евхаристије у светлости тајне Свете Тројице“. Ради се о
темељном документу који нуди заједничко виђење кључних еклисиолошких
претпоставки разговора, али се само овлаш дотиче старих контроверзних
теолошких питања, остављајући их за наредне фазе тек започетог дијалога.
Минхенски документ верно прати закључке Комисије који су донети на
њеном првом пленарном заседању, на Патмосу и Родосу 1980. године. Тада су,
наиме, чланови Комисије, након молитвеног отварања богословског дијалога
у пећини Откривења великог богослова јеванђелисте Јована, утврдили дета
ље радова прве фазе дијалога, одредили тему о којој ће се дискутовати и
формирали поткомисије, које су припремале текст за пленарно заседање у
Минхену. Мешовити координациони комитет је, у Венецији, у периоду 25–30.
маја 1981, размотрио извештаје поткомисија, које су се састајале у Шеватоњу
(Белгија, 5–9. октобар 1980), Риму (Италија, 27–30. децембар 1980) и Ополеу
(Пољска, 29. април 1981), и извршио синтезу различитих аспеката њихових
закључака. Текст који је настао на такав начин понуђен је Комисији, која је
у пленуму заседала у Минхену од 30. јуна до 6. јула 1982. године. Експозе
из Венеције био је подељен у три дела: 1. Евхаристија и Пасха Господња, 2.
Евхаристија и Света Тројица и 3. Локална и универзална Црква.1
1

Детаљан опис заседања поткомисија и велике Комисије у Минхену излажу D. Salachas, Il
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Документ из Минхена нема поднаслове, али се лако увиђа да је трипартитна основа, утврђена у Венецији, остала, заједно са предложеним темама, распоређеним на сличан начин по поглављима и параграфима. Прво
поглавље, које садржи шест параграфа, посвећено је, најпре, односу Свете
Тројице и Цркве, говори о догађају Христа као вољи Очевој која се испуњава
Духом Светим у Цркви, која је пак антиципација будућих добара. Друга половина првог поглавља анализира однос Цркве и Евхаристије, али и однос
Сина и Духа, пратећи елементе евхаристијског богослужења, првенствено
његов анамнетички и епиклетички карактер. На тај начин се Евхаристија,
срце богослужбеног живота Цркве, пројављује као привилеговано место
остварења Тајне Христове, као време нашег доживљаја целокупне историје
спасења и догађајâ који су се збили „једном за свагда“. На исти начин се Евха
ристија схвата као објава тројичне тајне, коју нам је открио Један од Свете
Тројице.
Друго поглавље испитује живот и структуру локалне Цркве, будући да
„Црква у историји постоји као локална Црква“. Тројични дар спасења је koino‑
nia, која се изражава као евхаристијско сабрање локалне Цркве. Темељ и
корен тог сабрања заправо је есхатолошко сабрање горњег Јерусалима, који
силази од Оца. Тринитарна koinonia је, дакле, извор еклисијалне koinoni‑је,
али и киригматске (сабрање око живе, јеванђелске Речи), православне и правоверне (сабрање око истог исповедања вере), светотајинске (у Телу и Крви
Христовој), koinoni‑је у есхатолошким службама Светога Духа. На овом месту
документ посебно разматра једну службу што има централно место у животу
Цркве — епископску. Епископ је много више од носиоца неке функције тактичке, јуридичке или прагматичне природе. Он се првенствено пројављује у
мистириолошком, а не у институционалном виђењу Цркве — отуда његова
exousia, која се пројектује и на друге сфере живота Цркве. Епископ је, надаље,
гарант јединства локалне Цркве са свим осталим Црквама у простору и времену (носилац апостолског предања у својству возглавитеља локалне црквене заједнице). Чланови Комисије, ипак, не заборављају да — у виду јасног
закључка ових мисли о суштинској важности епископске службе за живот
Цркве — подсете на чињеницу да епископ „председава литургијском сабрању
на коме читава заједница узноси принос Господу. Освештавајући дарове
заједнице, који се претварају у Тело и Крв, он не служи само за ту заједницу,
нити само са њом и у њој већ њом самом“, јер је од ње апсолутно неодвојив.
У трећем поглављу документа који представљамо богословска анализа односа Бога, Цркве и Евхаристије напредује, отварајући питање односа
локалне и универзалне Цркве. Документ нуди пут уравнотеженог односа
локалног и универзалног у еклисиологији, повезујући то питање са трија
долошким архетипом. Са тим проблемом је директно повезана и тема места и улоге епископа и његове службе, episkopē‑a, на васељенском нивоу, у
dialogo teologico ufficiale tra la chiesa cattolico‑romana e la chiesa ortodossa. Iter e documen‑
tazione, Bari, 1994, 51–69; G. Bruni, Quale ecclesiologia? Cattolicesimo e ortodissia a confronto.
Il dialogo ufficiale, Roma, 1999, 65–145.
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заједништву са другим архијерејима. Иако у тексту налазимо изјаве типа:
„Присуство епископâ суседних катедри на литургији његове хиротоније ’са
краментализује’ и актуелизује koinoni‑ју“, или: „episkopē универзалне Цркве
поверено је, Духом Светим, целокупном збору локалних епископа, који су
међусобном општењу“, ипак је јасно да у почетној фази дијалога двеју Цркава питања саборности и првенства нису могла бити отворена,2 узимајући у
обзир сву сложеност проблема и измешаност богословских аргумената са
наносима историјског, социополитичког и психолошког карактера. Ток рада
Комисије и отварање поменуте проблематике релативно скоро потврдили
су исправност изабране и препоручене методологије дијалога, која се прати закључно са последњим пленарним заседањима у Београду, Равени и на
Кипру.
Минхенско заседање одржано је две деценије након затварања Другог ватиканског концила. Одређене смернице обновљене римокатоличке еклисио
логије у учитељској интерпретацији догматске конституције о Цркви, Lumen
Gentium, ишчитавају се у документу чији превод на српски језик доносимо
у прилогу ове уводне студије. Истовремено, можемо прихватити донекле
уопштен став римокатоличких тумача Минхенског документа, који, кроз
синтезу једног од њих, тврде да се у овом тексту Комисије „ослушкује ехо
православне евхаристијске еклисиологије у тумачењу Јована Зизијуласа“3. У
сваком случају, текст који је понуђен Црквама на даље промишљање и, евентуално, усвајање заслужује пажњу и озбиљну анализу,4 будући да је то први
темељни документ врхунских теолога двеју Цркава5 што покушава да богословски прецизира кључна питања хришћанске еклисиологије, која је имала
два развојна пута на Истоку и на Западу.
Пошто се ради о својеврсном азбучнику екуменске (православно‑римо
католичке) еклисиологије, овај документ је незаобилазан у свим фазама дија
лога верникâ, теологâ и јерараха Православне и Римокатоличке Цркве на
светом путу васпостављања јединства Цркве Божије.
2

3

4

5

Због тога су чланови Комисије, представници Православне Цркве, одбили да се у за
вршним тачкама докумeнта помене улога римског епископа у оквиру теме саборности
Цркве, иако су римокатолици то предлагали. Уп. G. Bruni, o. c., 80.
Исто, 127. Ђанкарло Бруни овим ставом прецизира тада изнету и често понављану тврдњу
учесника дијалога, префекта Конгрегације за доктрину вере, кардинала Рацингера, који је
у редакцији документа, коју су вршили православни теолози, пре свега препознао ставове
евхаристијске еклисиологије Н. Афанасјева. Уп. D. Salachas, o. c., 59–60.
Процес рецепције докумената које је усвојила Мешовита међународна комисија за богословски дијалог Католичке и Православне Цркве полази, наравно, од чињенице да су
усвојени текстови доступни заинтересованим члановима Цркве. То што се превод првог
темељног документа Комисије на српски језик јавља скоро три деценије након његовог
доношења — показује нам ниво рецепције дијалога у нашој помесној Цркви.
Комисију су сачињавали теолози као што су: J. Willebrands, W. W. Baum, J. Ratzinger, M.
Brini, M. Maccarone, D. Salachas, E. Suttner, H. Vogt, E. Lanne, J. M. Tillard, A. de Halleux,
M. Arranz, P. Kolvenbach, L. Bouyer, V. Peri, P. Dupery, а од православаца Stylianos, Zizioulas, S. Papadopoulos, G. Galitis, M. Sidoroff, митрополити Партеније картагински, Никола
банатски, владика Сава шумадијски и С. Гошевић.
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ПРИЛОГ
МЕШОВИТА МЕЂУНАРОДНА КОМИСИЈА ЗА БОГОСЛОВСКИ
ДИЈАЛОГ РИМОКАТОЛИЧКЕ И ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
Друга пленарна седница
ТАЈНА ЦРКВЕ И ЕВХАРИСТИЈЕ
У СВЕТЛОСТИ ТАЈНЕ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ6
Минхен, 30. јун – 6. јул 1982.

Сагласно плану који је утврђен на Родосу, овај извештај разматра тајну
Цркве, узимајући у обзир само један од њених аспеката, који је, ипак, особито важан у светотајинској перспективи Цркве, јер се ради о тајни Цркве
и Евхаристије у светлости Тајне Свете Тројице. Управо је било потребно започети [наш дијалог] проучавањем реалности које су нам заједничке, па да
се, развијајући њих, изнутра и постепено суочимо са свим тачкама око којих
нисмо сагласни.
Састављајући овај документ, желели смо да покажемо да сви ми изражавамо веру која је наставак апостолске [вере].
Овај документ представља први корак у остварењу програма који је припремна комисија одобрила на првом састанку [наше] Комисије за дијалог.
Будући да се ради о првој етапи [дијалога], као и о чињеници да разматрамо тајну Цркве у само једном од њених видова, многе теме нисмо проучавали. То ћемо учинити у следећим фазама, као што је и предвиђено поменутим
програмом.
I
1. Оваплоћени, умрли и васкрсли Син Божији, Христос, једини је победилац греха и смрти. Говорити о сакраменталној [светотајинској] природи
Тајне Христове значи, дакле, указати на могућност која је дарована човеку, а преко њега и читавом космосу, да доживи искуство нове твари,
опит Царства Божијег hic et nunc [сада и овде], кроз створене и видљиве
6

Оригинални документ, на француском језику (Le Mystère de l’Église et de l’Eucharistie à
la lumière du Mystère de la Sainte Trinité), на основу кога је учињен овај превод, може се
наћи на: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/
rc_pc_chrstuni_doc_19820706_munich_fr.html. Консултовали смо и енглески превод овог
саопштења (The Mystery of the Church and of the Eucharist in the light of the Mystery of the Holy
Trinity), на: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ch_orthodox_
docs/rc_pc_chrstuni_doc_19820706_munich_en.html, који има техничких недостатака, као
и италијанску верзију документа, у: Dimitri Salachas, Il dialogo teologico ufficiale tra la chiesa
cattolico‑romana e la chiesa ortodossa, Bari, 1994, 157–166.
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реалности. То је начин (tropos) на који јединствена Личност и јединствени
догађај Христа постоје и дејствују у историји од Педесетнице до Парусије.
Вечни живот, који је Бог даровао свету у догађају Христа, његовог вечног
Сина, садржи се, ипак, у глиненим судовима, јер нам је, још увек, дат само
као предокус и залог.
2. На Тајној вечери Христос је устврдио да даје своје Тело ученицима у Евха
рстији за живот многих. То је дар Божији свету, али у светотајинском
виду. Од тог момента Евхаристија постоји као света тајна самог Христа. Она је предокус вечног живота, лек бесмртности, знамење долазећег
Царства. На тај начин се догађај Христа идентификује са светом тајном
Евхаристије, тајном која нас у потпуности утеловљује у Христа.
3. Оваплоћење Сина Божијег, његова смрт и васкрсење од почетка су остварени вољом Оца, у Духу Светом. Свети Дух, који вечно исходи од Оца и
пројављује се кроз Сина, припремио је догађај Христа и у потпуности га
реализовао у васкрсењу. Христос, који је по преимућству света тајна, кога
је Отац дао за свет, наставља да себе дарује за многе, у Духу, једином животворном (Јн 6). Тајна Христова је, тако, реалност која може постојати
једино у Духу.
4. Црква и Евхаристија:
а) Иако јеванђелисти, описујући Тајну вечеру, ништа не говоре о дејству
Светог Духа, он је више него икада повезан са оваплоћеним Сином ради
испуњења Очеве воље. Свети Дух још увек није био дарован као Личност,
нити су га ученици добили (Јн 7, 39). Али након што је Исус прослављен,
Свети Дух се шири и објављује [манифестује]. Господ Исус улази у славу
Очеву и, истовремено, изливањем Духа и у нови, светотајински начин
постојања (tropos) у овоме свету. Педесетница, испуњење пасхалне тајне,
инаугурише [уводи] последња времена (у историји). Евхаристија и Црква,
Тело распетог и васкрслог Христа, постају место пројаве енергија Светог
Духа.
б) Верни су крштени Духом у име Свете Тројице да би формирали једно
тело (уп. 1Кор 12, 13). Када Црква служи Литургију, она реализује „оно
што јесте“, Тело Христово (1Кор 10, 17). Крштењем и миропомазањем удове Христове Дух сједињује и укорењује у Христа. Евхаристијом се пак
проширује пасхални догађај на читаву Цркву. Црква постаје оно на шта
је у крштењу и миропомазању призвана да буде. Причешћујући се Телом
и Крвљу Христовом, верни узрастају у тајанственом обожењу, којим се
овековечује њихово пребивање у Оцу и Сину, Духом Светим.
в) Тако, са једне стране, Црква служи Евхаристију, која је израз небеске
литургије у овом времену. Са друге пак стране, Евхаристија гради7 Цркву
у смислу да њом самом Дух васкрслог Христа обликује Цркву у Тело Христово. Због тога је Евхаристија ваистину Света тајна Цркве, и као тајна
потпуног Господњег даривања себе својима, и као јављање и узрастање
7

Édifie (фр.), builds (енгл.), edifica (ит.), созидает (рус.).
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Тела Христовог, Цркве. Странствујућа Црква [l’Église pérégrinante] служи
Евхаристију на земљи док јој Господ не дође и не преда Царство Богу Оцу,
да би Бог био све у свему. Она на тај начин антиципира суд свету и његов
коначни преображај.
5. Мисија Духа тесно је повезана са послањем Сина. Служење Евхаристије
открива божанске енергије које дејствују у Телу Христовом, а које објављује
Дух Свети.
а) Дух припрема Христов долазак, наговештавајући га кроз пророке, усме
равајући према њему историју изабраног народа, учествујући у његовом
зачећу од Марије Дјеве, отварајући срца његовој Речи.
б) Дух објављује Христа у његовој служби Спаситеља, у Јеванђељу које
је тај исти Христос. Евхаристијска служба је анамнеза (сећање): истински, али сада у светотајинском виду, еphapax8 јесте и дешава се. Служење
Евхаристије је, по преимућству, kairos тајне.
в) Дух претвара (metabolè) свете Дарове у Тело и Крв Христову да би
узрастало Тело, тј. Црква. Целокупно богослужење је, зато, епиклеза, која
је у одређеним моментима експлицитна. Црква је непрекидно у стању
епиклезе.
г) Оне који деле исти хлеб и исту чашу Дух присаједињује Телу Христовом. У томе Црква открива себе саму као свету тајну тројичне koinoni‑јe,
као „скинију Божију међу људима“ (уп. Отк 21, 3).
Оно што је Христос учинио једном засвагда, догађај тајне (l’événement
du mystère), Дух актуелизује и испуњава у свакоме од нас. Тај однос према тајни, најочитији у Евхаристији, налази се и у другим светим тајнама,
које су, такође, без изузетка дела Духа Светога. Због тога је Евхаристија
средиште светотајинског живота.
6. Евхаристијско служење, сагледано у целини, пројављује тројичну тајну
Цркве. Оно започиње слушањем Речи Божије, које врхуни у читању Је
ванђеља — апостолској објави Логоса који постаде тело, па, преко благо
дарења упућеног Оцу и сећања на Христову жртву, стиже до учествовања
[причастија, партиципирања] у њој, захваљујући молитви епиклезе узне
тој у вери. У Евхаристији, наиме, епиклеза није само молитвени призив
[Духа] ради светотајинског претварања хлеба и вина. Она је, такође, молитва за потпуно испуњење koinoni‑јe свих у тајни коју је Син открио.
На тај начин присуство самога Духа, приопштењем тајни Логоса који поста тело, шири се (излива се) на читаво тело Цркве. Не желећи још увек
да решавамо тешкоће које Исток и Запад имају по питању односа Сина и
Духа, већ сада можемо заједнички изјавити да Духа — који исходи од Оца
(Јн 15, 26) као од јединственог извора у Тројици и који је постао Дух нашег усиновљења (Рим 8, 15), пошто је Дух Сина (Гал 4, 6) — нама предаје,
8

Уп. Јев 7, 27: „(…) Јер Он ово учини једном заувек (εφαπαξ) приневши самога себе.“
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посебно на Евхаристији, Син на коме Дух почива у времену и у вечности
(Јн 1, 32).
Из овог разлога евхаристијска тајна се врши молитвено и сједињује речи
којима је Логос [Реч] који постаде тело установио свету тајну са епиклезом,
којом Црква, покретана вером, моли Оца да посредништвом Сина пошаље
Светога Духа да би се, јединственим приносом оваплоћеног Сина, све нашло испуњено у јединству [сједињено]. У Евхаристији се верни сједињују
са Христом, који се са њима приноси Оцу и омогућује им се да се у духу
жртве предају једни другима, као што се сам Христос предао Оцу ради
многих, предајући себе тако за (све) људе.
Ово испуњење (дела) јединства, остварено нераздељивим дејством Сина
и Духа, према плану Очевом јесте, заправо, Црква у свој својој пуноти.
II
1. При проучавању Новог завета уочава се да Црква првенствено представља
једну „локалну“ реалност. Црква у историји постоји као локална Црква.
Када се ради о конкретном региону, чешће се говори о Црквама, у множини. Увек се, наравно, има у виду Црква Божија, али на конкретном месту.
Јасно је, ипак, да Црква која постоји у одређеном месту суштински није настала захваљујући личностима које су се сабрале да би је саздале. Постоји
„горњи Јерусалим“, који „силази од Бога“, заједница која је темељ (нашег)
сабрања. Цркву конституише незаслужени дар, благодат нове твари.
Јасно је, опет, да се Црква „која је у“ одређеном месту пројављује као
таква када је „сабрана [assemblée]“. А само сабрање, чији су елементи и
потребе одређени у Новом завету, у потпуности је то што јесте када је
евхаристијски синаксис. Заправо, када локална Црква служи Евхаристију,
актуелизује се и пројављује догађај који се збио „једном заувек“. Због тога у
локалној Цркви нема више ни мушког ни женског, ни роба ни слободњака,
ни Јевреја ни Грка. На тај начин се предаје ново јединство, које превазилази поделе и васпоставља општење у јединственом Телу Христовом. То
јединство надилази психолошко, расно, социополитичко или културолошко јединство. Оно се поистовећује са „заједницом Духа Светога“, која
сабира расуту децу Божију. Тада новина крштења и миропомазања доноси
сав свој плод. Силом Тела и Крви Господње, испуњених Духом Светим,
бива исцељен грех, који непрекидно напада хришћане и спречава динамику (њиховог) „живота ради Бога, у Христу“, у који су ушли крштењем. Исто
важи и за грех поделе, који на сваки начин противречи Божијем плану.
Један од најважнијих текстова који треба поменути јесте 1Кор 10, 15–17:
само један хлеб, једна чаша, једно Тело Христово у мноштву удова. Ова
тајна јединства у љубави многих личности управо и предствља новину
тројичне koinoni‑јe, која се у Цркви, на Евхаристији9 саопштава људима.
9

Откривење и Предање тројичне koinoni‑јe саопштава се, предаје, преноси на евхаристијски
начин, у заједници Цркве.
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То је циљ Христовог спасоносног дела, који се распростро у последња
времена, почев од Педесетнице.
Због свега наведеног свој модел, своје порекло и своје испуњење Црква налази у тајни једнога Бога у три Личности. Штавише, Евхаристија схваћена
такође у светлости тројичне тајне конституише критеријум свеобухватног
функционисања црквеног живота. Институционални елементи (Цркве)
морају на видљив начин иконизовати истину тајне10.
2. Последовање евхаристијске службе локалне Цркве показује на који се начин остварује koinonia у Цркви која служи Евхаристију. У евхаристијском
богослужењу које врши заједница активно сабрана око епископа или све
штеника који је у јединству са њим — запажају се одређени међусобно повезани аспекти који се више или мање истичу у различитим тренуцима
богослужења.
Koinonia је есхатолошка. Она је новина последњих времена. Зато у Евха
ристији, као и у животу Цркве, све почиње обраћењем (conversion) и изми
рењем (réconciliation). Евхаристија претпоставља покајање (metanoia) и
исповест (exomologesi), који своје светотајинске (сакраменталне) изразе
налазе ван Евхаристије. Али Евхаристија, такође, доноси опроштај грехова и исцељење, јер је она света тајна боготворне љубави Оца кроз Сина
у Духу Светоме.
Ова koinonia је, такође, киригматска. Сабрање то потврђује, не само тиме
што богослужење „објављује“ догађај Тајне већ и због тога што га данас
у Духу остварује, актуелизује. То за собом повлачи објављивање Речи
Божије заједници и одговор вере свих (сабраних). Тако се актуелизује
општење заједнице у киригми и, следствено, јединство вере. Ортодоксија
је суштински повезана (инхерентна) са евхаристијском koinoni‑јом. Та
правоверност се најјасније изражава изговарањем Символа вере, који је
сажетак апостолског предања. Снагом сукцесије (прејемства, наслеђа)
епископ је сведок тог предања. Стога је Евхаристија неодвојиво Света
тајна и Реч, будући да у њој оваплоћени Логос освештава у Духу. Због тога
целокупна Литургија, а не само читање Светог писма, представља проповед Речи на доксолошки и молитвени начин. И обрнуто, проповедана
реч је Логос који је постао тело и остао Света тајна.
Koinonia је истовремено јерархијска и пневматолошка. Управо зато је Ев
харистија њена пројава par excellance. Целокупно сабрање, са сваким чланом на свом месту, постаје Духом Светим „литург“ koinoni‑је. Иако је дар
тројичног Бога, koinonia је, такође, одговор људи. Они, у вери која долази
од Духа и Логоса, остварују призив и мисију добијене крштењем: постају,
сваки на свом месту (сваки у својој служби), живи удови Тела Христовог.
3. Епископска служба се не исцрпљује у тактичком или прагматичном виду
(пошто је неки председник [председавајући] неопходан), већ се ради о
10

Буквално: „морају бити видљив одраз тајинствене реалности“ — „un reflet visible de la
réalité mystérique“.
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органској служби [Цркве]. Епископ прима архијерејски благодатни дар
(1Тим 4, 14) у светој тајни рукоположења, чији су вршиоци епископи, који
су, опет, тај исти дар добили захваљујући чињеници да постоји непрекинута сукцесија епископских хиротонија почев од светих апостола. Светом
тајном свештенства Дух Господњи на светотајински начин, а не простим
јуридичким преносом моћи, „предаје“ епископу exousi‑ју (власт) служења
[Слуге – Служитеља], коју је Син примио од Оца и као човек прихватио
пристајући да страда.
Епископска служба стриктно је повезана са евхаристијским сабрањем
коме он председава. Евхаристијско јединство локалне Цркве подразумева
општење возглавитеља [сабрања] и народа коме он предаје Реч Спасења
и евхаристијске дарове. Служитељ је, такође, онај који „прима“ од своје
Цркве, сагласно предању, ону реч коју и сам преноси. И велика заступничка молитва (intercession), коју он узноси Оцу, није ништа друго до зајед
ничко мољење читаве Цркве са епископом. Као што Црква не може бити
одвојена од свог епископа, тако ни епископ не може бити одвојен од своје
Цркве.
Епископ се налази у срцу локалне Цркве, као служитељ Духа, призван
да распознаје [харизматске] дарове и да пази на њихово хармонично де
ловање, на добробит свих и у верности апостолском предању. Он служи свим дејствима Духа, старајући се да им се ништа не нађе на путу
учвршћивања koinoni‑је. Епископ је служитељ јединства и служитељ Господа Христа, чија је мисија да „децу Божију сабере у једно“. Међутим,
будући да Евхаристија гради Цркву, он председава евхаристијским сабра
њем, обучен благодаћу свештенства.
Поменуту службу председавања треба, ипак, правилно разумети. Епископ председава литургијском сабрању на коме читава заједница узноси принос Господу. Освештавајући дарове заједнице, који се претварају
у Тело и Крв, он не служи само за ту заједницу (pour elle), нити само са
њом и у њој (avec elle et en elle) већ њом самом (par elle). Он се на тај начин
пројављује као служитељ Христа, који учвршћује јединство и koinoni‑јy
његовог Тела. Јединство заједнице са епископом је мистириолошке, а
не јуридичке природе. То јединство, изражено у Евхаристији, шири се
и актуелизује у мноштву „пасторалних“ односа учитељства, [духовног]
руковођења и светотајинског живота. Црквена заједница је, на овај начин,
призвана да буде начало обновљене људске заједнице.
4. Постоји дубоко општење између епископа и заједнице коју му је Дух поверио и за коју је одговоран пред Црквом Божијом. Старо предање је за
тај однос добро искористило слику брака. Ипак, поменуто општење се
смешта унутар koinoni‑је са апостолском заједницом. У старој традицији
(као што то особито потврђује Иполитово Апостолско предање) епископ
кога је народ изабрао — који је и гарант његове апостолске вере, а у сагласности са исповедањем вере локалне Цркве — добија светотајинску
благодат од Христа Духом Светим, у молитви заједнице, полагањем руку
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(cheirotonia) суседних епископа, сведокâ вере својих Цркава. Његова харизма, која долази директно од Духа, предата му је кроз апостолство
његове Цркве (која је повезана са вером апостолске заједнице) и других
Цркава, које представљају [присутни] епископи. На тај начин се његова
служба утеловљује у саборност Цркве Божије.
Апостолска сукцесија [предање, наследство] представља, дакле, нешто
више од обичног преноса моћи. Ради се о прејемству у једној Цркви која
је сведок апостолске вере у општењу [koinoni‑ји] са другим Црквама, сведоцима исте апостолске вере. Катедра (sedes, cathedra) има кључну улогу
у процесу уврштења епископа у само срце црквеног апостолства. Са друге стране, након хиротоније епископ у својој Цркви постаје гарант апостолства, онај који у оквирима koinoni‑је Цркава представља спону своје
[Цркве] са другим Црквама. Због тога у његовој локалној Цркви истини‑
та је само она евхаристија коју служи он или свештеник који је са њим у
општењу [koinoni‑ји]. Помињање имена епископа у анафори од суштинског је значаја.
Преко службе свештеника, који руководе животом поверених им заједница
и возглављују евхаристијска сабрања, парохијске заједнице расту у koino
ni‑ји са другим парохијама, за шта је првенствено одговоран епископ. У
садашњој ситуацији, сама епархија је koinonia евхаристијских заједница.
Једна од кључних служби презвитерâ јесте да [своја евхаристијска] са
брања повежу са епископском Евхаристијом и да их хране апостолском вером, коју сведочи и чува [њихов] епископ. Они, такође, треба
да се побрину да хришћани, који окушају од Тела и Крви онога који је
свој живот дао за браћу своју, буду аутентични сведоци братске љубави у
међусобном жртвовању, које своју потрду налази у Христовој жртви. То
нам, заправо, каже апостол: „Ако неко види брата свога у невољи и затвори срце своје од њега, како онда љубав Божија борави у њему?“ (1Јн 3, 17).
Евхаристија одређује хришћански начин доживљаја Христове пасхалне
тајне и дара Педесетнице. Захваљујући њој [Евхаристији], остварује се дубоки преображај људског постојања, које је увек суочено са искушењима
и страдањима.
III
1. Тело Христово је јединствено. Једна је, дакле, и Црква Божија. Идентитет једног евхаристијског сабрања са другим проистиче из чињенице да
сва она истом вером служе исти [литургијски] меморијал [спомен], да
сва, окушајући од истог Тела и пијући из исте чаше, постају једно исто
Тело Христово, у које су инкорпорирана истим крштењем. Иако постоји
мноштво богослужења, једна је и јединствена богосужбена тајна у којој се
учествује. Надаље, када се верни причешћује Телом и Крвљу Господњом,
он узима целог Христа, а не само део њега.
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На исти начин локална Црква, сабрана око епископа на Евхаристији, није
део Тела Христовог. Мноштво локалних синаксиса нипошто не дели
Цркву, већ, напротив, на светотајински начин пројављује њено јединство.
Подобно апостолској заједници, сабраној око Христа, свако евхаристијско
сабрање ваистину је Света Црква Божија, Тело Христово, у koinoni‑ји са
сабрањем првих ученика и са свима онима који широм света служе или су
служили у знак сећања на Господа. Исти синаксис је, такође, у koinoni‑ји
са заједницом светих на небу, којих се свако сабрање [литургијски] сећа.
2. Koinonia не жели да искључи разлику или различитост, већ је претпостав
ља и лечи ране поделе, превазилазећи (transcendant) их јединством.
Како је Христос један ради многих, тако су и у Цркви, његовом Телу, један
и многи, универзално и локално, по неопходности симултани [истовремене, сапостојеће реалности]. Још даље, будући да је један јединствени
Бог koinonia трију Личности, једна и једина Црква је тада koinonia многих
заједница, а локална Црква, опет, koinonia личностиˆ. Једна јединствена
Црква се идентификује са koinoni‑јом Цркава. Јединство и мноштво су
до те мере повезани да једно не би могло да постоји без другог. Тај однос,
конститутиван за Цркву, институције чине видљивим у историји.
3. Будући да се католичанска Црква пројављује у сабрању [синаксису] локалне Цркве, неопходно је да буду испуњена два основна услова да би та
иста локална Црква која служи Евхаристију била ваистину у еклисијалној
koinoni‑ји.
а) Прво, од суштинске је важности, заправо, потврдити идентичност тајне
Цркве доживљене у локалној Цркви са тајном Цркве доживљеном у раној
Цркви, пројавити, дакле, ту католичност [саборност] у времену. Црква је
апостолска, јер је утемељена у Тајни Спасења и постојано се одржава том
Тајном коју је открио Исус Христос, а Духом Светим је предали они који
беху њени сведоци — свети апостоли. Члановима Цркве ће судити Христос и апостоли (уп. Лк 22, 30).
б) Друго, данас је подједнако важно међусобно признавање конкретне локалне Цркве и [свих] других Цркава. Свака [помесна црквена заједница]
мора кроз локалне особености у другој препознати идентичност Тајне
Цркве. Ради се, наиме, о међусобном признавању католичности као
општењу у пуноти тајне. Поменуто признавање најпре се остварује на
регионалном плану. Koinonia у границама исте патријаршије или неког
другог облика регионалног јединства је, првенствено, пројава живота у
Духу, који дејствује у оквирима исте културе или истих историјских околности. То општење подједнако укључује и јединство у сведочењу и подстиче на подвиг [међусобног] братског исправљања у смирењу.
Koinonia регионалног типа треба саму себе да надиђе (doit se dépasser),
преображавајући се у општење сестринских Цркава.
Ово међусобно признавање, ипак, истинито је само под условима које
изражава анафора светог Јована Златоустог и прве анафоре антиохијског
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типа. Први услов је koinonia у истој kеrigm‑и, дакле, [заједничарење,
општење] у истој вери. Ова потреба, садржана већ у крштењу, јасно се открива у евхаристијском богослужењу. Неопходна је још и [слободна] воља
за општењем у љубави и у служењу (agape и diakonia), не само на речима
него и делима.
Постојаност кроз историју и међусобно признавање експлицитно се по
казују на евхаристијском сабрању током помињања Светих у канону и
првојерараха Цркве из диптиха. Разумљиво је, дакле, зашто ови потоњи
означавају католичанско јединство у евхаристијском заједничарењу, одговорни, сваки на свом нивоу, за очување koinoni‑је у васељенској симфонији
Цркава, као и за њихову заједничку верност апостолском предању.
4. Међу локалним Црквама, дакле, уочавамо оне везе koinoni‑је које нам
представља Нови завет: koinoni‑ју у вери, нади и љубави, koinoni‑ју у светим тајнама, koinoni‑ју у различитости благодатних дарова, koinoni‑ју у
опроштају [помирењу, réconciliation], koinoni‑ју у служењу. Покретач koi
noni‑је је Дух васкрслог Господа. Кроз њега универзална, католичанска
Црква интегрише различитост или мноштвеност, чинећи од ње један
од својих суштинских елемената. Саборност Цркве [католичност] пред
ставља испуњење молитве из 17. поглавља светог Јеванђеља по Јовану, која
је преузета у евхаристијским епиклезама.
Повезаност са апостолском заједницом сједињује епископски колегијум,
осигуравајући и спајајући episkopē локалних Цркава са апостолским збором. И сами епископи образују колегијум који је силом Духа укорењен у
апостолски лик, у тај јединствени, „једном засвагда“ устројени збор све
докâ вере. То не значи само да они треба да буду међусобно сједињени
вером, љубављу, мисијом, опраштањем већ и да треба да деле исту одговорност и исту службу у Цркви. Будући да се у његовој локалној Цркви
пројављује једна и јединствена Црква, ниједан епископ не може одвојити
бригу за своју Цркву од старања за универзалну Цркву. Када у светој тајни
хиротоније епсикоп добије харизму Духа ради episkopē‑а [надзирања] јед
не, тј. своје локалне Цркве, он истим чином задобија благодат Духа за
episkopē целе [васељенске] Цркве.
У народу Божијем епископ врши своју службу у koinoni‑ји са свим епископима који су hic et nunc одговорни за [своје] Цркве, али и у општењу
са живим предањем, које је наследио од претходних епископа. Присуство епископâ суседних катедара на литургији његове хиротоније „сакра
ментализује“ и актуелизује ову koinoni‑ју. На тај начин се јавља својеврсна
осмоза [мешање] његове бриге за локалну заједницу и старања за Цркву
раширену по читавој земљи. Еpiskopē универзалне Цркве поверена је Духом Светим целокупном збору локалних епископа који су међусобном
општењу. Та koinonia се, традиционално, изражава у саборској пракси
Цркве. Начин на који се разуме и остварује ова пракса испитаћемо накнадно, свакако у перспективи ставова изнетих у овом документу.
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he author pays attention on the first steps of the work of the Joint Commission
for theological dialogue between the Roman Catholic Church and the Orthodox Church. During the second plenary meeting (Munich, June 30 to July 6 1982),
Commission published a doctrinal document The Mystery of the Church and of
the Eucharist in the light of the Mystery of the Holy Trinity, which contains some
important ecclesiological points of Christian faith (“which is the continuation of
that of the apostles”) in the sacramental perspective of the Church. The supplement brings the document translate in the Serbian language.
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Екуменизам и антиекуменизам у Православној Цркви
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православних и римокатолика)

Abstract: Студија представља приказ ставова према екуменизму. Изложени ставови представљају појединачна мишљења, а не став Цркве о проблему савременог
екуменизма. Аутор настоји да мишљења групише развијајући их до консеквенци
које се одражавају на богословско сагледавање феномена екуменизма. Закључује
се да су богословље и догмати незаобилазна и кључна тема у дијалогу између православних и римокатолика.
Аутор испитује и позива се на ауторитете Цркве да би оправдао ставове који се
односе на процену и вредновање екуменских дијалога. Показује се да ауторитетни учитељи Цркве имају комплекснији приступ проблему него што изгледа када
се наводе само поједине њихове мисли.
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У

Увод

раду ће бити приказани начини разумевања проблема екуменизма у Пра
вославној Цркви на простору српског говорног подручја. Објашњење термина екуменизам једном приликом је укратко али врло прецизно извео епископ
бачки Иринеј Буловић, рекавши: „Појам екуменизма је двосмислен. За једне
он у првом реду означава облик верско‑црквеног релативизма и синкретизма,
теорију о ’гранама’ у хришћанству и слично, и зато они од таквог екуменизма зазиру — с правом, уосталом. Други га схватају првенствено као културу
дијалога и императив сведочења о вери древне Цркве, у служби васпостављања
црквеног јединства (максималистичка перспектива) или међухришћанскога
зближавања, обнове поверења и сарадње на пољу заједничкога сведочења онога што је заједничко (минималистичка перспектива).“1
У овом раду под појмом екуменизам подразумеваћемо дијалог. Такав ди
јалог треба да буде у функцији сучељавања и изградње односа свих оних који
се називају хришћани. Овде ћемо се бавити само односом између православних и римокатолика. Да бисмо унапред отклонили недоумице око значења
1

Видети интервју с епископом бачким Иринејом на интернет презентацији Епархије бачке: http://www.eparhija‑backa.rs/novosti/novosti_2008/12_decembar/intervju/intervju.html,
преузето 17. 1. 2009.
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појма, дужни смо рећи да ћемо се држати другог наведеног значења термина
екуменизам, и то у његовој максималистичкој варијанти. То значи да ћемо
екуменизам посматрати као културу дијалога чији је циљ обнова црквеног
јединства између православних и римокатолика. Покушаћемо да изложимо четири начина разумевања феномена екуменизма на које је данас могуће
наићи. Ова подела је вештачка и условљена потребама овог рада. Различита
мишљења о екуменизму биће испраћена нашим коментарима. Настојаћемо
да неке од ставова међусобно доведемо у однос. У раду се понегде прибегавало навођењу основних идеја аргумената и, према нашем мишљењу, неких
могућих њихових последица.
Треба рећи и то да су ставови који се овде обрађују изнети у штампаним
издањима на српском језику, те да су доступни широј јавности. Доступност
у таквом виду омогућује да управо они буду актуелни и да публици сугеришу како да се односи према проблему екуменизма. Приказаћемо само она
мишљења у којима је могуће назрети неко богословско утемељење.
У проблематици о екуменизму, која је — према нашем мишљењу — на
нашим просторима недовољно испитана, наилазимо на различите ставове.
Начини сагледавања екуменизма као савременог феномена били би следећи:
1. оштро супротстављање дијалогу; 2. индиферентност према дијалогу; 3. потреба за дијалогом — постизање једнакости догмата претходи успостављању
јединства; 4. потреба за дијалогом — успостављање јединства претходи по
стизању једнакости догмата.
1. Оштро супротстављање дијалогу
За једног од аутора, свештеника Србољуба Милетића, неправославни
представљају свет као нешто што је насупрот православнима. Православни,
због заједнице коју имају са Христом, не могу бити поистовећени са светом.
Хришћанска благовест за неправославне, тј. за овај свет, није прихватљива
јер „свет не жели њихову љубав, исто као што није желео ни Христову“2.
Према интенцији аутора, православни теолози који улазе у дијалог са неправославнима требало би да буду свесни своје наивности, лакомислено‑
сти и гордости.3 Гордост би била утемељена на ставу да ће неправославни
разумети и прихватити православно богословско гледиште. Аутор сугерише
да неправославни полазе од тога да се истина већ налази на њиховој страни,
због чега екуменизам и нема потребу у трагању за истином.4 О. Србољуб
Милетић на крају закључује да је циљ екуменских дијалога јединство, а
не истина.5 Овим се жели рећи да се у екуменским дијалозима јединство
поставља наспрам истине.
2

3
4
5

Србољуб Милетић, предговор књиге: Александар Каломирос, Против лажног јединства,
Хришћанска мисао, Београд – Ваљево – Србиње, 1998, 5.
Исто.
Исто, 6.
Исто.
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Сматрамо да је потребно изложити концепт виђења екуменизма лаика
Александра Каломироса у његовој књизи Против лажног јединства, која
је преведена на српски језик и доступна нашој читалачкој јавности. Према
његовом мишљењу, истина коју једино православни сведоче била би у екуменском дијалогу вреднована као делимична и релативна.6 Дијалог је бе
смислен јер „дискусија узима облик трговине, где се размењују компромиси
у стварима вере да би се дошло да коначне сагласности“7. Не може се говорити о дијалогу који би довео до јединства „цркава“, пошто „Црква не признаје
уједињење, јер она никада није ни била разједињена“8. Дијалог између „цркава“ представљао би распарчаност једне Цркве у многе, што би онда значило
да те партикуларне цркве не би садржале „целу благодат и истину“9.
Александар Каломирос сматра да конференције представљају искључиво
људску делатност и да у њима нема присуства Бога. Зато каже: „Конференције
не могу довести до јединства Цркве, јер би то значило принуду према Богу.“10
Каломирос даље објашњава да Црква није саборна зато што укључује
све хришћане на свету, већ зато што сваки верник у њој налази пуноћу
Божије благодати.11 По његовом мишљењу, саборност може значити да се
Црква разуме као један „замишљен, универзалан појам“12 и то би се догодило уколико бисмо Цркву разумели као заједницу свих хришћана на свету.
Каломирос одбацује такву еклисиологију и објашњава да се за православне хришћане саборност Цркве огледа у благодати и даровима који постоје у
свакој помесној Цркви (епархији). Зато је свака „месна православна Црква,
без обзира на њену величину или број верника, сама по себи, независно од
других, саборна.“13 Помесна Црква остаје уједињена са другим помесним
Црквама „везом истоветности – идентитета“14.
На основу Каломиросових претпоставки долазимо до следећих консе
квенци: 1. истоветност помесних Цркава (епархија) потврђује се благодаћу,
односно истинитошћу вере коју пројављује локална Црква; 2. истоветност помесних Цркава (епархија) довољно указује хришћанима да за постојање једне
саборне Цркве у свету није нужно постојање канонске структуре унутар које
су организоване помесне Цркве. Ово не значи да је канонска структура непотребна, већ се тиме указује на превасходство светотајинског аспекта Цркве
над организационим. „Кроз канонску структуру, како аутор вели, показује
6

 	Група оваквих ставова може се наћи у: Александар Каломирос, Против лажног јединства,
Хришћанска мисао, Београд – Ваљево – Србиње, 1998, 19.
7
 	Исто, 20.
8
 	Исто, 37.
9
 	Исто, 17.
10
Исто, 36.
11
Исто, 71.
12
Исто, 72.
13
Исто.
14
Исто, 73.
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се веза поштовања и љубави која постоји између епархија.“15 Па ипак, „није
папа, патријарх или архиепископ тај који уједињује Цркву. Помесна Црква је
нешто потпуно (комплетно), а не део неке веће целине.“16 Усуђујемо се рећи
да Каломирос на овај начин одбацује легитимитет тзв. универзалистичке
еклисиологије.
Противници дијалога, у својим говорима и убеђивањима оних који су
богословски неизграђени и неупућени, настоје да истакну неодрживост
универзалистичке еклисиологије. Зато често као противаргумент универзалистичком схватању Цркве наводе следећу мисао блажене успомене архимандрита Јустина Поповића:
У самој ствари, први, радикалан протест у име хуманизма против Богочовека Христа, и његовог Богочовечанског организма — Цркве — треба тражити у папизму, не у лутеранизму… Западно хришћанство је, у суштини својој,
најодлучнији хуманизам, пошто је човека прогласио непогрешивим, и Богочовечанску религију претворио у хуманистичку. А да је тако, показује то
што је Богочовек потиснут на небо, а на његово упражњено на земљи место
постављен Његов заменик, Vicarius Christi — папа… Нема сумње, све се ове
чињенице саме сливају у један неодољиво логичан закључак: на Западу нема
Цркве, нема Богочовека, зато нема ни правог Богочовечанског друштва, у
коме је човек човеку бесмртни брат и вечни сабрат.17

Поред наведених речи, отац Јустин Поповић, на другом месту, врло критички оцењује феномен екуменизма:
Екуменизам је заједничко име за псевдохришћанства, за псевдоцркве Западне Европе. У њему су срцем својим сви европски хуманизми, са папизмом на
челу. А сва та псевдохришћанства, све те псевдоцркве нису друго већ јерес до
јереси. Њима је заједничко еванђелско име: свејерес.18

Након навођења оваквих ставова о екуменизму, умесно је појаснити
мисао оца Јустина Поповића. То можемо видети у следећим објашњењима
која су дали Јустинови ученици. Најпре ћемо навести објашњење Атанасија
Јевтића, епископа умировљеног захумско‑херцеговачког:
Што се пак тиче става Оца Јустина према Екуменизму, тачно је да је објављена
његова књига Православна Црква и Екуменизам, али треба одмах рећи да он
у њој има у виду неправославни, јеретички римски и женевски, тј. римокатолички и протестантски Екуменизам, док је сва његова теологија о Цркви (а
нарочито његова 3. књига Догматике, написана после тога), изразити пример
православног сведочења о свеобухватности = саборности Православне Богочовечанске Саборно‑Католичанске Еклисиологије… Па ипак и у споменутој
књизи Отац Јустин пише на почетку: „Екуменизам је покрет који иза себе роји
многобројна питања. И сва та питања, у ствари, извиру из једне жеље и увиру
у једну жељу. И та жеља хоће једно: Истиниту Цркву Христову.“19

15
16
17

18
19

Исто.
Исто.
Архимандрит Јустин Поповић, Православна Црква и екуменизам, Манастир Хиландар,
1995, 98–99 (прво издање: Солун, 1974).
Исто, 123–124.
Епископ Атанасије умировљени захумско‑херцеговачки, Заблуде расколника тзв. „Ста‑
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Указавши на типове екуменизама које је отац Јустин Поповић имао у виду,
дужни смо објаснити и значење речи свејерес. Могуће је нешто казати о пореклу те речи. Епископ Атанасије Јевтић каже:
Такође, Отац Јустин је у тој књизи назвао Екуменизам речју свејерес, а ми
подсећамо да је тај исти израз „свејерес“ (παναίρεσις) употребио већ патријарх
цариградски Герман II (1222–1240. г. — онај који је светом Сави издао То‑
мос о аутокефалији Српске Цркве) за латинске заблуде — јереси његовог
времена. Но треба имати у виду да је томе претходио IV Крсташки рат и
окупација православне Цркве у Византији од латинске јерархије (осим малог
Никејског царства), као и одржавање папског „разбојничког“ сабора у Латерану 1215. г. (где је изабран за Цариград латински „цариградски патријарх“
Тома Марозини!). Па ипак је патријарх Герман II са Латинима водио тада
дијалог у два наврата, у Нимфеу и Никеји (1233–34. г.), и тражио одржавање
васељенског сабора.20

Из овог одломка могло се наслутити да је израз свејерес у време настанка
употребљен не само због постојећег различитог догматског учења о исхо
ђењу Светог Духа већ и зато што је — а можда је то био првенствени разлог —
вођством Римске патријаршије канонска јерархија Цариградске патријаршије
насилно замењена јерархијом Римске. Овде није реч само о канонском преступу, већ и о грубом и суштинском занемаривању основних еклисиолошких
претпоставки, јединих од којих је могуће даље полазити и бити у Цркви. Замена јерархије од стране Рима представљала је последицу негирања да Црква
у Цариграду постоји. Они који данас употребљавају израз свејерес треба да
знају разлог употребе и значење које је тај израз носио са собом.
На основу реченог, могло би се схватити да ставови оца Јустина указују
да је за православне неприхватљива одређена врста дијалога. То не значи да
је отац Јустин Поповић начелно био против дијалога са неправославнима.
Током деведесетих година прошлог века реакцију у Цркви је изазвала
књига дечанског јеромонаха Саве Јањића Екуменизам и време апостасије.
У књизи се износе још неки аргументи који овде нису поменути. Новина се
састоји у томе што се промовишу: напуштање сваког дијалога са неправославнима21, развој покрета тзв. старокалендараца у Грчкој22 и сумња да у
Српској православној Цркви долази до неприметног напуштања православне вере захваљујући појединим епископима који верни народ воде кобним
20
21

22

рокалендараца“, Београд, 2004, 110.
Исто, 111–112.
Напуштање дијалога није промовисано само као идеја већ и као позив да се православни угледају на пример Диодора, јерусалимског патријарха, и Синода јерусалимске
патријаршије, који су 9. маја 1989. године прекинули учешће у дијалогу. Видети у: јеро
монах Сава Јањић, Екуменизам и време апостасије, Епархија рашко‑призренска, Призрен, 1995, 62–63.
Вероватно је ту први пут у нашој јавности изнесена краћа историја покрета тзв. старокалендараца. Аутор при том оправдава делатност овог покрета и још промовише и „међународни
традиционалистички фронт“ сачињен од парацрквених заједница као отпор дијалогу са
неправославнима. Видети у: јеромонах Сава Јањић, н. д., 68–69, фуснота 109.
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путем23. Данас је у јавности познато да се аутор књиге, отац Сава Јањић, ди
станцирао од ових својих ставова.
На почетку трећег миленијума постао је чест нови манир. Супротстављање
екуменизму јавља се кроз оптуживање, клеветање и осуђивање. Све мање
има аргументовања.24 Из тог разлога нећемо приказати таква мишљења.
2. Индиферентност према дијалогу
Индиферентност би се могла објаснити као незаинтересованост за дијалог.
Индиферентност према дијалогу са римокатолицима може се видети у ставу председника Синода Руске заграничне цркве, митрополита Филарета, у
писму упућеном цариградском патријарху Атинагори поводом уклањања
анатема из 1054. године:
Никакво јединство са Римском Црквом није могуће док она не одбаци своја
нова учења… Руска загранична Црква, а сигурно и руска Црква, која је сада у
катакомбама, неће се сложити ни са каквим „дијалозима“ са другим вероис
повестима и унапред одбацује сваки компромис са њима, налазећи да је
јединство са њима могуће једино ако они прихвате православну веру, сачувану до данас у светој, саборној и апостолској Цркви… Уместо тога, Црква
им упућује монолог, позивајући их да се врате у њену заједницу, одбацујући
свако несагласно учење.25

По мишљењу митрополита Филарета, Православна Црква може римокатолицима да понуди само њихов повратак у Цркву. Дијалог се схвата као
компромис између истине и лажи, што по себи значи изневеравање истине.
Дијалог зато представља нонсенс и једино што остаје у односу православних
према римокатолицима јесте позив на повратак у окриље Цркве.
23

24

25

Напад на епископе, какав раније није био уобичајен у нашој јавности, био је усмерен на
потписивање нацрта „О православној дијаспори“, који је усвојен на III међуправославној
припремној конференцији (новембар 1993, Шамбези). Аутор је покушао да индирект
ним путем покаже како прихватање једног дела еклисиологије, каква иначе постоји и
која доминира код римокатолика, нужно значи напуштање православне вере и издају.
Нацрт „О православној дијаспори“ предвиђао је организовање епархија у дијаспори
по територијалном кључу. Требао је да национални принцип канонске организације
епархија буде замењен територијалним принципом. Новоосновани локални сабори би
се за општа питања обраћали патријарху Цариграда, уместо „националној“ матичној
Цркви. У овоме се подозрева прихватање римокатоличке теологије, наводно на уштрб
православне, што би, према интенцији аутора, требало да представља напуштање православне вере. Видети у: јеромонах Сава Јањић, н. д., 71–73.
Сличан проблем се догодио након раздавања памфлета Глас православне савести свето‑
горских монаха: „Звоно на узбуну“ (у издању Епархије рашко‑призренске, Призрен – Грачаница, новембар 2000) после трибине посвећене оцу Јустину Ћелијском на Коларчевом
народном универзитету у Београду крајем 2000. године. Трибина је била веома посећена.
Говорили су епископи и један академик који су били духовна деца оца Јустина. Порука
поменутог памфлета одавала је утисак да је у позадини стваралаштва оца Јустина стајао
један искључив антиекуменистички став.
Писмо је упућено 2/15. децембра 1965. године. Видети у: Александар Каломирос, Про‑
тив лажног јединства, Хришћанска мисао, Београд – Ваљево – Србиње, 1998, 121–122.
Подвлачење у цитату је наше.
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Користећи мишљење јеромонаха Саве Јањића, можемо говорити о индиферентном ставу према дијалогу:
Очигледно Јерусалимски Патријарх заступа идеју и начин сједињења који су
исповедали сви свети Оци: нема компромиса између јереси и истине; једини
пут сједињења неправославних са православном Католичанском Црквом
јесте пут покајања.26

Аутор касније у свом делу открива позадину наведеног става:

Веома је наивно мишљење многих православних хришћана који сањају о
унији са Римом да ће се јединство остварити када римска „црква“ одлучи
да исправи неке своје погрешке. Заборавља се при том на чињеницу да је
хришћански Запад већ десет векова одвојен од стабла Цркве Христове, да
осушеним жилама њихових одсечених грана већ одавно не струји живоно
сни сок божанске благодати. На њима је тек понегде остао који зелени
листић, али благодатних плодова истинске и непатворене светости нема.
Зато се конкретно може говорити само о повратку појединаца или група
римокатолика у наручје Мајке Цркве, али нипошто о сједињењу једног це
лог оболелог организма са православном Црквом. Заиста, римокатоличка
заједница само споља поседује обличје Цркве, а у суштини је заснована на
савим другачијим темељима, одише сасвим другачијим духом и мишљу него
православна Црква… Да би римокатолик истински постао православан, потребно је да се у њему роди цели један нови свет, да прође кроз целовити
процес преумљења. Нипошто није довољна само декларативна изјава да
признаје и прихвата оно што учи православна Црква, да прочита Символ
вере без Filioque или да прихвата друга православна учења… Проблем више
није ни у питању Filioque, проблему паполатрије и власти у Цркви као и другим догматским разликама, већ у једном духу папизма који је у сталном и
динамичком прилагођавању духа овога света и века и који опет генерише
све друге разлике.27

Закључујемо да је, према мишљењу оца Саве Јањића, дијалог бесмислен.
Аутор каже: „Хришћански Запад већ десет векова одвојен (је) од стабла Цркве
Христове.“ Следи да код римокатолика не постоји Црква и да због тога не
може доћи до дијалога. Врло је могуће, усуђујемо се рећи, да се овде ради о
незаинтересованости за спасење оних који се сматрају хришћанима а који
нису чланови Православне Цркве.
Осећамо потребу да на овом месту читаоцу предочимо да се тврдњом о
десетовековној одвојености римокатолика од православних прећутно при
знаје универзалност Православне Цркве у контексту њеног распростирања
широм света. Према таквој поставци, коју аутор наведеног текста подразумева, у свету постоји само једна Црква — православна.28
26

27
28

Јеромонах Сава Јањић, Екуменизам и време апостасије, Епархија рашко‑призренска,
Призрен, 1995, 64. Подвлачење је ауторово.
Подвлачење је ауторово, Сава Јањић, н. д., 82–83.
Интересантно је приметити да је прећутни став оца Саве Јањића о универзалности Православне Цркве у супротности са његовим опет прећутним ставом који је изнео приликом већ поменуте критике појединих епископа у Србији. Видети у: Сава Јањић, н. д., 71–73.
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Отац Сава Јањић нам сугерише да је једино могуће да римокатолици као
појединци постану чланови Православне Цркве. Дијалог зато није оправдан
и зато је индиферентност једини оправдан одговор православних на позив
римокатолика да ступе у дијалог. — Овако би изгледао један од логичких
завршетака мисаоне целине коју је поставио отац Сава Јањић. Она садржи
три претпоставке: прва је да дијалог нужно представља компромис у стварима у којима не може бити компромиса. Дијалог би зато значио сигурну издају
сопствених принципа макар једне стране у дијалогу. Друга претпоставка
подразумева покајање, које је могуће само појединцу, а не и целој заједници.
Трећа претпоставка се односи на то да је за страну која има истиниту веру
немогуће и непотребно да се обраћа другој страни, која нема истиниту веру.
Страна која се налази у заблуди требало би да сама, односно без дијалошке
помоћи друге стране, приђе истинитој страни. У овоме сагледавамо кључ
за разумевање индиферентности према дијалогу.
3. Потреба за дијалогом — постизање једнакости
догмата претходи успостављању јединства
Сада ћемо размотрити ставове који истичу потребу православних за ди
јалогом са римокатолицима. Осврнућемо се на неке аргументе који говоре
о потреби дијалога. У нашој даљој анализи аргумената можемо узети у обзир став да су римокатолици јеретици. Такав став никада није био изречен
саборским путем. Ово чинимо да бисмо показали какав однос би требало православни да имају према римокатолицима када би у хипотетичком
случају Православна Црква саборском одлуком означила римокатолике као
јеретике. Тада бисмо морали узети у обзир став светог Максима Исповедника (580–662) према јеретицима:
Ја не желим да се јеретици муче, нити се радујем њиховом злу, — Боже сачувај!
— него се већма радујем и заједнички веселим њиховом обраћењу. Јер шта
може вернима бити милије него да виде да се растурена чеда Божија саберу
у једно. Ја нисам толико помахнитао да саветујем да се немилост више цени
него човекољубље. Напротив, саветујем да треба са пажњом и искуством чинити и творити добро свим људима, и свима бити све како је коме потребно.
При том, једино желим и саветујем да јеретицима као јеретицима не треба
помагати на подршку њиховог безумног веровања, него ту треба бити оштар
и непомирљив. Јер ја не називам љубављу него човекомржњом и отпадањем
од Божанске љубави кад неко потпомаже јеретичку заблуду, на већу пропаст
оних људи који се држе те заблуде.29

Свети Максим Исповедник је имао у виду јеретике који су се одвојили од
Цркве након сабора у Халкидону, 451. године. Тешко да се може оправдати
аналогија између начина на који су се монофизити и монотелити одвојили
од Цркве са губитком литургијског општења што се у каснијим временима јавио између православних и римокатолика. Овом приликом желимо да
29

Свети Максим Исповедник, Писмо 12, PG 91, 465C. Цитат је преузет из дела оца Јустина
Поповића, Православна Црква и екуменизам, Манастир Хиландар, 1995, 125.
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покажемо да чак и ако бисмо занемарили ову разлику, као и непостојање саборске одлуке за анатемисање римокатолицизма као јереси, и тада би православни жељно ишчекивали сабрање и повратак јеретика у Цркву. Свети
Максим каже да би тако нешто било најмилије хришћанима. Православни треба да буду свима све да би се тај циљ остварио, једино не треба да
подржавају јеретичке заблуде. Овакав став ни у ком случају не може да значи
противљење нити индиферентност православних према дијалогу са непра
вославнима.
Од велике је важности приказати ставове светог Марка Евгеника, митрополита ефеског (1391–1444), који је био вођа делегације православних епископа на сабору у Ферари и Фиренци 1438–1439. године. Важност налазимо у
томе што је свети Марко Ефески учествовао у дијалогу са римокатолицима.
Пошто је уочавао колико је неприхватљиво за хришћанску свест да православни и римокатолици не буду чланови исте Цркве, свети Марко је говорио: „Ја мислим да ће онај ко је увео ту раздеобу и растргао свишеизаткани
хитон Господњега Тела бити подвргнут већој осуди неголи они што Христа
распеше и неголи сви од памтивека безбожници и јеретици“30.
Свети Марко Ефески је заступао став да православни имају да воде и да
негују дијалог са римокатолицима. Такав став је наследио из светоотачке
теологије дијалога, коју је свети Јован Златоусти изразио речима: „Допринесимо што до нас стоји, и разговарајмо с њима са свом добром вољом и
стрпљивошћу, показујући и погрешност њихове ствари и величину духовне
штете, и никад немојмо посустати и одустати од њихова спасења“31.
За проблем дијалога од значаја могу бити речи светог Марка Ефеског које
је упутио папи Евгенију IV у поздравном говору приликом отварања сабора
у Фиренци, на којем је покушано да се поврати изгубљено јединство:
Данас наста увод у радост читавом свету; данас почињу да изгревају целој
васељени словесни зраци сунца мира; данас уди Господњега Тела, раније за
многа времена разбијени и отргнути једни од других, хитају ка међусобном
сједињењу; јер Глава, Христос Бог, неће више да подноси да стоји над раз
дељеним телом, нити, будући Љубав, хоће да веза љубави међу нама буде потпуно прекинута… Хајде дакле, пресвети оче, прими чеда своја, која ти дођоше
издалека, са Истока; загрли оне што од давног времена беху одвојени од тебе,
а сада прибегоше твоме наручју… Докле ћемо се ми, који имамо истога Христа и исте смо вере, борити једни против других и гложити међу собом? Докле ћемо се ми, поклоници исте Тројице, међу собом клати и јести, док једни
друге не истребимо и док нас спољни непријатељи не претворе у ништа? Не
дај да се то збуде, Христе Царе.32

30

31

32

Речи светог Марка Ефеског потичу из беседе коју је упутио папи Евгенију IV. Цитат
и референце о овој беседи погледати у студији епископа Иринеја Буловића „Теологија
дијалога по Св. Марку Ефескоме“, Теолошки погледи 1 (1975), 9 и фуснота 5.
Мисао и цитат преузети су из наведене студије епископа Иринеја Буловића, 27 и фуснота 85.
Исто, 20–21.
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Овде не можемо наћи ниједан траг до сада образлаганих ставова што
исказују противљење или индиферентност према дијалогу. Напротив, дија
лог православних са римокатолицима се пре може посматрати као пут који
припада природи Цркве да сабере све у јединство. Јединство Цркве се, на
основу речи светог Марка Ефеског, може посматрати и на универзалном
плану, када се Црква сагледава као једна Црква која се налази раширена по
читавом свету.33 Треба запазити да се св. Марко Ефески обраћа папи Евгенију
IV речима „свети оче“, а православне назива папиним чедима која доласком
на сабор због дијалога прибегавају папином наручју. Можда нама данас изгледа невероватно да су овакве речи изречене од некога ко је православан.
Можда нам још невероватније изгледа што је ове речи изрекао управо св.
Марко Ефески на сабору у Фиренци. Међутим, то су чињенице.34
Овом приликом желимо да поменемо извештај владике Николаја Вели
мировића са скупштине Светског савеза цркава у Еванстону 1954. године.
Текст се не односи на дијалог православних и римокатолика, већ на дијалог
протестантских заједница. Важно је, мислимо, истаћи мишљење еп. Николаја
као ауторитета у Цркви управо из разлога што се противници екуменизма
често скривају иза његовог имена. Владика Николај је за екуменски скуп у
Еванстону рекао да је то „догађај нашег столећа!“35. Даље у свом извештају
похваљује атмосферу која је владала на скупу: „Свак је могао прићи свакоме,
руковати се без представљања и разговарати без устезања. Као да су били
рођаци или давнашњи познаници. Једно име зближавало је и срођавало све
— Исус Христос.“36 Владика Николај није сматрао да ће учешћем на оваквом скупу православни изгубити свест о природи и задатку Православне
Цркве. Зато је и могао да смело, али и хришћански одговорно, оцени завршну декларацију скупа речима да она „није богословског карактера, него
социјалног“37. На крају свог извештаја изложио је ставове православних учесника, изнетих у засебној декларацији, а њу је прочитао отац Георгије Флоровски. Ставови православних су, како их излаже владика Николај, следећи:
33

34

35

36
37

Управо овакав универзалистички концепт Цркве напао је отац Сава Јањић у својој
књизи Екуменизам и време апостасије. Према његовом мишљењу, универзалистички
тип еклисиологије, који је својствен римокатолицима, не може ући у састав православне еклисиологије. Речи светог Марка Ефеског о разбијеним удима Тела Христовог, који
треба поново да се доведу у јединство, односе се на православне и римокатолике. По
светом Марку Ефеском, православни и римокатолици треба да заједно чине једну Цркву
раширену широм света. Овакав приступ би се могао именовати универзалистичким
типом еклисиологије.
Чињеница је и да сабор у Ферари и Фиренци, иако је трајао више од годину дана, није
успео да поврати јединство. Разлог је био што свети Марко Ефески, као вођа делегације
православних епископа на сабору, није желео да потпише успостављање јединства и што
је касније својим посланицама убедио све Православне Цркве да је јединство потписано
на сабору од других правосланих епископа — неважеће.
Николај Велимировић, Догађај у Еванстону, Сабрана дела, књига XIII, Српска православна епархија западноевропска, Химелстир, 1986, 42.
Исто, 43.
Исто, 45.

Саборност 3 (2009) [159–176]|169

Свака деноминација садржи један део хришћанске вере, једино православна
Црква садржи целину и пуноћу те истините вере…
Јединство свих цркава не може се постићи узајамним концесијама, него само
усвајањем од свију једине праве вере у целости, како је она завештана од апостола и формулисана на Васељенским саборима; другим речима, враћањем
свих хришћана оној јединственој и неподељеној Цркви којој су припадали
преци свих хришћана целога света првих десет столећа од Христа. А то је
света православна Црква…
То благо није наше но Христово. Ако би се ми гордили собом због тога што је
то благо нама поверено, ми би обесветили светињу истине…38

Овакво деловање православних представља сведочење истине. Изјава
православних је била храбар чин, јер је дошла неочекивано за остале уче
снике на заседању скупштине Светског савета цркава. Треба имати у виду
да је православних делегата било око 30, наспрам 1500 осталих делагата
који су учествовали на скупу у Еванстону. Владика Николај каже како је
„декларација православних представника пала као метеор у многољудни сабор Евастонски“39. Овај пример нам указује на то да православни не треба да
се плаше дијалога са неправославнима. На крају свега, то може бити храбро
исповедање вере.
Изнећемо и став оца Јустина Поповића о екуменизму. Противници екуменизма радо користе Јустинов термин свејерес, а да при том не воде рачуна
о томе да је отац Јустин мислио на тзв. женевски и римокатолички екуменизам. Не би требало занемарити мисао оца Јустина која уводи читаоца у
проблематику екуменских дијалога. Одмах на почетку књиге Православ‑
на Црква и екуменизам он показује оправданост екуменистичких покрета. У њима препознаје човекову вечну жељу да буде део Христове Цркве. Ту
каже: „Екуменизам је покрет који из себе роји многобројна питања. И сва та
питања, уствари, извиру из једне жеље и увиру у једну жељу. И та жеља хоће
једно: Истиниту Цркву Христову. А истинита Црква Христова носи, и треба да носи, одговоре на сва питања и подпитања која Екуменизам поставља.
Јер ако Црква Христова не решава вековна питања човекова духа, она није
ни потребна.“40
Овакав исказ не искључује улогу православних у дијалогу са неправославнима. Напротив, о. Јустин говори да је за Цркву важно да даје одговоре
на питања, поготово на питања која настају из исконске човекове тежње да
постане део Христовог Царства небеског — Цркве. Ако имамо у виду да циљ
екуменских дијалога представља учлањење неправославних у Цркву, сматрамо да је онда дозвољено закључити како је отац Јустин Поповић начелно био
за дијалог православних са римокатолицима. Такав приступ православних
могао би се назвати икуменизам.
38
39
40

Исто.
Исто, 46.
Архимандрит Јустин Поповић, Православна Црква и екуменизам, Манастир Хиландар,
1995, 9.
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Мисао о. Јустина Поповића позната по томе што је противници дијалога
често користе и злоупотребљавају („нема дијалога љубави без дијалога Истине; иначе такав дијалог је неприродан и лажан“41) говори управо у прилог
дијалогу православних са неправославнима. Јасно је да је о. Јустин био против дијалога у којем истина не би била мерило и смер његовог вођења. Он је
наглашавао: „У Христу се живи истинујући у љубави.“42 На основу предоченог можемо рећи да о. Јустин Поповић оставља могућност за дијалог.
Ваља навести и став Иринеја Буловића, садашњег епископа новосадског
и бачког, који је још 1975. године изнет у часопису Теолошки погледи. Он се
ослања на теологију дијалога светог Марка Ефеског. У тој студији наводе се
речи св. Марка упућене Латинима и коментар:
„Морамо с љубављу одговарати на оно што сте казали… Чувајући наше благо
чешће (= православље) и од Отаца предате црквене догмате.“ Ове речи св.
Марка могу се узети ваистину као златно правило дијалога: обраћати се инославнима с љубављу, али уједно чувати Истину православља, чувати живоносне догмате Цркве. Само на тај начин дијалог ће превазићи своју људску
ограниченост, разгранаће се и разједрати у праве богочовечанске размере.43

На основу речи св. Марка Ефеског закључујемо да православни имају одговорити на потребу неправославних да буду са њима у црквеном јединству.
Истовремено, православни не могу а да се не држе догматâ који се у Цркви
предају и наслеђују. Одговорност за дијалог је можда најпотребнија у односу
са римокатолицима, управо због нерешеног канонског стања, које вековима
траје. Ово захтева огроман напор да се римокатоличко богословље доведе
на ниво разумевања и прихватања догмата што се наслеђују у Православној
Цркви. Непознато је колико је времена потребно да би до тога дошло. Не би
било изненађење кад би за такав дијалог било потребно неколико деценија,
па и више од тога. Чини се да није постојано тврђење како такав труд
представља издају православне вере, чему су нарочито склони противници
дијалога.
Најексплицитнији став да успостављању јединства православних са римокатолицима мора да претходи разумевање и прихватање догмата који се
наслеђују у Православној Цркви — изнесен је у наведеној студији епископа
Иринеја Буловића:
Богословски, пак, дијалог Цркве са заједницама изван ње које верују у Христа
Бога јесте непотпун дијалог, јер је он само средство и начин да се постигне
горњи циљ, да се постигне пуно међусобно молитвено општење и заједница
у Телу и Крви Господа. Непотпун је дакле богословски дијалог стога што је
ограничен само на дијалог речима, и никад и ни у ком случају не може се у
њега „укључити“ оно што би, у случају успеха, требало да буде његова тековина
— а то је молитвено општење и његова круна, светотајинско и светопричесно

41
42
43

Исто, 124.
Исто.
Јеромонах Иринеј Буловић, „Теологија дијалога по Св. Марку Ефескоме“, Теолошки по‑
гледи 1 (1975), 25–26 и фуснота 78.
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општење. На тај начин смо дошли до једнога од основних светомарковских и
светоотачких начела православнога дијалога: нема и не може бити молитвенога општења и „интеркомуније“, нема и не може бити заједничкога мољења
и заједничкога причешћивања између православних и неправославних све
дотле док се не постигне циљ дијалога, сагласност у вери, а ако се она не постигне никада, онда никада неће ни бити заједнице и јединства.44

У датом цитату еп. Иринеј истиче два става: повезаност дијалога са циљем
дијалога, а то је литургијско јединство; други став, једнаке важности, односи се на непостојање и на немогућност постојања литургијског јединства
православних са римокатолицима уколико се не увиди значај и не прихвате
догмати које је наследила Православна Црква.
Значајан је и поглед Атанасија Јевтића, епископа умировљеног захум
ско‑херцеговачког, на могући дијалог православних са неправославнима.
Православље не може и не треба да се одрекне своје мисије, не треба да презре и превиди позив и призив неправославних хришћана.
Избегавањем од стране неких представника православне Цркве њене истински екуменске мисије непатвореног сведочења Истине Христове, неизвитопереног Јеванђеља апостола и отаца, многе искрене душе на Западу, које чезну за
пуноћом црквености и благодатног заједништва у светим тајнама, губе своју
и последњу наду у могућност налажења свог пута у Цркву Божију и шансе
спасења у њој.45

На основу ових речи можемо закључити да православни треба да буду
свесни мисије Цркве, а она је — спасење свих људи и свега света. Православни су зато дужни да одговоре на позив за дијалог упућен од римокатолика и осталих неправoславних. Таква одговорност представљала би
сведочење вере. У том контексту пројављују се неке од основних карактеристика хришћана.
Епископ Атанасије Јевтић указује на егзистенцијални смисао догмата
Цркве. То није просто учење Цркве које се може поставити у раван било
којег другог учења, већ је овде реч о сотириолошко‑односном, стога и
егзистенцијалном значењу догмата. Због тога је немогуће да дијалог православних са римокатолицима, и са било којим другим неправославнима,
води јединству без претходног препознавања и прихватања догматâ што
се наслеђују у Цркви. То можемо закључити на основу следећег става еп.
Атанасија:
Јединство у вери (= у истини хришћанског живота и спасења) увек је имало
христолошки карактер и значење, што ће рећи истовремено и еклисиолошко и
сотириолошко значење. Зато се и на Св. Литургији одувек прво читао Символ
вере, па се тек онда свршавао канон Евхаристије и учествовало у Причешћу.
Литургијско заједничарење — κοινωνία, communio — без претходног искреног и православног исповедања једне и исте вере јесте еклисиолошки нонсенс.

44
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Исто, 16.
Атанасије Јевтић, „Православни икуменизам“, у: Живо предање у Цркви, Братство Св.
Симеона Мироточивог, Видослов Тврдошки, Врњачка Бања – Требиње, 1998, 336–337.
Текст је настао 1970. године.
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Такав поступак би ишао директно против јединства Цркве, јер он одриче и
разбија саму основну силу сједињења — веру као уједињујућу моћ у Једноме
Духу, у Једноме Христу, у једноме Богу.46

Усудићемо се да кажемо да православни имају двоструки задатак: дијалог
са онима који су изван Цркве и указивање у тим дијалозима на егзистен
цијалну важност црквених догми. Без прихватања догмата Цркве, чему би
претходило препознавање њиховог значаја за постојање Цркве, не може доћи
до јединства са римокатолицима. Овај двоструки задатак православних
назвали бисмо сведочење истине. Истина је чињеница која се тиче посто
јања људи и свега што је Бог створио. Православни су дужни да осете колико је важно сведочити истину неправославнима и колико није одрживо
непостојање канонског и литургијског општења са римокатолицима, нарочито ако постоји обострана жеља за јединством. Ово су тешка питања и она
не могу бити решена без учешћа Божије воље. Када би она и била решена,
онда би таква решења представљала само стечени услов за јединство, али
не и само јединство.
4. Потреба за дијалогом — успостављање јединства
претходи постизању једнакости догмата
Тему овог поглавља започећемо изјавом цариградског патријарха Атинагоре (1949–1972) поводом дијалога између православних и римокатолика:
„Теолошки дијалог неће донети резултате. Нисмо спремни и требаће нам векови. Само је један дијалог могућ — дијалог љубави“47.
Вероватно је да су изјаве овог типа нагнале оца Јустина Поповића да објави
књигу Православна Црква и екуменизам.48 Став цариградског патријарха
Атинагоре представља занемаривање богословља и одговорности Цркве да о
46
47

48

Исто, 333.
Изјава је део интервјуа објављеног 1970. године. Више о томе видети у: јеромонах Сава
Јањић, Екуменизам и време апостасије, Епархија рашко‑призренска, Призрен, 1995, 20–
21 и фуснота 39.
Иринеј Буловић, критикујући смелост изјава патријарха Атинагоре, попут ове коју смо
навели, сматра да су реаговања на такве ставове у Православној Цркви довела до тога
да дијалог православних са римокатолицима буде преусмерен на другу страну. Духовни
ауторитети у Православној Цркви допринели су да богословска димензија дијалога ипак
буде од одлучујућег значаја за исход дијалога. Мишљење је еп. Иринеја Буловића да заслуга за то припада и оцу Јустину Поповићу. Ово мишљење наводимо у целовитој форми: „Отац Јустин писао је у време патријарха Атинагоре. Блажене успомене васељенски
патријарх Атинагора давао је неке веома смеле изјаве, говорио је, да никаквих реалних
препрека за успостављање јединства Цркве нема, да тешкоће потичу од стране бого
слова и богословља. Он је давао некакве емотивне, веома смеле изјаве. Био је утисак да
се ствара тип идејних екумениста у православном свету. На срећу, будући развитак у
православном свету у целини и у појединим помесним православним Црквама као делу,
оповргао је ове бојазни. Али ја сматрам, да су гласови таквих људи као што је отац Јустин,
понекад веома оштри и критични, помогли да се развитак догађаја одврати од другачијег
правца“, видети у: епископ Бачский Ириней (Булович), „Сербская Церковь и экуменизм“,
у: Церковь и время 4 (7), Москва, 1998, 61.
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свету промишља на основу својих догмата. Тиме се одбацује егзистенцијални
значај догмата који се односи на Цркву, али и на свет. Црква на тај начин губи
свој идентитет и пружа лажну наду онима са којима улази у дијалог.49
Мислимо да је вредно поменути проблематику граница Цркве коју је актуализовао отац Георгије Флоровски. У свом тексту „О границама Цркве“
Флоровски констатује да постоје случајеви када се у Цркву примају они који
долазе из јеретичких заједница.50 Он тврди да се границе Цркве не могу
установити само на основу канонских обележја51 и објашњава праксу Руске
православне цркве: „У руској Цркви се они који долазе из римокатолицизма
или из несторијанства и слични њима примају у општење ’кроз одрицање од
јереси’, тј. кроз тајну покајања. Клирицима отпуст даје епископ и самим тим
укида забрану која се налазила на шизматичком клирику.“52
На основу такве црквене праксе отац Георгије Флоровски поставља пита
ње да ли се тиме признају свете тајне које се савршавају изван канонских
граница Цркве. Даље, прибегава резоновању да расколници нису у Цркви,
али је зато правилно рећи да у расколничким заједницама продужава да
живи Црква.53 Аутор сматра да не треба поистовећивати канонске границе
Цркве са њеним духовним границама.54 Овим као да се жели рећи да Црква
захвата више и шире него њене канонске границе. То је могуће зато што
њене тајне постоје, тј. валидне су, али нису делотворне.55 На тај начин остаје
нејасно како то да је Црква присутна и у расколничким заједницама а да при
том у њима нема спасења. Неизбежно је поставити питање: да ли је могуће
неспасоносно присуство Цркве? Флоровски не даје одговор, једино успева
да каже да се у неправославним заједницама препознаје „парадокс расколничког бивствовања“56.
49
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О томе видети и у студији еп. Атанасија Јевтића „Православни икуменизам“, у: Живо
предање у Цркви, Братство Св. Симеона Мироточивог, Видослов Тврдошки, Врњачка
Бања – Требиње, 1998, 338–339.
Сличну критику дијалога лишеног богословске основе и циља дао је Христо Јанарас у
књизи Истина и јединство Цркве (Нови Сад, Беседа, 2004).
Георгије Флоровски, „О границама Цркве“, у: Православље и екуменизам, Хришћански
културни центар, Београд, 2005, 90. Текст је настао 1933. године.
Исто, 91.
Исто, 94–95.
Исто, 98.
Исто, 99.
Исто, 96–97.
Исто, 96. Да не бисмо о. Георгија Флоровског представили једнострано, само на основу његовог чланка „О границама Цркве“, дужни смо представити његово интимно
мишљење и став о екуменизму: „Као свештеник православне Цркве верујем да је Црква
у којој сам крштен и васпитан, права Црква, то јест истинита Црква и једина Црква. То
верујем из многих разлога: по личном убеђењу и по унутрашњем сведочанству Духа Светога, Који дише у тајнама Цркве, и по свему ономе што могу научити из Светога писма и
саборског предања Цркве. Треба, дакле, да сматрам друге Цркве као непотпуне, и у многим случајевима могу доста тачно да идентификујем многе мањкавости. Стога за мене
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Потребно је указати, макар хипотетички, и на могуће последице става да
се Црква простире и изван својих канонских граница, које би биле од значаја
за екуменски дијалог. Уколико Црква признаје да су свете тајне валидне у
другим заједницама, онда се може тврдити да постоји невидљива повезаност Цркве са расколничким заједницама. Ако тако поставимо проблем, можемо да кажемо и да постоји нека „невидљива црква“ која спаја различите
заједнице, или да се „невидљива црква“ пројављује кроз различите заједнице
на различите начине. Узмемо ли да је то истина, тада није основан разлог да
се у дијалозима између Цркве и расколничких заједница као услов уједињења
поставља препознавање важности догмата Цркве и њихово прихватање од
стране осталих учесника у дијалогу.
У вези са дијалогом православних и римокатолика вредно је да поменути
ставове оца Николаја Афанасјева. У тексту „Una Sancta“ аутор показује разлику између универзалистиког и евхаристијског типа еклисиологије. Према универзалистичком типу, Црква је једна и раширена је по читавом свету.
Изван Цркве не може бити цркве. Она је строго омеђена својим канонским
границама. Афанасјев каже: „Природа Цркве је таква да она или постоји у
потпуности или је нема.“57
За разлику од таквог типа, могло би се рећи да евхаристијски тип екли
сиологије феноменолошки дефинише Цркву овако: Црква се пројављује на
епископском евхаристијском сабрању, тј. истину и пуноћу Цркве чини и
пројављује свака епархија (епископија).
Уколико говоримо о дијалогу православних и римокатолика, који има за
циљ постизање јединства, онда постоји различитост у приступу у оквирима
ова два типа еклисиологије. По мишљењу оца Николаја Афанасјева, постоји
непомирљивост између универзалистичке и евхаристијске еклисиологије.58
То се огледа, између осталог, и у томе што се различито сагледава значај догмата за Цркву. Према универзалистичком типу, да би дошло до јединства
православних и римокатолика, потребно је да једна страна промени своје
догматско учење и одрекне се права да чини и представља Цркву — разлог
за то је што на свету може да постоји само једна Црква.
Проблем се другачије сагледава у оквирима евхаристијске еклисиологије.
Афанасјев тврди да ту „постоје две групе Цркава које поседују пуноћу црквене природе.“59 Према Афанасјевљевом мишљењу може се закључити да се
догмат да је Црква једна односи на евхаристијско сабрање независно од тога

57

58
59

хришћанско јединство јесте просто свеопште обраћање православљу. Ја немам конфесионалне лојалности, моја лојалност припада искључиво Једној Светој (Una Sancta)“. Цитат
је преузет из књиге еп. Атанасија Јевтића, Заблуде расколника тзв. „Старокалендараца“,
Београд, 2004, 113, фуснота 159. Подвлачење у цитату је наше.
Николај Афанасјев, „Una Sancta (Једна Света)“, у: Студије и чланци, Епархијски управни
одбор Епархије банатске, Вршац, 2003, 272.
Исто, 282–283.
Исто, 302.
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да ли је нека епархија изгубила евхаристијско општење са другом епархијом
или групом епархија.
Афанасјев даље тврди да је јединство православних и римокатолика могу
ће без обзира на догматске разлике, и ту се ослања, наводно, на евхаристијску
еклисиологију. Он каже: „Кроз љубавни подвиг православна Црква може да
васпостави евхаристијско општење са Римокатоличком Црквом, без обзира
на догматске разлике које постоје међу њима, не захтевајући од Римокатоличке Цркве да одбаци она учења по којима се данас разликује од Православне, зато што ’љубав дуго трпи, благотворна је, љубав не завиди, љубав се
не горди, не надима се’ (1Кор 13, 4).“60
Отац Николај Афанасјев нуди решење које на известан начин заобилази догматску условљеност проблема. Он супротставља евхаристијски тип
еклисиологије универзалистичком типу. Као резултат добио је негацију универзалног значаја догмата Цркве.
Међу ставовима наведеним у овом поглављу рада постоје два модела
решавања проблема јединства. Аутори углавном сматрају да у свету постоји
црква која се простире и изван својих канонских граница. Могло би се рећи
да постоји „невидљива црква“, црква која је истовремено изван и унутар
Цркве. Самим тим постоји „невидљиво јединство“ између Цркве и расколничких заједница (и јеретика). Према ставовима ових аутора, проблем се
може решити признавањем наводно невидљивог и већ постојећег јединства.
Од већине мишљења аутора издваја се модел и мишљење о. Николаја
Афанасјева, који сматра да поделе између православних и римокатолика никада није ни било. То би се могло видети ако бисмо Цркву посматрали кроз евхаристијску еклисиологију, која је наводно супротстављена
универзалистичкој еклисиологији.
Закључак
На екуменизам се може гледати на више различитих начина. Можда је
вредно, пре промишљања о том феномену, схватити да је реч о дијалогу који
за циљ има јединство које вековима не постоји. Екуменизам зато представља
разговор о јединству, али не и само јединство. Дијалог не може да значи
истовремено напуштање властите вере. О томе најбоље говоре ставови св.
Јована Златоустог, св. Максима Исповедника и св. Марка Ефеског које смо
навели у овом раду.
Свети оци богослови Православне Цркве и данас представљају оријентир
који нам помаже да правилно сагледамо проблем што се пред нама налази.
Њихова решења и држање у дијалошким сусретима са заједницама које су
током историје напустиле јединство са Црквом показују пут којим се може
одвијати савремени екуменски дијалог.
60

Исто, 303.
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T

his study examines contemporary positions on the phenomenon of ecumenism. The positions studied in this work represent individual opinions and not
the official teaching of the Orthodox Church. The author divides the positions
into four groups and develops them toward their logical consequences, each reflecting a theological perception on ecumenism.
The author also investigates how some of these works cite the authority of the
Church in order to promote their own positions on ecumenism. The theologians
cited as authoritative hold more complex positions than is often presented. Concretely, this work shows complexity of Fr. Justin Popovic᾽s thought through a more
specified study of his work. This is done in order to dissuade the reader from (a
typically) narrow understanding of Fr. Justin thought on ecumenical dialog with
the Catholic Church.
The presentation of ecumenism through a deeper, theological lens aims to
challenge the awkwardness and negativity that is sometimes found when this
topic is brought up.
Key words: ecumenism, dialog, theology, dogmas, ecclesiology, the Church,
Fr. Justin Popovic.
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The Church and Postmodernism*

Abstract: Today Orthodox Church is being pressed between two cultures: the culture
of tradition and the culture of the (Post)modern. They represent both her challenge
and her temptation. The entire culture of tradition draws water from the past, and this
also applies to religion. The Postmodern is employing everything at its disposal to induce Christianity into becoming a natural religion, into becoming Christianity without
Christ, into becoming a system of prohibitions and sanctions. The Church of Christ is
not faced with a choice between the traditional and the postmodern, but with the eternal choice between good and evil, between Truth and falsehood, between Christ and
the false gods of this world. The Church is required to live in the world, which is now
the world of the Postmodern, but it is called to transcend that world at the same time.
Key words: Church, Postmodern, culture, tradition, religion, society, nationalism.

A

t the close of second and the beginning of third millennium the Church is
being confronted with a completely new world, and, as genetics would have
it, perhaps even with a transformation of human nature. According to the Atlas
of the Future (Macmillan) and its most learned contributors representing different areas of research, it is predicted that:
a) by year 2010 a whole series of artificial human organs will be created: heart,
fingers, ears, hands, pancreas, etc.; cloning technology will be able to produce human blood cells and nerves;
b) by year 2030 there will be artificial brain cells, lungs, reproductive organs,
kidneys, liver; medical drugs will help prevent memory loss;
c) by year 2050 artificial eyes and peripheral nerves will be created, as well as
whole sections of the brain which would be replaceable;
d) by year 2030 it is predicted that it will be possible to connect human brain
to the computer, and from 2035 computers will be able to replace large segments of the brain; some predictions say that computers will have their own
personality by 2040; computers will independently open, create, and send
electronic mail; they will be able to understand and write all types of texts,
and communicate with each other using human speech; by 2015 computers
will be capable to thing analogically just as human beings do, and they will
have feelings similar to those that humans have.

*

Translated into English by Petar Šerović.
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e) by 2035 artificial human brain will be available; it is planned to put six billion people under biometrical supervision by year 2013.
Christian societies and Christian nations have all but disappeared. Church no
longer standardizes public and social life. Christians are now a minority in those
regions where, until only recently, they used to form a clear majority. Church is
not entering the third millennium in triumph, but with a consciousness that she
is being stalked by new great temptations. The Gospel gives us no motive to conclude that the future of both the world and the Church will become any brighter,
more just, or more Churchlike – on the contrary.
It would be an intricate effort to judge and evaluate preceding Christian epochs from the standpoint of present‑day values. However, it would not be difficult
to understand Church history to this day as “the tragedy of sin and the mystery
of salvation” (G. Florovsky), as a history of great successes and great accomplishments on all levels, but also of great downfalls. It is a history of the struggle for
and against Christ. Church history saw its beginning through the authority to
serve others on a voluntary basis (the authority of ministry). As time went on, the
authority of ministry had more or less gone through a transformation turning
into the authority to rule others, which became the greatest abomination to the
world, finally causing the Church to loose its social influence. Fortunately, there
have been, and there still are to this very day, such individuals within the Church
who have managed to resist this pernicious temptation thus continuing to reveal
Christ to the world by way of their own personalities.
The new epoch the Church is now facing some call the postmodern age, others call it post‑Christian, while some others see it as being post‑historical and
post‑political. This new epoch is a mortuary of great ideas and ideologies of the
past two centuries. Great social utopias, which have only until recently attracted
great masses of people, are now being extinguished. Man seems to be embracing
isolation turning into a self‑sealed monad, a tough competitor, and a cruel professional. The Postmodern denotes a crisis (perhaps even the end) of all the myths
and divinities as created by the Modern, these being: reason, science, progress,
democracy, nation, human rights. Men are no longer prone to acknowledge theoretical or abstract thought. They prefer to play with superficial notions. The picture is more important than text, the sound is more important than music.
Postmodernism has its own special values which are supposed to be accompanied by the inner feeling of leisureliness, excitement, and contentment. These
values are: comfort, humor, youth, cosmopolitanism, and mobility. Man no longer
feels that glory, dignity, and exaltation are of any importance to him. It is important to be seen as being likable, powerful, fascinating, seductive, always emphasizing one’s own significance. It is also important to have an aversion towards war
and violence, towards warrior ideas and nationalism. But this aversion is more an
expression of hedonism rather than being an expression of a sincere conciliatory
attitude towards others.
The Postmodern is being accompanied with an imperative for constant change
and constant novelty. It is rapidly breaking all ties with the past or simply giving
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it an archeological significance. The Postmodern presumes full personal independence of each human individual, and as J. Jukic would say “a privatization of
human decisions”. The process of a full conversion to hedonism has been completed. In his book The Defeat of the Mind French philosopher Alain Finkielkraut
says that a democratic man sees his own self as an independent being, as a social
atom; being simultaneously isolated from his ancestors, his contemporaries, and
descendents, he, above all, desires to satisfy his private needs, and to be equal
with other men. The individual is above the society and the community. The cult
of a “multicultural” and a “multi‑religious” loner is being formed, where both the
multicultural and the multi‑religious characteristics denote a “richly garnished
dish”. An intellectual of the Postmodern shows obedience towards the desire for
power as expressed through show business, fashion, and advertising. Initially, individualism used to symbolize a demand for equality among human beings, and,
in its own way, a statement of resistance to all hierarchical inequality. Individualism and individual freedom are the greatest values of the Postmodern. There
is nothing which surmounts the freedom of the individual, or limits him in any
way. Freedom towers above solidarity and duty. Man invests in himself, his looks,
attractiveness, health, body, beauty, independence, and individual freedom. He
is narcissistic, and he has almost transformed his own self into a religion. Food,
money, and fame – the three temptations always used by the devil to lure man –
paralyze in him all love towards Truth, goodness, and justice.
Hyper‑individualism can not stand communion or the spirit of communion. It
necessarily requires pluralism on all levels. Postmodern pluralism does not only
represent a great multitude of people that have different skin color, religion, language, customs, behavior, or culture; it represents, above all, a variable state of
mind (consciousness) which is capable, without any difficulty, to accept differing
ideas, opposing values, and contrasting objectives. This state of mind is mostly
being sponsored and promulgated by the media. In each and every corner of this
planet the media makes present the entire world in its full diversity, thus shattering religious and nationally homogenous regions and worlds on a global scale.
Apart from individualism and pluralism, the third essential characteristic of
the Postmodern is secularization. In spite of being an ambiguous concept, it essentially denotes “a decline of the social significance of religion” (Wilson, Mates).
Upon excluding the Islamic world, we might say that faith and religion still have
some individual meaning and significance, but that they have no influence as far
as formation of social or national identity is concerned. The Postmodern is not
anti‑religious, but it is anti‑ecclesial to a great extent, because the Church is an
explicitly social phenomenon. It even creates and nourishes its own religion which
lies in contradiction to classical forms of religiousness. In its character, religion
of the Postmodern is syncretistic, esoteric, and occult. It is a civil religion or the
new age religion. As a counterpart to pluralistic thought and freedom of choice,
we have, on the religious plan, religious syncretism, “religion without affiliation”,
religion without any articulated and established dogmas, canons, and institutions
of its own. Man is free to choose anything which personally suits him from any
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religion, but he accepts no religion in its entirety, including Christianity. Essentially, he creates his own religion. Civil religion – “religion without God” is essentially a system of beliefs and rituals which is a means by which contemporary
societies sacralize their own worldly complexities, and support common devotion
to the social order of the civil society.
Contemporary societies function independently in relation to Church authorities, religious dogmas, and canons. The world is not permitting the existence of
God as a subject of history. The Church has no influence on human behavior or
on human social life. Contemporary man does believe in some god, he believes
“in something”. This can even be the Christian God, but the contemporary man
refuses to accept Church institutions, or to allow the Christian God to interfere in
the domain of his social and political life. He rejects Church institutions in favor
of the principle of individual freedom and independence, or because he regards
them as being excessively archaic and bureaucratized. Men have taken the path
of freedom without frontiers. Individual piety has taken the place of Church experience. Christianity has become “a seasonal faith”. It has been mainly reduced
to four rituals: baptism, matrimony, breaking of the Slava cake**, and funeral service. There is some movement and dynamics within the Church, which is being
characterized as a revitalization of faith, but there is no movement and dynamics of the Church herself. It is sometimes possible to gain impression that her life
depends on the failures and inadequacies of others, and on folklore and national
traditions which have become permeated with religion.
Western societies have long ago put a market value on faith, or had it reduced
to individual pleasure. Post‑communist societies of the Christian East have put
religion in service of “the secular religion of nationalism”. Today in the West, be‑
ing Christian means being a decent and a law‑abiding honest who regularly pays
his taxes and who is reasonably mindful of philanthropy. On being asked if he
prayed, one of the most significant protestant theologians, Paul Tillich, answered:
“No, I meditate”! As far as Orthodox Christians are concerned, being Orthodox
often means being Serb, Russian, Bulgarian, or Rumanian. It is as if Christians
have become tired of being Christian. Western Christians accept the world of
individualism, pluralism, liberalism, and secularism (together with their accompanying values) as being their world. Orthodox Church puts up with the values
and the objectives of the Postmodern, but does not accept them in their totality
as yet. Folkloristic Christianity has weakened the prophetic role of faith. There are
plenty of Church parades and rituals on TV, but there is very little faith. Faith is
being accepted in words, but not in deeds. It is as if Christians have sterilized the
Gospel; there is essentially no difference between the everyday life of a Christian
and the life of an agnostic or a non‑Christian.
Today Orthodox Church is being pressed between two cultures: the culture
of tradition and the culture of the (Post)modern. They represent both her challenge and her temptation. The entire culture of tradition draws water from the
**

Part of Serbian Orthodox tradition (translator’s note).
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past, and this also applies to religion. Men of tradition are turned to the past and
to the memory of the past. They are prone to an idealization and even a sacralization of past generations and epochs, and their forms of life. As far as they are
concerned everything from the past is good, and everything in the present is bad.
This type of mind and mentality gives precedence to order, social order, and an
eternal repetition of the same. They are always inclined to impose and deify those
forms of life which have already gone by. Since religion has become closely tied
to tradition, many, including a great number of Christians, see the Church today
as the guardian of national tradition and ideology. Contrary to her, the culture
of the (Post)modern appears as a constant change, a constant novelty, and a total brake with the past. Protagonists of the culture of the (Post)modern unceasingly demand of the Church to keep bringing its entire structure up to date. This
mainly applies to her institutions and organizations. Such demands often stem
from within the Church also.
Traditionalists see the Church exclusively as “the memory of the past”, while
others see her as “the memory of the future”. While some identify her with history, others strive to banish her from history. As far as the Church is concerned,
both positions are equally dangerous to her. Christians are in the world, but not
of the world. The Church of Christ is both “the memory of the future”, but also
“the memory of the past”, “the memory of that which has occurred for our sake”.
Christians can not bring back Christian past, “the good old times”, but they need
to respect them; Christians need to encompass the past, the present and the
future, both through and inside their own persons. They can not change and
reform the world, but they can change and reform themselves. Change of one’s
own person is simultaneously the change of the surrounding world. Changes in
the external structures of the world do not necessarily cause personal and real
changes to the better.
The Postmodern is employing everything at its disposal to induce Christianity into becoming a natural religion, into becoming a christianity without Christ,
into becoming a system of prohibitions and sanctions; and, which is most tragic
– to induce it into a non‑acceptance of others. Christians are expected to resist
this temptation. It is not up to them to rectify forms and institutions of contemporary societies; they should be constructing “the new society” which is the Church;
they should be living out the permanent Christian antinomy of being in the world,
but not being of the world. It is up to them to reveal to the world Christ, the true
God and the true man, through their manner of life and to be weary of religious
individualism and faith without good deeds.
The power of love and ministry is the power of Christ. Accepting the other,
and habituating to the other to the point of identification with him/her, is the
very essence of the Christian philosophy of life. If the power of ministry should
triumph over the power of ruling others (to which the Church showed partiality, and especially so during some periods of her history), then the world would
be right to hope for a better and a brighter future. Christian faith needs to be
lived as the freedom in the Holy Spirit. Biblical‑Patristic personalism on all levels,
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together with the Church spirit of communion and community, present the only
hope for the postmodern world which is finding itself in death agony. Modern
and postmodern myths see “systems”, “ideas”, and “programs” everywhere, but
the Gospel of Christ sees living persons everywhere. The Church of Christ is not
faced with a choice between the traditional and the postmodern, but with the
eternal choice between good and evil, between Truth and falsehood, between
Christ and the false gods of this world. Unless she desires to betray her own self,
she needs to reject the Manichean and the magical‑idolatrous association with
the world, since they are both equally dangerous to her. The Church is required
to live in the world, which is now the world of the Postmodern, but it is called to
transcend that world at the same time.
Orthodoxy is no longer only “eastern”. Today it is oecumenical, universal – not
only in the geographical sense of the word, but also essentially and content wise.
This is why it needs to hold back the psychology of the tribe and genus which has
been imposed on it by centuries of its enslavement, while working on the spirit
of catholicity, on the development and maintenance of the universal and the
pan‑human mind; it needs to cultivate care, emotion, and love. All this has to be
done in history or, as some might prefer to say, in post‑history, or in the age of
the Postmodern.
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Цркве у данашњем друштву, преиспитује актуелне „слике“ Цркве што се
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Abstract: The Canonical Tradition is one of the key elements of the whole of Ecclesiastical Tradition of One, Holy, Apostolic and Catholic Church. Unfortunately, this is
often forgotten and unemployed. In interpretation of some canons of the First‑Second
regional council at Constantinople, the author offers to point out their importance and,
above all, their topicality. The canons are not an anachronic and surpassed reading.
Analyzing canon 9 of the above mentioned council, it is possible to make essential setting ups for the principle of non‑violence in expansion of Christianity. Canons 13, 14
and 15 provide us with answers on current question under which conditions and when
a priest i.e. bishop can separate from his bishop i.e. metropolitan, on account of heresy.
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T

he ninth century AD in the history of the Church was marked by an extraordinary personality of St Photius the Great, the patriarch of Constantinople.
This century was turbulent by all accounts. The Iconoclasm, condemned at the
Third Constantinople (the Seventh Ecumenical Council) was still disturbing the
Church, especially through disorder and disobedience of some clerics, which
all together was a consequence of a long lasting Iconoclastic crisis. Along with
St Photius the Great this century also belonged to the pope Nicholas I, and the
conflict between them will imprint deep implications into further life of one and
undivided Church of Christ.
In 857 AD patriarch Ignatius was first deposed and later he resigned by his
own will. For some period of time the Patriarchal See was vacant, and then on
Christmas Day, 25 December 857, the council of bishops elected Photius for patriarch who was a layman at the time. Within five days he passed all the levels of
priesthood, as on the sixth day from the elections he could be consecrated for a
bishop of the New Rome. Although this is not a basic theme of this article, it is
hard but not to turn to this unusual, yet not alone occurrence in the history of
the Church. The Photius’ enemies, especially pope Nicholas, rushed to point this
out as a non‑canonical behaviour. The first mention of custom or teaching on
the succession in office of priesthood, we find in canon 10 of regional Council of
Sardica 343. In this canon we learn of wealthy and worldwide educated candidates
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being elected for bishops and that they … should not be appointed unless passed
through the office of reader, of deacon and of priest, as through every and each
one of the ranks, if found worth it, could they gradually ascend upon the heights
of bishophood. And for each rank in the office should obviously allow not a short
period of time… for scrutinizing on a long run can confidently approve conduct
and complexion in each one of them. However, the Council of Sardica (modern
Sofia, Bulgaria), generally was a council of the bishops from the West, where the
teaching on succession in office first took place and later developed, but was unknown or at least not fully accepted in the East. Patriarch Photius, in his letter to
pope Nicholas, cites the whole list of similar examples like the ones of patriarch
Nikephoros and Tarasios, followed by St Nectarius, whose election for a bishop
was approved by the whole of the First Constantinople (the Second Ecumenical
Council), while in the West St Ambrosius of Milan (fourth century) was elected
for a bishop of Milan as a catechumen, and St Photius goes on:
Regarding your observation that the canons therein were ignored for I got to the
rank of bishop quickly, started from a layman, I wonder which canons did we offend? For the Church of Constantinople, to this very day, received none of such
canons, and accordingly canons which do not exist cannot be offended (The Lives
of Saints for February).

Nevertheless, canon 17 of the First‑Second regional council in Constantinople,
as a summary of this debate, determinates the following:
Taking care of everything regarding a good church order, we needfully set to define: in the future none of laymen nor monks should be quickly ascended upon the
heights of bishophood, but rather to be challenged in all church ranks of clergy
prior to their consecration for a bishop. For although up until now, some of laymen
or monks, on demand of need, were promptly vouchsafed the dignity of bishop
and shone out by their virtues and thus highly exalted their churches, anyhow it
should not be at all imposed in the Church as a law which rarely occurs, therefore
we define: in the future should be no mention of that, but the ordained should pass
all the ranks of priesthood according to the canons (step by step) staying in each
rank for a lawful period of time.

Succession in office thus becomes a principle in the East as well, as the candidate’s probation should be observed, but not necessarily so is the length of time
spent in each of the ranks. The lawful period of time is not a determined neither
precise notion and, by all means, depends on customs, that is to say on a customized church practice in some period of history. Balsamon considers that it is a period of seven days. It is obvious that this canon (like the one of Sardica) contains
two aspects. One is passing through and gradually advancing through the ranks
of priesthood, and the other one is for staying in each of the ranks and putting the
candidate on probation. The Church practice today is unconditionally attached to
the first aspect, and the other one applies only for bishops, while probation which
both canons are about, is missing a great deal at the ordination for a priest. And
yet another digression. In the follow up of his letter St Photius speaks of the existing various customs and practices which have always been legitimate in the East
and, further more, desirable, for they bear witness to vividness of some regional
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churches. Outward unity, unity in forms and practice has never been an ideal in
the East. The unity in faith and love was far more crucial. Today’s attempt of outward unification of Church practice and elevating such a criteria onto the level
of a great importance, is something absolutely new in the Church life. St Photius
the Great writes to pope Nicholas the following:
Besides, it should be said that some have in possession the rules that cannot be
found elsewhere, therefore they should not be expected from those whom they
were not handed over. Firmly and without any innovation one should keep the
community in what is the most important in faith, and the differences in minor
matters should not be excessively discussed… We all should hold to everything
that has been regulated by the common ecumenical decrees… Thus, for example,
some have a custom to short hair and shave beard, while it is forbidden to others
by some conciliar decrees. Or, again, we are forbidden to fast on a Saturday, while
you keep fast on Saturdays. Also, in Rome you cannot find a priest whose marriage is lawful, while we inherited that those who married once could be ordained
priests, and we reject from the Holy Communion just as much those who live in
fornication and deny lawful marriage… Our monks also eat no meat at all, not because of disgust but for the purpose of asceticism, while it has been noticed that
your monks do eat meat. Hence, withholding from what does not confirm our faith,
does not mean withdrawal of common approval (The Lives of Saints for February).

Let us come back now to our basic theme. In 859 the council of bishops gathered in the church of the Holy Apostles and confirmed the election of Photius for
patriarch, and two years later they got together yet again, but this time under the
preceding of Photius, in order to consider and solve ever growing problems of a
disciplinary character. The council of 859 and the one of 861 are regarded as one
regional council bearing the name First‑Second because of the two gatherings
of the bishops. The council issued 17 canons and they bear general liability for
the Orthodox Church. Our attention will be drawn on two more canons of this
council because of some new aspects of their topicality as we already discussed
about in canon 17.
Canon 9 speaks of the priests who indirectly give orders to a third person to
beat those who believe, every time they commit a sin, or unbelievers when do unrighteousness. This canon supervene on canon 27 of the Holy Apostles and it forbids bishops, priests and deacons under threat of overthrowing if they directly (by
hand) beat the faithful to frighten them. As a general characteristic of the Canon
Law is to solve actual issues, but not to consider hypothetical circumstances, the
following should be observed: some clerics who were already aware of canon 27
of the Holy Apostles, attempted to ignore it and ordered a third person to punish
the faithful by beating them. Canon 9 of First‑Second council approves it. For it
would be in vain and very wrong to overthrow the one who by hand hit someone
three or four times, but leave unpunished those who allow beating by order and
cruelly enhance the punishment even to death. Therefore, as any form of beating
is subject to punishment, according to that canon (27 of H. A.), so do we acknowl‑
edge it. Two characteristic concepts are used as the reasons for such action. In
the Apostolic canon it is frightening and in the other one – anger. Obviously both
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reasons derive from the feeling of ascendancy and power and set before us a problem of freedom of choice for the life in the Church, as well as the problem of violence as an extreme way of imperilment of human dignity. Free will is an absolute
precondition for the Christian life, and until the fourth century the Church could
not conceive any kind of enforcement in preaching its faith or even within the
inter‑ecclesiastical relationship. Christ Himself was a victim of violence, and the
Apostles on their missionary journeys throughout the Roman Empire possessed
nothing but the Word of Truth. After the Edict of Milan, and especially after the
times of Theodosius, the situation changed to some extent. Christianity as the official religion of the state became a factor of homogeneity and stability of the state
and thus a matter of a special care expressed by the emperors who did it for the
sake of preserving the state (by stating this we certainly do not exclude their honest faith). Under such circumstances the elements of enforcement and violence
were anything but rare. During the different periods of Byzantine history, and
even later, the Church, more or less, vigorously opposed or denied enforcement
as means of Christianization or method for sorting particular problems out, but
rather acting according to its abilities at the certain time. The case of conversion
of the Jews in eighth century AD is very characteristic. The emperor Leo III the
Isaurian issued a decree by which all the Jews had forcefully to convert into Christianity, caused serious problems in the Church and they were solved by canon 8 of
the Third Constantinople, proclaiming what we would call today — a freedom of
faith, i.e. freedom for practicing the faith. Beside everything else this canon says:
… that those (the Jews) should not be granted communion with the faithful nor al‑
lowed in for the common prayer, nor in the Church, but to remain Jews by their
public confession… If some among them convert out of heartfelt faith and confess
Christ open‑heartedly… they and their children deserve to be accepted… If their
action is anything else but that, than they should not be allowed in the Church
at all. This canon as the latter two already quoted, and above anything else, the
very words of Christ Who wants to follow me… or even Beatitudes etc., unambiguously serve the ground for rejection and complete denial of any enforcement
and violence in the life of the Church. But… Let us recall the inquisition, forceful
conversion into Christianity, the crusades in Europe, all that committed in the
name of Christ. Or, if you like, today’s mainly Islamic fundamentalism linked
with terrorism that is trying to perpetuate the state of conflict and war. Although
these were not sins of the East and the Orthodox Church, they reflected though a
general relation of a modern man towards religion, which resulted in his attitude
that struggle for defending human dignity means restriction of Church activities
as a factor of disunity and bondage. Taking into account these two arguments we
should not be surprised by the statements of some theorists who recognize tight
bonds between religion and violence. Let us deal now for a while with interpretation of violence in the Scriptures. It is full of both pictures and violence that are
represented amazingly clear. They are a reality of human history before which one
cannot turn their eyes blind. But what are the fundamental attitudes we encounter in the Bible? Firstly, at the very beginning, in the book of Genesis, we perceive
total lack of violence at the time of creating the world. All the creation was good
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and the first act of violence takes place after the fall, when the man was given
ability to distinguish the good from evil. Cain could not stand the failure of his
offering to God and out of fury (we should recall the idea of anger in canon 9 of
the First‑Second council) and thus he kills his brother Abel. Then, what followers
for this theme, is an interesting dialog between God and the brother‑killer Cain.
Cain repents and God promises to protect him from revenge. In this way God
imposes barrier against further violence. But besides God’s intervention evil and
violence grow. The purpose of God’s covenant to Noah is to protect life, although
evil is not overcome as yet. Further on God finds another way to defend human’s
life. He grants law that forbids murder. You Shall Not Murder, is the commandment of the Lord by which act of violence is severely confined. Then, a number
of Psalms abound of call for violence (Take hold of shield and buckler, and stand
up for my help. Draw also the spear… Psalm 35, 2; Arise, O Lord, disappoint him,
cast him down; deliver my soul from the wicked, [who is] thy sword; from men
[who are] thy hand… Psalm 17, etc). These Psalms derived from the experience of
injustice, demonstrating a victim’s call for God’s revenge and protection of the
weak, which is yet again another confinement of violence. Therefore it is not up
to man to take revenge and thus extend the chain of violence and evil, but the
whole hope should be laid down before God and His justice. Regarding relation
towards the violence we meet up with in the Scriptures, we consider that should
be made no comment. Severe confinement of violence, as a reality of exclusively
mankind’s existence (animals cannot be violent), is an apparent characteristic of
the Biblical ethos. Violence is understood as an ineffective community, a false and
demonized way of search for community.
Canon 27 of the Holy Apostles and canon 9 of the First‑Second council apart
from a ban to violence, also points out how to preach and bare witness of Christ.
For Christ did not teach us violence. On the contrary, when He was beaten, He
did not reciprocate by beating back; when He was reviled, He did not reciprocate
by reviling back; when He was suffering He did not threaten (27 of the H.A.)… For
the priest of God should bring up the ordinate by edification and advice, and
sometimes by penance, but never should he attack the human bodies by whips
and blows (canon 9 of First‑Second council). Freedom and dignity of human’s
personality should be absolutely esteemed. But for which reason? Is it because
the human rights today are incorporated into the juridical system of the modern
states and ignoring them is subject to the state’s legal system or is it because of
the firm attitudes of Christian anthropology? In other words our question is related to the link between contemporary understanding of human rights and that
of Christianity. Among the Orthodox there is, as it seems, an initial instinctive
consent with the basic principles of all declarations on human rights but a certain reticence also, regarding their range and respect. At first, one should bear in
mind that contemporary theories on human rights and Christian anthropology
are differ in their roots. The first one derives its conclusion from the philosophy
of natural law and perceives man, first of all, as a political being, while the other
one observes man as the icon of God according to his assignment for the eternal
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life. Christianity has always been in certain accordance with the natural law but
never absolutely nor unreservedly so. The basic reason for it is the fall of human’s
nature and the presence of evil acting through man. The Christian experience
testifies that the good is reached only by a constant struggle against the powers
of destruction, and thus the principles of declaration of human rights could often
seem excessively optimistic and naïve. Apart from these two initial differences
though, we can speak of their conclusive identical points. Every Christian will
agree with the attitudes of declaration on freedom, equality and human dignity, so
disagreement on this issue should not take place here, but on the contrary, rather
sustained. However, every legal document and law in general is in possession of its
limited reach. And here starts not criticism but obligation of Christians to overcome and transfigure the elementary legal principles on human rights. And thus
by Christian love. There is no such a legal system able to force people to live in
brotherhood, peace and unity. Only an assembly of individuals made out of love
can build a community, and for an individual to become a unique person. These
are the two levels upon which the declarations on human rights and Christian
anthropology circulate, and essentially they are not in contravention but have different field of scope. All the same is the tragedy of the offence of clerics, regarding the two canons which is not only related to disrespect of human dignity, but
to the expressed anger and threat that are in confrontation with Christian love.
The following canon, in fact rather the group of canons (13–15) that we want to
say something about, are related to the clerics who intend to separate from their
bishops on the ground of heresy. In the text‑book Church Law (Belgrade, 1999) by
late Dimso Peric, in the section on Diocesan bishop there is a following sentence:
Only under one circumstance can clergy break the communion with their bishop
– if he fell in heresy. This sentence is basically correct, for there is no communion
with heretics, but beside this general and basic assertion, various circumstances
may appear in practice under which this general observation may not be of any
use for us. Such one statement is observed by the above mentioned canons. Irregular situation that lasted in the Church during the period of Iconoclasm left
grave consequences behind. One of them was that some clerics or bishops, out
of their personal interests and self‑will, proclaimed their authorities as heretics.
Imposing a ban to this kind of behaviour the council of St Photius defines precise
criteria for such serious accusations, like the accusation for heresy. First of all this
canon defines: in the future, if some priest or deacon, seemingly, because of some
offences, despised his bishop prior to conciliar consideration and analysis and fi‑
nal condemnation of him, dares to brake up the communion with him and does
not commemorate his name in the Holy Liturgy, according to the Church tradition,
such cleric should be overthrown and deprived of every clerical honour. Hence, the
first guideline is conciliar consideration and final condemnation, and the reason
being is that every one needs to know his extent, so that neither priest should
despise his bishop nor the bishop should despise his metropolitan (canon 14). Beside this condition canon 15, further on, cites another two, examining the issue of
the metropolitan who separates from his patriarch. And these conditions imply
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a high priest preaching, publicly in Church, a heresy already condemned by the
Holy Councils or the Church Fathers. For those clerics who separate themselves
from the preceding one for the sake of the heresy, being condemned by the Holy
Councils or the Fathers, i.e. when he uncovered (with no mask) publicly preaches
the heresy and teaches it in the Church, not only should they be not a subject to
a canonical condemnation… but made worth honour venerable for the orthodox
(canon 15). In these circumstances the issue of the priests being separated from
their bishops or the bishops from their metropolitans, cannot be generally consider, for it may cause unforeseeable consequences in respect of encouraging one’s
self‑will and personal judgments. The lightly condemnation of the preceding one
was the cause to bring forth the above mentioned canons which are to turn the
state of chaos in the Church into a good order.
In conclusion, we would like to point out the importance of studying and understanding the ecclesiastical canons for the Church life, especially when signs
of friskiness and dilemma are perceived. In such periods of the Church history
we need stronger and unambiguous criteria rather than mere customs and habits. And these criteria, because of authentic interpretation of the faith and sound
development of the spiritual life, are implicated in what has been accepted from
all and obligatory for all and thus for the whole Orthodox Church: decrees of the
Ecumenical Councils, theological teachings of the great Fathers of the Church
(those who, by the Church fullness, were accepted as the ecumenical teachers)
and the Canon Law.
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Неки аспекти актуелности канона
Прво‑другог помесног сабора у Цариграду

К

анонско предање је једно од кључних делова целокупног свештеног Пре
дања једне, свете, апостолске и католичанске Цркве, на жалост, често
заборављано и некоришћено. Тумачењем појединих канона Прводругог кон
стантинопољског помесног сабора аутор покушава да укаже на њихову важност, а пре свега на актуелност. Канони нису анахроно и превазиђено штиво.
Анализирајући 9. канон поменутог сабора, могуће је извући суштинске поставке о начелу ненасиља у ширењу хришћанства. Канони 13, 14. и 15. нам
дају одговор на актуелно питање под којим условима и када се јереј, тј. епископ може због јереси одвојити од свог епископа, тј. митрополита.
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Abstract: Връзките между държавните, народните и религиозните общности имат
централно значение за българската история, която е в по‑голямата си част история на църквата. Смесването на държавни, етнически и религиозни елементи в
балканските спорове в исторически план образува сложна плетеница, която постоянно затруднява изследователите в това да разграничат истинската причина
на отделните явления. Църковните и междурелигиозни напрежения на етническа
основа създават пространство за диалог и сътрудничество на отделните сфери
на съвременното общество в интерес на постигането на един по‑добър климат
за развитие. Науката, образованието и религията са средства за комуникация, а
не за разделение, стига да не са идеологизирани.
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Avant propo

В

ръзките между държавните, народните и религиозните общности имат
централно значение за българската история, която е в по‑голямата си
част история на църквата. Смесването на държавни, етнически и религиозни
елементи в балканските спорове в исторически план образува сложна плетеница, която постоянно затруднява изследователите в това да разграничат
истинската причина на отделните явления. Това повлиява съвременното
образование и политика дотам до използва историческите факти с идеологическа цел. По‑дълбокото вглеждане в историята би следвало да води до
преодоляване на стереотипите, които вредят на обществената среда с конфликтите, които причиняват.
Този материал се занимава с национализма по отношение на църковните
дела във връзка с принципната липса на всякаква национална концепция в
делата на петте световни патриаршии – Йерусалим, Рим, Константинопол,
Александрия и Антиохия в миналото. Много народи и нации са под юрисдикцията на всеки от тези църковни центрове, но никой от тях не приема
1
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идентичността си като следствие от патриаршеската катедра на своята църковна администрация. Промяната на това положение идва от особеностите
на държавно‑църковните отношения в диоцезите.
Апостолите като преки Христови ученици и разпространители на християнското учение по своята мисия проповядват по всички посоки на света
и сред всички народи Христовото слово като основават първите християнски общества в различни условия. Така много християнски общности възникват в античния свят и култура. Пет от църковните центрове посещавани,
организирани и наставлявани от апостолите получават водещ авторитет в
християнския свят до днес. В основата на съвременното им положение е авторитета на основателя им и историческото им значение. Александрийската църква е основана от св. ап. и евангелист Марк, Антиохийската – от св.
първовърховен ап. Петър, Йерусалимската община възниква още с проповедта на Спасителя, Римската църква също е основана от св. Петър. Според
Свещеното Предание, началото на църквата в Константинопол поставя св.
ап. Андрей Първозвани. Тези апостолски катедри формират т. нар. пентар‑
хия. Петте исторически патриаршии се ръководят от духовните си водачи
– архиереи удостоени да се наричат патриарси. Именно тези пет патриаршии имат ключова роля в първите векове на църковната история. Тогава се
оформят в писмен вид основните доктрини на християнската догматика и
съборът на петте патриарси практически управлява световната християнска
общност според решенията на св. Вселенски събори.
Петте най‑авторитетни катедри отначало не включват сред целите приоритетите на дейността на църквата никакви национални или националистически идеи. Те организират мисии на различни места с цел да евангелизират
езическите, още не християнизирани племена. За да улеснят тази дейност
мисионерите превеждат Свещеното Писание на съответния език говорим
от хората, които изявявали желание да чуят Словото и предстояло да бъдат
просвещавани във вярата. Все пак, църковното богослужение за известно
време остава на трите приети тогава за свещени или библейски езици – еврейски, гръцки и латински.
Въведение
Новозаветната църква на християните през първите три века на своята
история не носи никаква национална идея в дейността си. Идеята за Църквата като съкровищница на култура, етноса и националността на определена
държава с ясни териториални граници и народ с явни отличителни черти се
появява за първи път към средата на ІХ в. при християнизирането на българите. Те веднъж вече са обединили религиозната и държавната власт в ръцете на техните ханове. Когато ханските родове започват да се покръстват
тайно, идеята за подобно управление на новата религия се пренася и върху
християнството. Оттогава през славните и трагични периоди в българската
история, местната църква носи, пази и култивира българската националност
и национална идея. Може да се спори доколко това е един от приносите
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на България като византийска провинция за съхранението на създадената
култура при упадъка на империята. Без да се преувеличава българското наследство, като имаме предвид мобилността на границите на тогавашните
царства, исторически значимият процес е приложимостта на същите принципи за съседните народи, църкви и държави, които се оформят като нации,
филетични църкви и конфесионални държави в модерната епоха.
При проучване на балканската история в сравнителен план, може да се
види, че народите, които по‑късно идват на същата територия и се заселват
трайно ще легитимират своята национална, етническа и културна идентичност чрез своите национални църковни общности. За по‑късните държавници е определяща не принадлежността на локалните църкви към вселенската,
което им дава духовен авторитет, а националния характер на клира и възпитанието на вярващите в единност, което преследва светски цели. Тези
особености се отразяват при учредяване на древните балкански патриаршии при славянските царства през средновековието и възобновяването им
през възраждането. Така се появяват Сръбската и Румънска патриаршии,
Гръцката архиепископия, съвременните автономни и автокефални църкви
на новите балкански държави. Подобни особености важат и за Руската и
Грузинска патриаршии и православните църкви във всички други части на
света. По същите, не само канонични причини, всички нови патриаршии по
света покрай петте първоначални са наречени с общото определение наци‑
онални църкви. Само при доминиращото влияние на имперска общност и
обществено съзнание е било възможно да се възрази срещу този начин за определяне на същността на отделна християнска църква. Предимно светско
явление е признаването на нова патриаршия като напр. руската при по‑доброто й историческо положение в определен период, когато някои от петте
водещи по достойнство центрове са затруднени и зависят от помощта на
всички църкви‑сестри.
Всеки отделен народ на Балканите си е конструирал свой дискурс на
една и съща регионална история с нейните моменти на възход и падение
на отделни страни в местните териториални спорове. Многото прилики и
различия съществуващи днес в историческите разкази създадени на балканска територия водят до необходимост от постигането на нестереотипна
историческа оценка приемлива за повечето балкански жители. Това от своя
страна неминуемо ще доведе до оформянето на безпроблемно, демитологизирано или идеологически дебалканизирано общо пространство. Засега все
още паралелите към съвместното минало, особено тези идващи от църковно‑държавните напрежения понякога изглежда, че изникват отново и отново съвсем непроменени през вековете и епохите. По‑детайлното вглеждане
в историята на балканските народи показва, че сходствата са несравнимо
по‑важни от разнообразието на събития и процеси, които в крайна сметка
остават общи по същината си.
Постоянният цикъл от войни и мирни договори с Византия следва самото нахлуване на различни племена на балканска земя към края на VІІ и
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началото на VІІІ в. Евангелизацията на тези бъдещи народи и държави от
Изток и Запад води до борби за независими църкви и корони. Това предполага дипломатически игри едновременно с църковните и държавни власти
на Константинопол и Рим като центрове на империи. Двата църковни центъра сякаш залагат на доминиращата си езическа цивилизация от миналото.
Но новите християнски народи също носят някакво културно наследство
от своето езическо минало. Взаимната борба за светски и духовни интереси очертава периоди на културен и политически разцвет, войни и робства,
разрастване на нови империи, центрове на власт, духовност и култура и дви
жения за независимост в отделните случаи на тежко социално положение.
Сред разнообразието от исторически явления и процеси, някои изследователи забелязват ясен цикъл от 1400 години, който се повтаря в строга последователност и до наши дни. Възниква борба за църковно, политическо,
етническо и културно надмощие, която често се нарича движение за независимост; тя достига до известни постижения и връх в една или друга сфера за
да бъде последвана от упадък и същата игра да се повтори отново и отново
с подобни резултати през сменящите се епохи и поколения.
Основното, което искам да подчертая е: водещата роля на поместните
църкви в историята на балканските народи и техните държави. Във времена на възход и разцвет църквата подкрепя държавната политика и въздига,
в светски смисъл, или принизява, в духовен план, идентичността и религията на хората до средство за обединение въз основата на национално самосъзнание. Във времена на упадък и стагнация, дори когато и държавата е
прекратила съществуването си за известно време, църквата става убежище
за народа и пазителка, съкровищница на етническото и културно наследство заедно с духа на християнството и националността на една доминираща регионалното пространство православна държава. Като се занимавам
с основните моменти от историята на Българската православна църква, за
моята работа представлява интерес фактът, че тази християнска общност,
призвана да подготвя своите членове за бъдещия вечен живот, в земни условия се бори за независимостта и идентичността си още от създаването
си при покръстването. Българската църква има ключова роля в защитата на
интересите на държавата, оцеляването на местната и привнесена култура и
културна традиция. От друга страна, формирането на ясно българско народностно, а оттам и национално съзнание е свързано с борбата за интересите
на цялата славянска или балканска общност, в зависимост от геополитическата насока на международните отношения в дадения исторически момент.
С това проучването ми принадлежи едновременно към средновековната и
обща историческа проблематика на отношенията между църква и държава.
Два основни момента от българската средновековна история
Историческата част на този проект накратко преминава през два момента
в българската история, в които придобиването на независимост за националната или държавна църква е имало важна роля и в борбата за националната
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кауза и интереси, и за оцеляването на българската култура и народност в
трудни и невъзможни за това исторически обстоятелства. В този смисъл
Османското наследство, чиито обективен и положителен план все още е
незначителен за изследователите у нас, все пак означава запазване на народността, въпреки продължителния период на съществуване на българите в
ислямска империя и благодарение на известно византийско наследство и
оттам на милета като система за религиозна идентификация на подчинените
народи при управлението.
При заниманията ми в областта на българската църковна история, за мен
се оказа особено интересен фактът, че сред независимите нови църкви зависими канонично от признанието на петте патриаршии, единствено българската църква двукратно променя юрисдикцията си между църковните
центрове на Константинопол и Рим. За да проуча обективно тези две изключителни промени на църковната юрисдикция, а оттам и на ориентацията
на новата държава, приемам че конфесионална или неутрална, църковната
история е част от световната история.
От хода на историческите явления и процеси през средновековието, доколкото ги познаваме днес, става ясно, че събитията от църковната история през Първото българско царство (681–1015), особено при царуването на
Борис (852–889) и Втората българска държава (1185–1393), особено при управлението на Калоян (1197–2007) и Иван Асен ІІ (1218–1241) имат повече
политически, отколкото религиозно‑институционален характер. Принципно църквата и вярата от този период изглеждат на съвременните изследователи като дипломатическо средство в ръцете на българските владетели
и духовни водачи за достигане на политически придобивки, световно признание и влияние.
От една страна, към средата на ІХ в., при управлението на св. цар Борис І Михаил (852–889) България трябва да се бори за църковна и културна
свобода чрез дипломатически ходове между най‑близките църковни центрове – Константинопол от изток и Рим от запад. Още отначало добрата
воля на приеме християнството и да покръсти народа2 си го въвлича в игра
между двете църковни митрополии пресичащи сферите си на влияние във
владените от него земи. Получавайки кръщението си от Константинопол
през есента на 864 г., но виждайки, че оттам не може да получи автономна
църковна власт и автокефално църковно управление, Борис се обръща към
папа Николай І (858–867)3. Запазената кореспонденция между двамата владетели е от особен интерес не само като извор на църковната и държавна
история. В преговорите си с папа Николай І, Борис се надява да постигне
съгласие за получаване от Рим на това, което му е отказано от Босфора. Самият папа е благоразположен към тези преговори, защото вижда в този акт
2

3

A. VAILLANT‑M. LASCQARIS, La date de la conversion des Bulgares. ‑ Revue des ètudes
slaves, №13 (1933), с. 5 и следв.
F. BOUGARD, Niccolò I, В: Enciclopedia dei Papi, т. I, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma,
2000, с. 1–22;
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и институционално обръщане на България към престола на св. ап. Петър.
За Понтификата това е възможност за Рим да си компенсира прехвърлянето на Илирик от Лъв ІІІ в Константинополска юрисдикция през периода на
иконоборството. Борис е щедро на разположение на папата за приемане на
римските пратеници. Така латинизацията на българската църква и държава е наложена от обстоятелствата във властта. Тъй като българският княз
очаква повече, отколкото римският първойерарх е склонен да даде, скоро
Борис се отегчава от резервите на Николай І и Адриан II (867–872)4. Борис
осъзнава, че унията с Рим не придвижва напред въпроса с независимостта
на църквата според исканията му. Затова той се отказва от преговорите с
римската църква и през 870 отново се обръща за съдействие към Константинопол. В крайна сметка българската църква получава известна автономия,
която на този етап задоволява исканията на властите5. Но остава богослужебното и литургично споменаване на Константинополския патриарх от
страна на българския патриарх като израз на каноничното подчинение на
цялата църква на източния християнски център.
Наред с църковното значение на тези промени в българското ориентиране в духовното пространство, Борис е особено загрижен за културната
страна на дипломатическите промени. Като първи официално християнизиран български владетел Борис дава възможност на учениците на св. св.
равноап. Кирил и Методий да въведат в културните граници на държавата
му новосъздадената славянска писменост, включително и за богослужебна
употреба наред със свещените езици6. Това е ключов момент с революционно значение за християнския свят и цивилизация – не само за българите и
славянските племена. По този амбициозен начин българският княз иска за в
бъдеще да избегне гръцкото влияние в българските земи в глобална културна и църковна перспектива. Предполага се, че това е пътят на обособяването
на бъдещата българска империя. Същата цел на църковната политика имат
и следващите български владетели.
От своя страна управлението на Асеновци (1204–1235) е вторият по‑значителен период на защита на националната или по‑скоро етническа кауза
на България (доколкото тя е развита през средновековието) чрез „дипломатическа совалка” между източния и западен християнски центрове. Калоян
(1197–1207), третият от династията, е благословен за владетел от търновския архиепископ. Новият български цар знае добре, че той и държавата
му ще бъдат приети за равни от другите европейски монархии само след
утвърждаване от една от двете близки световни митрополии – Рим или
Константинопол. Не е странно, че Калоян отговаря на римското предложение за утвърждаване на църквата и държавата му. Той осъзнава, че не може
4
5

6

O. BERTOLINI, Adriano II, В: Enciclopedia, т. I… цит. съч., с. 22–28;
Т. КОЕВ, Началото на независима (автономна) Българска църква – 4 март 870. ‑ Духовна
култура, №3, 1985, с. 15–26;
И. БОЖИЛОВ, Културата на средновековна България. АБАГАР Холдинг, 1996, с. 83–85;
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да получи същото от Константинопол поради отношенията на „постоянна
война” между България и Византия.
Папа Инокентий ІІІ (1198–1216)7, който подчинява духовно Сърбия, вижда
в благоразположението на Калоян добра възможност да обедини под римска
юрисдикция целите Балкани. След известни преговори унията се осъществява и от 1204, макар и за кратко, отношенията между Рим и България се
развиват според желанието на двете държави8. Отношенията на България
с младата Латинска империя (1204–1260) основана на Босфора се влошават
от неизгодната политическа ситуация, а това по принцип в църковната история се отразява и на църковните връзки9.
С идване на престола на Иван Асен ІІ (1218–1241), законен наследник
на Асеновци, българската империя се развива интензивно10. Авторитетът и
влиянието на новия български цар в римския двор на Босфора в един момент го доближава до мечтата на сина на цар Борис, цар Симеон (893–927),
която е цел на мнозина владетели и по‑късно. И Симеон и Иван Асен ІІ искат
да се създаде българо‑византийска империя със столица в Константинопол.
Единствената разлика в целта на двамата български владетели се състои в
това, че основното средство за Симеон е армията, а за Иван Асен ІІ – дипломацията. Иван Асен от позициите си на регент иска да наложи дъщеря
си Елена за съпруга на младия латински император Балдуин ІІ (1228–1261).
С това българският цар смята да влезе в роднински отношения с (династията) Кортеньо и е уверен, че всички ще са убедени във военната му мощ.
Така той се вижда като бъдещ тъст на новия император и оттам – мощен
и неограничен владетел на Константинопол. Изборът на Йоан Де Врине за
константинополски император предизвиква пълен обрат в политиката на
Иван Асен ІІ. Логичното следствие от всичко това е втората преориентация
на българската към константинополската църква. България и Рим отново се
разделят юридически и се прави църковна уния с Византия представена в
този момент от законния си наследник – Никейската империя.

7

 	Авторски колектив (под ред. на Andrè Vauchez) Storia del Cristianesimo, т. V ‑ Apogeo del
Papato ed espansione della Cristianità (1054–1274), Edizioni Città Nuova, Roma, 1997, с. 504–
510; W. MALECZEK, Innocenzo III В: Enciclopedia. т. II… цит. съч., с. 326–350; D. HINTNER,
Die Ungarn und das byzantinische Christentum der Bulgaren im Spiegel der register Papst
Innozenz III. Leipzig, 1976; И. ДУЙЧЕВ, Innocentii III epistolae ad Bulgariae historiam spec‑
tantes. София, 1942;
8
 	Н. ШИВАРОВ, Търновският архиепископ – „примас на България”. ‑ Духовна култура,
№ 3, 1985, с. 1–15;
9
 	J. RILEY‑SMITH, Breve storia delle crociate. Mondadori, Milano, 1994, с. 173–184; К. ГАГОВА,
Кръстоносните походи и средновековна България. Университетско издателство, София,
2004, с. 118–166;
10
И. БОЖИЛОВ‑В. ГЮЗЕЛЕВ, История на България, т. I. История на средновековна Бъл‑
гария VII–XIVвек. Издателство Анубис, София, 1999, с. 478–500; П. НИКОВ, Църковната политика на Иван Асен ІІ в 1235 година. В: Българска историческа библиотека, №3,
1930, София, с. 65–111;
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Заключение
В хода на проследяване на историческите събития и при аргументиране
на гледната ми точка по тяхната оценка от различни автори се налага сходството на средновековната и съвременна църковна история на Балканите.
Като следвам логиката на тези паралели, искам да изтъкна, че основен мотив
за българските царе е независимостта. За елитите в миналото националното обособяване, доколкото то е било възможно в средновековни условия,
е било залог за успеха на бъдещото културно развитие на църквата и държавата. Историята свидетелства, че Борис‑Михаил, по‑късно Калоян и Иван
Асен ІІ търсят алтернативни решения на своите планове за България. Желанието за независимост на царете е най‑ясен израз на национално чувство,
преди още да има социални условия за възникването му в обществен план.
От гледна точка на национализмите, които са основна тема на този форум, стремежът ми да потърся гледната точка на сравнителната балканска
история стига до там, че съвременните явления често са резултата от желанието на властта за връщане към стари проблеми и спорове със съседните
страни с цел окончателното им разрешаване. Пример за това е отделянето и
развитието на новите балкански държави от 90‑те години на ХХ в. и обособяването на църквите им. За църковните дела традицията има свещен смисъл и връщането към миналото е канонично оправдано. Но в социален план
религиозните организации по принцип се стремят към осъвременяване на
своите методи на работа. Но самото търсене на подкрепата на църквата за
държавната политика има своята архаична и постмодерна страна.
Новите държави възникнали след разпадането на социалистическата империя по всичките й краища се борят поне за това, което са имали преди
идването на комунистическата власт. Още по‑добре обмислената стратегия
цели резултатите, които биха се постигнали ако тази власт изобщо не беше
идвала. Политиката подклажда борбата за свое държавно име, за собствен
език. Църквата следва да провежда тази борба, както преди да провежда комунистическата идеология. Нищо чудно, че пост‑комунистическите страни
имат проблеми в тази борба със съседи, които не са преживели атеистична
власт и национализация. Те не разбират смисъла да се провеждат промени
в църквата, където нововъведенията не са характерен начин на организация.
Конфликтът с пост‑комунистическите съседи също е жесток. Църковното
единство не е било разрушено и от атеистичната власт, а демократизацията го премахва със законови и политически средства. Ако се премахнат
стереотипите, с които сме възпитани, лесно бихме сравнили тези явления
с връщане в средновековието. Докъде, обаче, съвременният елит ползува средновековни модели, особено при решаване на църковните спорове
при демократизацията? За да си отговорим на такива въпроси си струва
да изследваме задълбочено историята си в една по‑широка, поне балканска перспектива. Наистина дискурса на историята на съседите шокира, но
професионалният читател може да извлече без смущение необходимата му
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информация. Как съседите работят с общите исторически извори, как след
това формират общественото си съзнание чрез медиите и образованието,
как възпитават подрастващите, как управляват малцинствата и религиозните си общности, какво разбират под човешки права? Всичко това може да
ни бъде полезно.
У нас романтизмът, национализмът, марксизмът със всичките им особености са все още живи методи, ако не в историческата наука, то поне в
нейната популяризация. Същото в известна степен се отнася и за църковните изследвания. Политиците имат интерес от съживяването на самите
идеи, които са създали тези методи за проучване на историческото минало
и това създава реален проблем при общуването ни с българи и чужденци
познаващи световната научна литература. От друга страна не само междуцърковните отношения носят отпечатъка на културните разделения с Рим,
Константинопол‑Истанбул и Москва. От преодоляване на напрежението със
съседите и с по‑далечния Изток и Запад зависи качеството на съвременната българска култура. Засега официалното дистанцира при неофициално
подражание не носи добър резултат, защото проблеми като нездравия национализъм подхранван от изкривяване на историческата представа за миналото могат да преживеят комунизма и да попречат на демократизацията
и позитивният глобализъм на бъдещето. Всеки исторически период оставя
известно наследство, което може да послужи на бъдещото за отрицателен и
положителен пример. Дълг на историческата наука е да разкрие именно това
като възстанови обективната, ако не и съвсем пълна картина на станалото.
Проблем възниква, когато ние се определяме като почитатели и последователи на едната или другата страна, на един или друг център или полюс,
който ни дърпа навън или навътре в новите граници на съвременната общност. Това напрежение поражда нови деления в света наричан стереотипно:
след/пост‑византийски, след‑османски, православен, след‑комунистически,
Източна, Югоизточна Европа, Балкани, Изток и т. н.
Църковните и междурелигиозни напрежения на етническа основа създават пространство за диалог и сътрудничество на отделните сфери на съвременното общество в интерес на постигането на един по‑добър климат за
развитие. Науката, образованието и религията са средства за комуникация,
а не за разделение, стига да не са идеологизирани.
Като се сравнява старата и по‑съвременна история на една балканска
страна с тази на другите, може да остане впечатлението, че всичко се повтаря
без да се достигне до правилния „исторически урок”. Без това да е подход на
марксистката историография, учените следва да познават по‑добре съчетанието на духовни и светски фактори в основата на църковните дела от миналото и настоящето. Така националната и конфесионална перспектива вече
няма да доминират над международния, интеркултурен, интеррелигиозен и
интердисциплинен дискурс. Ще се избегнат концептуалните и комуникационни препятствия пред религиозните и богословски проучвания и тяхната
критика. Тогава разликата в поколенията вече няма да се дължи на нездрави:
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стереотипи, йерархичност, непотизъм, корупция и липса на прозрачност, а
на разлика в академичната подготовка и професионалните методи. Дали
тогава европейското бъдеще на полуострова отново ще бъде само едно продължение на минали събития като съществуващите стари и безкрайни проблеми станат вечни, вместо да се преодолеят и решат? Дали общественото
мнение и хората, които взимат решения ще преодоляват по‑лесно миналото? Да се надяваме, че бъдещата култура ще бъде независима от многото
стереотипи, които досега са спъвали развитието на държавите и църквите.
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кроз историју свих балканских народа, па и бугарског, и разматра место и
улогу Бугарске православне Цркве у тим дешавањима у средњем веку и у
савремено доба.
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Сто тридесет година проглашења аутокефалности
Српске Цркве у Кнежевини Србији

Abstract: Берлинским конгресом, 1878. године, Србија је добила државну независност. Цариградски патријарх Јоаким III посебно је ценио великога митрополита
Михаила Јовановића и кнеза Милана Обреновића, па је тако отворено питање аутокефалности Српске Цркве у Кнежевини Србији. Пошто је патријарх Јоаким III
објавио да је ступио на престо патријаршијски, кнез му је „изјавио жељу и потребу
да се призна канонским путем независност Српске Цркве“. Акт о аутокефалности
дошао је у време када се прослављала двадесетпетогодишњица архипастирског
рада митрополита Србије Михаила Јовановића (она је празнована 14. октобра 1879,
а акт о аутокефалности је објављен 20. октобра 1879).
Key words: аутокефалија, Кнежевина Србија, Српска православна Црква, цариградска патријаршија, Јоаким III.

М

итрополит београдски Антим је са управе своје епархије отишао у
Цариград 1830. јер је увидео да српски народ жели да на епархијама
у Србији има српске епископе. Залагање кнеза Милоша у Цариграду је то
потпомогло.1 За новог митрополита изабран је Мелентије Павловић, који је
посвећен у Цариграду 18. августа 1831. године. Он је затим, 19. августа 1831,
посветио Никифора Максимовића за епископа ужичког. Већ 14. октобра 1831.
рукоположен је Герасим Ђорђевић за епископа шабачког. Потребно је било
да се уреде односи Митрополије београдске и Цариградске патријаршије.
Београдска митрополија (у којој су биле епархије Шабачка и Ужичка), тј.
Српска Црква у Кнежевини Србији, јануара 1832. уредила је своје односе са
Васељенском патријаршијом уговором: добила је унутрашњу црквену управу.
Цариградски патријарх Константије са својим синодом одлучује:
Пошто су Његова Светлост, књаз народа српског Г. Милош Обреновић, духовенство и великаши истога народа — у намери душекорисног устројења и
уређења њиховог свештенства — предложили нам опредељење неких правила за будуће наименовање њихових архиепископа, и свега онога, што се
односа истог народа к нашој у Христу Великој Цркви тиче, равно и новчаног
предмета…

1

Митрополит Михаило, Православна српска црква у Краљевини Србији, Београд, 1895,
204.
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Од данас и надаље кнез и народ бирају како митрополита тако и епископе у Србији међу духовенством српским тако да од стране наше Високе
Цркве не може бити никакве примедбе ни на начин избора, ни на место
рођења, ни на лице које је изабрано.
Да архиепископ по општој вољи и сагласности народа српског и духовенства изабран, од данас за свагда назван буде митрополитом целе
Србије, т.ј. архиепископ београдски имаће титулу митрополита целе
Србије, коме ће сви епископи исте земље подчињени бити. У случају сваког новог наименовања митрополита из средине духовенства српског —
по горепоменутом начину учествовања народа и књаза, дужан ће бити
Књаз и народ српски известити патријарха о учињеном избору и личности изабраног и препоручити му га на посвећење; а патријарх пошто
се увери, да је избор сходно правилима Цркве учињен, биће дужан без
сваког одлагања писмено своје одобрење послати и првосвештенички
благослов, како би тамо по обреду црквеном посвећење митрополита у
дејство привело се.
Да српски епископи изабрани између духовенства српског од књаза и митрополита, тако буду посвећени без претходног патријарашког одобрења,
него јединствено влашћу и пуномоћјем њиховог митрополита, као законског првоначалника тамошњег, па да затим за посвећење јави патријарху,
који ће у своме одговору на то дати свој пристанак и благослов.
Да се приликом сваког новог избора митрополита пошаљу патријарху као
уздарје 300 дук. цес. аустријских, а приликом наименовања и посвећења
српских епископа, да Велика Црква ни под којим објашњењем што тражити не може — речена пак сума од 300 дук. цес. не подразумева се под
оним годишњим давањем, које даје српски народ каси Велике Цркве, т.ј.
3000 гроша за архиепископа и 3000 гроша за епископа ужичког, него ова
остаје посебно и има се нарочито давати, као што је речено, приликом новог избора митрополита; а када се и други окрузи, који Србији припадају,
Србији присаједине, онда ће ово годишње давање од стране Србије у јед
ној општој суми одредити се и издавати.
Да давањем одређене годишње суме у касу Велике Цркве и оних 300 дук.
цес. аустр. при новом избору митрополита — како архиепископ, тако и сво
српско духовенство слободни буду од сваког изискивања и потраживања
од стране Велике Цркве, немајући осим горереченог других обавеза ни
према патријарху, ни према Великој Цркви; и да ни патријарх ни Велика
Црква ни београдски митрополит не може потраживати део у наслеђу
добара умрлих архијереја; нити патријарх нешто за отпуштање грехова,
будући да се таква заоставша имања како митрополита тако и епископа
на корисну употребу у богоугодним и државним делима, у народну касу
положити имају.
Ни митрополит ни епископи српски, немају право задуживати се на рачун српског народа, ни на рачун ове Високе Цркве.
Митрополит не може без законите воље патријарха константинопољског
и одобрења српског књаза бити збачен са своје епархије, као ни српски
епископи без сагласности митрополита и књаза.
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На крају, да на богослужењу митрополит Србије спомиње патријарха кон
стантинопољског, а име митрополита сви епископи у Србији…2

Овај уговор је допуњен 17. јула 1836, за време патријарха цариградског
Григорија, када су шест округа присаједињени Србији. Митрополија београд
ска и све Србије је сада имала три епархије — трећа је била Тимочка, основана 1834. Одређено је да се убудуће патријаршији годишње исплаћује 9000
гроша.
Промена на челу Цркве и дефинисање њених односа са Цариградском
патријаршијом омогућили су да се потребна пажња усмери на васпитавање
и образовање свештеничких кандидата, па је 1836. основана београдска
богословија. (У Србији Карађорђевој у Београду радила је 1810–1813. прва
богословија у кући поклоњеној од Доситеја Обрадовића, чији је управитељ
био игуман манастира Фенека Вићентије Ракић, познати беседник, преводилац и писац.)
Ситуација у Србији изменила се после српско‑турских ратова 1876–
1878. године. Берлинским конгресом 1878. Србија је добила државну независност и у њеним границама нашла се још једна епархија: Нишка (јер
су присаједињени Нишки, Пиротски, Врањски и Топлички округ). Виктор Чолаковић, познатији као деда Виктор, епископ нишки, „благословом цариградске Цркве и сагласјем отачаствених архијереја, иако је био
егзархијски епископ, указом од 1. фебруара 1879. године ушао је у састав
српске јерархије.“3
Цариградски патријарх Јоаким III посебно је ценио великога митрополита Михаила Јовановића и кнеза Милана Обреновића, па је тако отворено питање аутокефалности Српске Цркве у Кнежевини Србији. Пошто је
патријарх Јоаким III објавио да је ступио на престо патријаршијски, кнез
му је „изјавио жељу и потребу да се призна канонским путем независност
Српске Цркве“4. Акт о аутокефалности дошао је у време када се прослављала
двадесетпетогодишњица архипастирског рада српског митрополита Михаила Јовановића (годишњица је празнована 14. октобра 1879, а акт о аутокефалности објављен је 20. октобра те године).
Следећа преписка најбоље нам илуструје како је донета ова значајна
одлука.5

2

3

4
5

Видети: митрополит Михаил, Православна Србска Црква у Књажевству Србији, Београд,
1874, 105–107; и архимандрит Нићифор Дучић, Историја Српске Православне Цркве, Гацко, 2002, 140–141.
Митрополит Михаило, Православна Српска Црква у Краљевини Србији, Београд, 1895,
227.
Независност Српске Цркве проглашена 1879, Београд, 1880, 2.
Исто, 3–37.
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ПИСМО
ГОСПОДИНА МИТРОПОЛИТА СРПСКОГ
ЊЕГОВОЈ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХУ ЈОАКИМУ III
Ваша Светост.
Добивши известије од 24. Новембра 1878. године да је промислу Божијем
угодно било, после блажене успомене патријарха Јоакима II узвисити на престо Васиљенског патријарха Вашу Светост, зарадовали смо се милостивом
смотрењу Господа Исуса Христа, који вручава видиму управу своје свете
цркве мудром, просвећеном и ревностном Архипастиру у времену, које задаје
бригу свима, који стоје на врху управе ове или оне области.
Успокојени овим известијем Ваше Светости, честитамо Вам узвишење, а
светој великој цркви матери свију других областних цркава, што је њена управа дошла у руке мудроме и благочестивоме Пастиреначалнику.
У жељи, да срећно проведете свету цркву, као мудри корманош кроз све
опасности, умиривши раздоре и уклонивши неслоге у њој, као испуњен високе љубави евангелске отац, за благо, утврђење и унапређење свете вере
православне у срцама свију људи и народа, који су верна деца свете православне цркве, препоручујем своју паству светим молитвама и љубави, а себе
благоволењу Вашем и с дубоким уважењем и оданошћу имам част бити

Е№ 316.
3. Фебруара 1879. год. у Београду.

Ваше Светости
покоран слуга
Архијепископ Београдски и
Митрополит српски,
Михаил с.р.

МИНИСТАР ИНОСТРАНИХ
ПОСЛАНИКУ ЊЕГОВОГ ВИСОЧАНСТВА У ЦАРИГРАДУ
Господине посланиче!
Наступило је време, да предузмемо кораке за уређење наших црквених од
ношаја према великој цркви цариградској.
Пошто је Србија престала бити саставни део отоманске царевине, природно је,
да ни црква наша не може остати у оном одношају према цариградској цркви,
у коме се она налазила за време вазалних одношаја Србије према отоманској
порти. Ако црква католичка не познаје државних граница, црква православна,
напротив, не показује примера, да се представништво њено у једној држави
може налазити у зависности од црквеног старешинства у другој држави; шта
више, новија историја даје нам примера, да су државе, које су се образовале
из појединих делова Турске, и цркву своју изводиле испод хијерархијског
старешинства цариградског. Грчка, која је припадала не само по вери но и по
народности цариградској цркви, одвојила се од цариградске патријаршије,
чим је своју државну независност прогласила. Јонски острви, док су били
под протекцијом енглеском, зависили су у црквеном погледу од патријарха
цариградског, а како су, у најновије доба, придружени краљевини Грчкој, ова

Саборност 3 (2009) [205–220]|209

је зависност престала. Митрополит јонски постао је одмах чланом св. синода атинског.
Што је цариградска патријаршија признала најпре једноверној и једноплеме
ној Грчкој, па затим једноверним и једноплеменим острвима јонским; то
уверени смо, неће она спорити ни Србији, која се, од како постоји као кнежевина, њој обраћала оним осећањима пијетета, која су јој вазда осигуравала најбоље и никад непомућене одношаје са великом црквом. Шта више, у
данима искушења, у које је кад и кад западала велика црква, српска црква и
српска држава остале су јој свагда верне и одане, па свој глас и свој аукторитет употребљавале и преко граница Србије у корист слоге и заједнице са великом црквом. И данас, кад би Србија консултовала своја осећања пијетета
према великој цркви, она би сретна била да одржи и даље своје хијерархијске
одношаје са великом црквом, но она има да испуни дужности, које јој собом
доноси њена државна независност.
Да, пали су сви основи на којима је стајало вазалство Србије; изгубили су
важност трактати и хатишерифи на којима је почивало старо стање кнежевине, па се сасвим природно намеће питање да ли може остати у важности
конкордат закључен између вазалне кнежевине и цариградске патријаршије
закључен 1832. год.
Ово питање, чим се положи, само је по себи већ решено. Кад нема више трактата ни хатишерифа, који су освештавали вазалство кнежевине, природно је,
да не постоје више ни оне погодбе, које су на њиховом темељу утврђење, као
што је конкордат. Србија је иступила из састава отоманске царевине, и по
сили једног великог међународног акта, ушла у ред независних држава. Са
државом српском повратила се у своју независност и српска црква.
То је данас и правно и фактично стање ствари, које не би даље потребовало
никакве формалне расправе; но ми желећи, да и даље останемо верни својим
осећањима оданости према патријарху васионском, нисмо ради, да се од њега
хијерархијски растанемо без споразумљења и благослова Његове Светости.
У то име, ја сам примио налог од Његовог Височанства да на вас, Господине
Посланиче, управим ова посматрања с препоруком, да их ви смерно поднесете Његовој Светости и да од Њега, запросите благослов за разрешење
од дојакошњих хијерархијских веза са уверењем, да ми, и ако смо током
историјских догађаја принуђени да учинимо овај корак, ипак смо далеко и од
помисли, да бисмо се хтели одвајати и догматички од велике цркве. Ми ћемо
и даље очувати догматичке свезе са њом; она ће у нама и даље налазити свагда верне и одане православне синове, готове да подржавамо њу и њен углед.
Ми остављамо вама, Господине Посланиче, да се постарате извести ове налоге нашега узвишенога Господара у најсходнијој форми. Ми се надамо, да
ћете ви умети извршити свој задатак, а да наши одношаји са великом црквом
остану и даље срдачни, као што су и досад били, а уздамо се, такође, да одзив,
који ће наш корак наћи код Његове Светости, не може бити неповољан, јер
смо уверени, да патријаршија цариградска неће хтети превидети ново стање
ствари, које су догађаји створили, а Европа освештала.
Примите, Господине посланиче, уверење мог одличног поштовања.
11. Фебруара 1879 год.
Београд.							

Јов. Ристић.
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ПИСМО ЊЕГОВОГ ВИСОЧАНСТВА КЊАЗА
ЊЕГОВОЈ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХУ ВАСИЉЕНСКОМ
ЈОАКИМУ
(превод с француског)
Пресвети Оче!
Примио сам писмо, којим је Ваша Светост изволила Мени обзнанити своје
ступање на престо патријаршије цариградске.
Вест ова била Ми је у толико пријатнија, што узорита својства, која одликују
Вашу Светост и која су позната целом православном свету, могу само увећати
сјај ове свете цркве васиљенске, којој, сретан сам бити један од најоданијих
јој синова.
Подносећи Вашој Светости моје најискреније честитке и жеље за дуготрајност
и срећу Ваше управе, Ја Вас у исто време молим, да верујете у Моју тврду намеру да одржавам у новом положају Србије најусрдније одношаје са матером
црквом. Мој министар у Цариграду биће у осталом већ имао част, донети до
знања Вашој Преузвишености упутства, којима је он у том погледу снабдевен.
Желећи од свега срца, да најпотпуније споразумлење влада међу великом
црквом васиљенском и свима црквама православним у свему оном, што се
тиче користи, достојанства и части наше свете вере, Ја молим Вашу Светост
да Ми изволи дати свој апостолски благослов и да верује уверењима оданости
пуна поштовања, с којом остајем, Пресвети оче
Ваше Светости
						
најоданији
25. Априла 1879.					
М. М. Обреновић, с. р.
Ниш.
ПИСМО Г. МИТРОПОЛИТА СРПСКОГ
ЊЕГОВОЈ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХУ ЈОАКИМУ III
Ваша Светост!
Милост Господа Бога даровала је Српском Књажеству независност и проши
рење граница, усљед чега створен је и нов положај Српске Државе, која жели
видети и Српску Цркву у положају, што га собом доноси ново стање државе,
надајући се да ће света велика Црква, као чедољубива мати, радовати се успеху
Хришћанске државе наше и благословити ново стање.
Његово Височанство Владатељ Српски, Књаз Милан Обреновић IV, као веран и добар син свете православне матере цркве, а исто тако и његова благочестива Висока Влада уједно с нама и народом, желе остати у пријатељским
отношењима према светој великој Цркви и при новом стању и положају државе и цркве Српске, као што ће и Ваша Светост имати довољно уверења и доказа о томе како је Српски народ тврд у православној вери и љубави према
Цркви.
За ново стање и положај Србије, узимамо слободу замолити од Ваше Светости
благослов свете Матере велике Цркве, да и она, као верна и добра кћи њена,
ојачана милошћу Господа Бога и љубављу матере велике Цркве, утврђује се,
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развија и напредује, сходно новом положају и стању њеном, као независне
државе.
Па зато срдачно молимо Вашу Светост, да благоволите отечески примити предлоге Посланика Његовог Височанства Господара нашега, г. Филипа
Христића за уређење међусобних црквених отношења наших, те тиме обра
дујете православни народ Српски, који је много жртава принео и много крви
пролио за достојанство и за слободу своју.
И почем је Србија ослободила и присајединила неке у целини, а неке у мањим
границама четири округа — Нишки, Пиротски, Топлички и Врањски, који
су пређе били стављени у Област Бугарске Екзархије, где је остао Архијереј
Нишки Г. Виктор, и где има доста свештеника, који су од Бугарских Архијереја
рукоположени; то молимо Вашу Светост, да благоизволите и њих благословити кад они дадоше нам уверење да желе бити у заједници с нама, да примите љихову жељу и искрену изјаву, па да и њих велика љубав матере Цркве
неодбаци но прими у своја материнска недра.
У нади, да ће Ваша Светост отечески примити молбу, коју Вам од стране наше
отечествене Цркве предајемо и обрадовати и нас и паству нашу благословом
за ново стање и положај Србије, препоручујем је светим молитвама и љубави
Вашој, и с дубоким уважењем и оданошћу, имам част бити
Ваше Светости
				
покорни слуга
Е№ 912.					
Архијепископ Београдски и
4. Маја 1879. године				
Митрополит српски
у Београду.					
Михаил, с. р.

ЊЕГОВА СВЕТОСТ ВАСИЉЕНСКИ ПАТРИЈАРХ ЊЕГОВОМ
ВИСОЧАНСТВУ КЊАЗУ СРПСКОМ
Ваше Височанство!
С радошћу примисмо писмо од 25. Апр. ове године којим је Ваше благочастиво
и Богохранимо Височанство изјавило своја благочастива расположења према светој мајци, великој Христовој цркви, и показало топлу жељу, да Србија,
у свом новом политичком положају, задобије од мајке цркве, одговарајуће
признање за своју свету цркву. Ову жарку жељу Вашег Височанства као уместну и правичну, радо смо примили, и предузели смо, да је свето и Богоугодно испунимо, што смо и учинили у Светом Синоду, гди су заседавали свети
Архијереји наше апостолске и васељенеке Патријаршије, који су у св. Духу
наша љубазна браћа и сурадници. По канонима црквеним за овај случај прописаним, састављен је протокол, у ком се света црква у Србији проглашава
за самосталну и независну, и као такова да се има признати од свију православних цркава у целој васелени. Ово наше решење које се има објавити
свима православним духовним и мирским становницима у Богохранимој
српској држави, саопштили смо у једном молитвеном и поучном писму
на Г. Архијепискога београдског и Митрополита српског, нашег у Христу
прељубазног брата и сурадника Михаила. Свршивши ово, на изложени начин,
достављамо Твоме Богохранимом Височанству, благочастиви Књаже, молећи
Те, да Твоја наследна и одлична благочастивост не престане крепко бранити
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и заштићавати права српске цркве, онако, као што прописују правила једине
свете, католичке и апостолске православне цркве, на славу и утврђење Твога
књажевског престола, а на радост и умиљење наше. Благодат нашег Господа
Исуса Христа нека за свагда укрепи и осени Ваше Височанство.
Вашег благочестивог Височанства жарки у Бога молитељ и сасвим предани
Патријарх Цариградски
Јоаким
Ефески (митроп.) Агатангел			
Халкидонски Калиник 			
Дерконски Јоаким				
Новокесаријски Јеротеј 			
Смирњански Мелетије

Митимњански Пајсије
Имвријски Никифор
Фанариоферс. Константин
Кооски Мелетије

20. Октобра 1879. год.
у Цариграду.
Његова Светост Васиљенски Патријарх
Његовом Високопреосвештенству
Архијепископу БеОградском и Митрополиту Српском
Преосвећени и Богохрањени Архијепископе Београдски и Митрополите
Србије, по светоме Духу прељубазни и предраги брате и саслужитељу смерности наше, Господине Михаиле!
Ваше Нама драго Преосвештенство братски у Господу поздрављамо!
С братском усрдношћу примили смо Ваше братско писмо од 4. Маја ове год.,
и прочитавши га у Саборској седници, увидели смо шта нам као брат предлажете о светој Цркви у Србији, и како сматрате, кад је по божијем благоволењу
свршена политичка независност и проширење граница Богом очуване Кнежевине; да се и тамошња Црква постави у стање слично, тако рећи, политичкоме, изјављујете, да је то жеља и благочастивога Књаза и његове високе владе
и свега благочастивога народа.
Дознали смо затим и то, какву молбу подносите о схизматицима бугарским,
који се налазе у Епархијама сада Кнежевини политички присаједињеним, како
би и њих благословила Наша Света Христова Црква, пошто показују жељу да
се покају и саједине са светом Црквом у Србији.
Одговарајући дакле високо‑уваженому Преосвештенству Вашему, овим Па
тријаршким и синодским писмом Нашим, јављамо Вам, да смо молбу Вашу о
каноничком независном успостављењу Св. Српске Цркве, као умесну и праведну, с братским усрђем примили, и пошто смо договорно у Синоду о њој
расудили, како би црквено дело тога успостављења било по св. правилима и
узакоњеном изодавна у Цркви поретку, и кад је благодетним дјејством Пресветога Духа ствар до краја доводена била, једногласно и с радошћу у души
прогласили смо Православну Цркву у Србији, у границама као што се сада
политички увећана налази, за самосталну и независну. И издавши о томе
свештени Синодски Акт шиљемо га сада Вама, са молитвеним и саветним
писмом Нашим на цео тамошњи хришћански народ, те да се јавно прочита
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у свима св. православним Црквама које се у српској Кнежевини налазе, и о
чему молимо братски Ваше Преосвештенство, да се као што пристоји изврши.
У томе свештеноме Акту казали смо што је за доста и о другој Вашој молби,
која се схизматика тиче.
И тако дакле јављајући Вам с радошћу духовном, да је Божијом помоћу свршено успоставлеље св. тамошње Цркве, и осећајући према Вама радост, као мајка
наспрам кћери и као браћа према браћи, која добро раде и напредују — молимо се Богу од свег срца и душе, да се света српска самостална Црква и у томе
новоме стању, оснажена покаже велика и светла у Христу Господу нашем, а
по будном духовном управом Вашом, коме и година што више нека буде, са
здрављем и спасењем.
Високоуваженога Преосвештенства Вашег
Вазљубљени по Христу брат
и свагда на услузи
Архијепископ Константинопољски Јоаким
Ефески (митрополит) Агатанђео
Никомидијски (митрополит) Филотије
Халкидонски (митрополит) Калиник
Дерконски (митрополит) Јоаким
Неокесаријски (митрополит) Јеротије
Смирњански (митрополит) Мелетије
Митимњански (митрополит) Пајсије
Имвријски (митрополит) Никифор
Фанариофарсалски (митрополит) Константин
Кооски (митрополит) Мелетије.
Број проток. 4163.
ЈОАКИМ
ПО МИЛОСТИ БОЖИЈОЈ
АРХИЈЕПИСКОП ЦАРИГРАДА, НОВОГА РИМА И
ВАСЕЉЕНСКИ ПАТРИЈАРХ
Православни Хришћани, становници Богом спасене и Богом чуване Кнежевине Србије, и ви из броја свештенога клира, и Ви из реда световнога, Наша
вазљубљена по Господу чеда.
Благодет нека буде са свима Вама и мир од Бога, од нас молитва, благослов
и опроштај!
Кад је по милости и благоволењу Божијем постала свршена и стала извесна
политичка независност ваша, коју смо и Ми, као што је и природно било, с
радошћу и веселошћу угледали, сљедовало је да и црквена независност ваша
за тим дође, као што је то и код других држава и цркава било. Па с тога, кад
су се Благочастиви и Премилостиви Књаз и Господар Милан Обреновић IV,
и Преосвећени Архијепископ Београдски и Митрополит Србије, Господин
Михаил обратили писмено за то Нашој Великој Христовој Цркви, Смерност
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је Наша заједно са Светим Синодом Митрополита Нашега Апостолског и
Васељенског Патријаршког Престола, у Духу Светоме расудивши, нашла за
праведно и умесно, да се политички већ независној и увећаној, Богом чуваној
Кнежевини Србији даде и потпуна црквена независност, тако, да од сада света православна Црква њена и буде и назива се и од свакога као самостална
признаје се; а то смо још и као трајно утврдили, издавши према одредбама
Светих и Блажених отаца наших Писмено (Акт) свештено и синодско о томе,
које и вама сада шиљемо.
Тим дакле Свештеним и Синодским писменом (Актом), као уздарјем неким,
Наша Велика Христова Црква с материнском љубављу и нежноћу обдарујући
своју, сада већ, у име Бога, самосталну кћер, Свету Српску Цркву, која је до
сада њој подчињена била, — моли се за њу Богу из дубине душе и срца, да је
и у будуће одржи у благостању и лепоти њеној по благочашћу и добродетељи;
и као свака њежна и чедољубива мати својој смерној, дивној и драгој кћери,
као походњу материнског савета и молбе, препоручује јој оно, што сам небесни поглавар и оснивач Цркве Господ наш Исус Христос, преко светих својих
Апостола и ученика и њихових насљедника, блажених отаца наших, свима
вернима ради спасења налаже у Еванђељу и посланицама апостолским, и
што је преко Пречастних и светих сабора Једне, Свете, Саборне и Апостолске
Цркве протумачио и објаснио.
Гледајте дакле, чеда по Господу вазљубљена и драга, што сте се веће части и
славе удостојили, толико већој опасности подлежите; зато је и блажени Павле, пишући Ефесцима, говорио: „Молим вас дакле ја сужањ ради Господа, да
се владате достојно вашега звања, у које сте позвани са сваком понизношћу и
кротошћу, с трпљењем, трпећи један другога у љубави, старајући се да чувате
јединство духа у савезу мира; јер је једно тело, један дух, као што сте и позвани у једнакој нади вашега звања.“ Да! таква нека буде ваша даноноћна борба,
да се владате као што доликује звању у које сте позвани, и да чувате са светом Матером Црквом и осталим светим православним Црквама „јединство
духа у савезу мира, мотрећи на оне, који раздоре и саблазни чине, противно
учењу, коме сте се ви научили, и уклањајући се од њих“; да чувате завештање
Православне вере, које су блажени очеви наши, као скупоцено какво благо,
с безбројним борбама и жртвама, с оца на сина, до Вас поуздано сачували
неокрњено и неизмењено, и да таково и Ви предате онима који после Вас долазе; како би сви једно исто говорили и не би међу нама оцеплења (Схизме)
било, него да сви будемо сложни у једној мисли и у једном мнењу.
И ово довде свима уопште Вама напомињући, очински Вас саветујемо
и опомињемо; а на‑по‑се, Старешине и оне који су Божијим промислом у
звања постављени, умољавамо и препоручујемо, да се свагда старају и брину
о потчињенима, да свакоме правду деле и да ништа другчије, него што закон
одређује не раде; потчињене и поданике пак, да уважавају и поштују старешине и власти и да им се покоравају; Свештенике, да мотре на себе и на сво
стадо у коме их је Дух свети поставио, и да гледају службу коју су примили од
Господа, те да је достојно и потпуно врше и у свему о спасењу верних раде;
родитеље, да гаје своју децу у науци и заповести Божијој; децу, да слушају своје
родитеље, као што Господ заповеда; наставнике и учитеље, да своје ученике
хране здравом беседом и благочастивом науком; и на послетку, све уопште и
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свакога на‑по‑се, да се труди, да му позив известан и поуздан буде у делима
добрим и угодним Богу, ради спасења свога и подизања тела Христовог.
А Бог милости и штедрота, нека свима скупа, свакога реда, узраста и стања
поклони своје безмерне и спасителне дарове и благодети, и нека вас упути на
свако дело благо, те да се преко свију и у свима слави пресвето име Његово.
Благодет Господа Нашега Исуса Христа и љубав Бога Оца и заједница Светога Духа са Нашом молитвом и благословом, нека буде са свима вама! Амин.
Месеца Октобра, Индиктијона осмог.
Ефески (митрополит) Агатанђео
Никомидијски Филотије,		
Халкидонски Калиник,		
Дерконски Јоаким,			
Неокесаријски Јеротије,		

Смирњански Мелетије,
Митимњански Пајсије,
Имвријски Нићифор,
Фанаријофарсаљски Константин,
Кооски Мелетије.

Број Проток. 4163.
ЈОАКИМ
ПО МИЛОСТИ БОЖИЈОЈ
АРХИЈЕПИСКОП ЦАРИГРАДА, НОВОГА РИМА И
ВАСЕЛЕНСКИ ПАТРИЈАРХ
У име Оца и Сина и Светога Духа! Амин.
„Један је Бог и отац свију који је над свима и кроза све и у свима нама“, каже
блажени Апостол Павле, а тиме с једне стране јединство пресуштаственога
Божаства исповеда и громко оглашује, а с друге, беспочетни узрок показује
нераздвојне свезе млогих и различних створова божије силе и премудрости,
чиме Отац свију и премудри управник све‑вечним законима непоколебљиво
и неразлучно и са собом и једно о другим спаја, и тако у једно саставља и
одржава; јер кад управимо поглед к небу, видимо многе и велике и многовидне системе небесних тела, где се појединце свака око свога средишта
покреће и одређену јој службу уредно врши, а привлачном, као што кажу,
силом међу собом одржаване и у једну прекрасну и чудесну систему мира и
слоге састављење, покоравају се вечној вољи Свеблагога Творца. А тако исто
и на земљи друштва и стања људи, и просто рећи, свака варош и село, истим
уједно законима јединства и слоге вођени, теже да велике народне целине света сачињавају; те тако, да би се и словесна природа појавила једно сугласно
и поносно цело, као да опет исти вечни закон јединства и слоге помаже, као
каква привлачна и сједињавајућа сила и као вечна светлоћа, која све украшава
и од мрачнога нереда и забуне ослобођава, па уједно и народе једно с другим
у угодбу доводи. А што се као несавршено у политичким заједницама света
овога увиђа, то у Једној, Светој, Саборној и Апостолској Цркви, као савршено
постоји и влада; јер већ поглавар и основач њен једним стадом назива све у
васељени људе, народе и племена земаљска који ће веровати у њега, и моли
се Небесном Оцу своме да сви једно буду по љубави међусобној и јединству
вере. А божанствени опет ученици његови и Апостоли уподобљавају Цркву
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здању божијем, Храму свету и телу Христову, и називљу је Садржином онога,
који све у свему испуњава: „јер у Христу Исусу“, пише велики Апостол народа у посланици Ефесцима, „сва грађевина састављена расте, за Храм свети у
Господу“; и живећи истинито у љубави, порастићемо у свему као што је Он, а
то је наша глава Христос, из којега је цело тело састављено и удешено сваким
зглавком, да једно другоме помаже по мери свакога уда, и чини да расте тело
на поправљање самога себе у љубави;“ и опет исти апостол вели: „Старајте се
да очувате јединство духа у савезу мира, једно тело, један дух, као што сте и
позвани с једном надом звања вашега; један Господ, једна вера, једно крштење;
један Бог и Отац свију, који је над свима и кроза све и у свима нама.“
И кад једно стадо и једно тело Христово и јесте и назива се Црква Божија
на земљи — из разлога и на основи духовнога јединства: онда то ништа није
сметало и у прва а и потоња времена, да се установе оделите Цркве по местима и пределима независне једна од друге и са унутрашњом самоуправом под
својим пастирима и учитељима и служитељима Еванђеља Христовог, т.ј. под
Јепископима или Архијепископима и Патријарсима; да се установе према разлогу не само историјске у Хришћанству важности градова и предела, него и
политичких прилика људи и народа који у њима живе.
„Јер и Престолу старијега Рима, каже св. четврти васељенски Халкидонски Сабор, дали су оци за то старешинство, што је иста варош над свима царовала;
и истом намером покренути њих сто и педесет Богољубивих Јепископа, поделили су равно старешинство и Св. Престолу Новога Рима, разложно судећи,
да град, који је царством и владом одликован, и који једнака права старешинства ужива са старијим царским градом Римом, треба као овај и у стварима
црквенским: да се уздигне и да други после њега буде.“ А томе сагласно пише
доцније и Преосвећени Фотије, да „Права црквенска, а нарочито парохијска,
треба према политичким областима и управама подешавати.“
Према томе дакле, пошто је благочастива и Богом чувана Кнежевина Србија
сада скоро Вишим Промислом оснажена и увећана, потпуну политичку независност добила, и пошто су се Благочастиви, Богом утврђени и Премилостиви Књаз њен Господар Милан М. Обреновић IV и Преосвећени Архијепископ
Београдски и Митрополит Србије, Господин Михаил, у име честитога клира
и благочастивога Народа, писмима на Нас обратили и сходно политичкој независности и Црквену независиост и самоуправу потражили, — Смерност је
наша заједно са светим нашим Синодом Преосвећених Митрополита, Нашом
по Св. Духу љубазном браћом и саслужитељима, нарочито се за ту ствар састала у Саборници Св. Великомученика Георгија, и посаветовавши се у Духу
Светоме, нашли смо, да је молба њихова уместна и с духом Светих Правила
и повременом црквенском практиком сагласна; па за то смо и одлучили: да
православна Црква Српске Кнежевине, која је до сада преко Архијепископа
Београдског и Митрополита Србије стојала у Каноничкој зависности и односу
према нашем Светом, Апостолском и Патријаршком Престолу Цариградском,
заједно са новоприсаједињеним њој јепархијама и срезовима, или друкчије,
Целокупна Православна Црква, која се садржи у границама политички и хорогравски увећане и потпуно ослобођене Кнежевине Србије, одсада буде канонички самостална, независна и самоуправна, којој ће бити глава, као и
свима Православним Саборним и Апостолским Црквама сам Богочовек Господ и Спаситељ Наш Исус Христос, и која ће у стварима Црквенским имати
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и признавати за Представника свога Архијепископа Београдског и Митрополита Србије; а овај ће заједно са сабором састављеним сходно Светим Правилима од Архијереја те црквенске области, управљати Црквенским стварима
Кнежевине слободно и независно од оваког другог мешања и у Духу Светоме, као што божанствена и свештена Правила заповедају. Тако дакле и на
томе установљену овим Синодским Актом Свету Цркву Кнежевине Србије,
признајемо и објављујемо за духовну нашу сестру, и свима православним
Црквама васељене препоручујемо, да је као такову препознају, и да је спомињу
именом „Света Самостална Црква Српске Кнежевине;“ а тако исто дајемо јој
и све повластице и сва права старешинства, каква независном Црквенском
Начелству доследују, тако, да ће одсада Архијепископ Београдски и Митрополит Српски спомињати при свештеној служби, „Свако Епископство пра‑
вославно“, а опет хор тамошњих Преосвећених Архијереја спомињаће име
његово. А што се на унутрашњу црквену управу односи, ту ће судити, решавати и одређивати независно он са својим светим Синодом, сљедећи учењу
јеванђелском и свештеним предањима и наређењима Свете Православне
Наше Цркве. А да би се у живом и цветајућем и у свему непромењеном стању
одржавало узајамно духовно јединство, како према Цариградској Великој
Христовој Цркви, тако и према осталим самосталним Хришћанским Црквама, дужан ће бити Архијепископ Београдски и Митрополит Србије: да по
давнашњем и наслеђеном каноничком узаконењу узајмног братског односа и свезе, које код самоуправних Цркава влада, у свештеним Диптисима
(Читуљама) спомињати свете Патријархе; да узима свето миро од Матере
Велике Христове Цркве Цариградске; да кад самоправно бива проглашен за
Председника свога местног Синода, шиље прописана инсталацијона писма
свима православним Патријарсима и другим самосталним Црквама; а такође
да се к истима обраћа преко писама синодских и у могућим питањима од општег црквенског значаја, која општег гласа и одобрења потребују; као што ће
опет и свака од речених Патријаршких и самосталних Цркава, то исто чинити
према Српској Цркви, сходно каноничком реду и обичају, који, као што смо
казали, још од првих времена у Цркви Православној влада. Но како се у политички ново‑присаједињеним Епархијама Српске Кнежевине налазе и многи
схизматици, како црквеног тако и световног реда, који су ишли уз тако звану
Бугарску Екзархију, а о којима се такође у реченом писму Српскога Митрополита наводи, да показују жељу за повратком, — то о пријему њиховом у недра
Православне Саборне и Апостолске Цркве, нека буде решено и установљено
онако, како одговара Светим Правилима и Црквенским наређењима.
На овима дакле одредбама саборно одлучујући у Духу Светоме, Велика Цариградска Христова Црква, проглашава Свету Цркву Српску за самосталну и
самоуправну, срдачно благосиљајући је, моли се са свом братском љубављу, да
она на свагда остане утврђена и непоколебљива у вери и духовном јединству
с Једном, Светом, Саборном и Апостолском Црквом, ради подизања тела
Христовог, коме пристоји свака слава, част и поклон, заједно са Безначелним
Његовим Оцем и Пресветим и Благим и Животворним Његовим Духом, сада
и на веки. Амин.
Године Спаситељеве, хиљаду осам стотина седамдесет девете.
Месеца Октобра, Индиктијона осмог.
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ЈОАКИМ
ПО МИЛОСТИ БОЖИЈОЈ АРХИЈЕПИСКОП ЦАРИГРАДА,
НОВОГА РИМА И ВАСЕЉЕНСКИ ПАТРИЈАРХ,
У ИМЕ ХРИСТА БОГА ДАЈЕ ГЛАС.
Кфески (митр.) Агатанђео			
САГЛАШАВА СЕ.				
Никомидијски Филотије,			
САГЛАШАВА СЕ.				
Халкидонски Калиник,			
САГЛАШАВА СЕ.				
Дерконски Јоаким,				
САГЛАШАВА СЕ.				
Неокесарски Јеротије,			
САГЛАШАВА СЕ.				

Смирњански Мелетије,
САГЛАШАВА СЕ.
Митимњански Пајсије,
САГЛАШАВА СЕ.
Имвријски Никифор,
САГЛАШАВА СЕ.
Фанаријофар. Константин,
САГЛАШАВА СЕ.
Кооски Мелетије,
САГЛАШАВА СЕ.

ПОСЛАНИК ЊЕГОВОГ ВИСОЧАНСТВА У ЦАРИГРАДУ
МИНИСТРУ ИНОСТРАНИХ ДЕЛА
Пера, 26. Октобра 1879. год.
Господине Министре!
Мило ми је што вам данашњом поштом могу поновити вест, коју сте у осталом из мога телеграма сазнали, да је велика цариградска црква признала нашу
народну цркву за независну. Акт о признању овом, који су потписали Његова
Светост патријарх и сви чланови великог Синода, част ми је послати вам
у прилогу заједно са писмом патријарховим за Његово Височанство Књаза,
другим једним писмом за Његово Високопреосвештенство г. Митрополита,
и најзад трећим једним актом, којим Његова Светост шаље свој свети блогослов целом народу нашем.
Радујући се овако повољном решењу наше црквене ствари, ја честитам влади
Његовог Височанства леп успех у питању, које се с правом може сматрати као
једно од најглавнијих међу свима онима, која су проистекла из самога факта
наше државне независности.
Није нужно, мислим, Господине Министре, да напоменем и рекапитулирам
овде све фазе, кроз које је наше црквено питање прошло, од како сам част
имао, услед Ваших нарочитих упутстава, ступити тога ради у преговоре са
Његовом Светости Патријархом, и са гдекојима од првих и најстаријих чланова великог Синода; све то знато из мојих млогих извештаја, које сам част имао
по том предмету послати Вам. Нек ми је при свем том дозвољено, да одам овде
пуно признање и срдачну захвалност сјајно одличном и светом лицу, које данас на престолу васионског патријархата седи, за његово лојално, пријатељско
и усрдно заузимање и држање у нашем црквеном питању.
Мени је драго, што Вам наново могу уверење дати, да су овом приликом и
св. Патријарх и његови саветници, чланови великог Синода, задахнути били
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најбољим осећајима према влади Његовог Височанства и целом народу нашем, хвалећи наш оправдани пијетет и постојану оданост нашу према великој
цркви. Ово добро разположење Патријаршије према нама, а нарочито престиж, који влада Његовог Височанства сада — услед последњих политичких
трансакција, више но икада ужива, допринели су у великој мери повољном
решењу овога питања. Све ово учинило је, те се акт о признању наше црквене
независности нарочито одликује од свију других акта исте природе, у колико
је велика црква показала се према нама далеко издашнија и попустљивија но
према икојој другој цркви у истој прилици.
20. Октобра 1879. год.
С одличним поштовањем
Понизни слуга
(потп.) Ф. Христић. с. р.

По добивеном акту о независности Српске Цркве, Његово високопрео
свештенство г. митрополит послао је Његовој светости патријарху ово писмо:
Ваша Светост,
Милостиви Архипастир!
Јеванђелска љубав, којом је украшена дична мати велика Христова црква, озарила је том дивном љубављу и верну кћер своју православну свету цркву у
Србији новим знаком ове.
Мудрост светјејшега Пастиреначелника и св. Синода, руковођена Духом светим, и сада доказа јавно свету узвишеност престола Константинова града, одкуда јарко светли истина, правда и величије Православија.
Ово је све сјајно посведочено актом Вашега Светјејшества и Св. Синода од 20.
Октобра 1879 год. № 4163, којим се света православна црква у Србији проглашава независном и по томе равночестном и равноправном свима источним
црквама, које се диче именом самосталних чланова велике васеленске, Једне,
Саборне, Свете, Апостолске истините Христове Цркве.
А овим сте чином, Светјејши, Архипастирски зарадовали пријатеље њене, а
победили непријатеље њене, и нас православне Архијереје, свештенство оба
реда и сав благочастиви народ српски обвезали на дубоку захвалност и искрену оданост св. Великој цркви, достославној матери нашој која благосиља
успех државе и цркве српске и радује се с нама милости Божијој, која је нам
указана у новије доба.
Угледајући се на св. Велику цркву, и ми ћемо свагда хранити тврдо и неиз
менљиво сва правила, све установе св. православне вере и цркве као и до сада.
Ми ћемо се увек дичити љубављу и мудрошћу св. Велике цркве. Ми ћемо и
унапред неговати братску узајмност и радовати се духовном зајединицом са
матером црквом, која је нас племенито неговала у време тешких дана и сада
љубавно благословила да својим ногама пођемо, да самостално и независно
живимо у благодатном Царству Божијем на земљи и заслужимо да будемо и
у славном Царству Божијем на небу, благословила је нас матерински по својој
доброј вољи, по својој њежној љубави и по својој високој мудрости.
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Подносећи Вашему Светјејшеству и св. Синоду дубоку захвалност од стране моје, других наших архијереја и свега отачаственог свештенства нашега
за ову доброту, олакшицу и правичност према нама и народу нашем, који је
млого жртава положио, млого труда и мука издржао да створи своју слободну и независну државу, препоручујемо себе, архијереје, свештенство и сву
Богохраниму паству нашу светим молитвама и благонаклоности Вашој и са
чувствима искрене оданости и поштовања остајем
Ваше Светости
Милостивог Архипастира
Покоран слуга
Архијепископ београдски и Митрополит српски
Михаил, с.р.

У Београду,
29. Фебруара 1880. г. Е№ 473.

Добијањем аутокефалности Митрополије београдске отворена је могућ
ност обнове Пећке патријаршије, која је укинута 1766. Нажалост, унутрашња
политичка трвења у Србији покушала су да омету редовни живот Цркве. Наредне, 1881. године митрополит Михаило је збачен са катедре, а 1883–1889.
успостављена је нова јерархија са митрополитом Теодосијем Мраовићем на
челу. Митрополит Михаило је поново управљао митрополијом 1889–1898.
Његови наследници били су митрополити Инокентије Павловић (1898–
1905) и Димитрије Павловић (1905–1920). У време митрополита Димитрија
Павловића, 1920. године, обновљена је патријаршија и он је изабран за патри
јарха (управљао до 1930).
последња траница
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Смена јурисдикције над православнима
у Чехословачкој 1945/1946. године

Abstract: Рад се бави појединостима преласка православних епархија у данашњој
Чешкој и Словачкој из српске јурисдикције под управу Руске православне цркве.
Успеси Совјетског Савеза на бојном пољу против Трећег рајха, односно долазак
некадашње Чехословачке у комунистичку сферу проузроковао је смањивање
уплива Српске православне цркве на тамошње православне вернике. Иницијатива
православних свештеника у Чешкој да се потчине Москви јесте прагматична,
али је њена оригиналност недовољно осветљена. У околностима притисака од
стране југословенског комунистичког режима Свети архијерејски синод и Сабор СПЦ, није могао да учини много. Без опасности по догматско и литургијско
јединство обављена је смена јурисдикција. На основу досад некоришћеног архивског материјала који се чува у Архиву Светог архијерејског синода, те промене се
посматрају са српског становишта.
Key words: Српска православна црква, Руска православна црква, Чешка епархија,
јурисдикција.

У

Чехословачкој је између два светска рата 1918–1939. био врло жив покрет
за прелажење у православну веру. Напуштање Римокатоличке цркве од
Чеха и Словака било је узроковано како духовним, тако и политичким разлозима. Та два словенска народа су се окренула ка Истоку, имајући за то више
историјских разлога. Томе је допринео слом католичке дунавске монархије,
затим словенофилска струјања XIX века, неугашена хуситска (чешко‑табо
ритска) традиција и намеравани повратак на ћирилометодијевске изворе.1
Парола „даље од Рима“ и образовање Чешке народне цркве, која је окупила демократски оријентисане католичке свештенике незадовољне моралним
и духовним стањем званичне хијерархије, наишло је на оштру осуду Свете
столице 1920/1921. године. Захтеви за народни језик у литургији и укидање
целибата проглашени су за секташење, а римокатолички теоретичари и
1

Идеолошка изворишта чешког православља кроз геополитички контекст вековног суко
бљавања западне и источне хришћанске хемисфере разрађује архимандрит манастира
Месића, Владимир Димитријевић: „Верски покрет у Чехословачкој“, Весник Српске цркве
(1921), 47–66.
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историчари сматрају да је за све крив чешки „претјерани национализам који
је био повољно тло за разне секте, а све темељене на старом хуситизму“2.
Нова и млада држава у средњој Европи — Чехословачка, настала на рушевинама Аустроугарске, неговала је религијски либерализам и конфесионалну
толеранцију. Чешки православци су изградили своју црквену организацију
уз помоћ Српске православне цркве, која је после 1917/18. године избила на
водеће место у заједници православних народа.
На територији Чехословачке одраније су постојале руске парохије, које
су након Октобарске револуције примиле већи број новопридошлих емиграната. Оне су биле под духовном вођством заграничног епископа Сергија.
Бивши католички свештеник Матеј Павлик, обраћеник у православље, примио је монашки чин 21. септембра, а већ 25. септембра 1921. године је хиротонисан за епископа од патријарха српског Димитрија и српских архијереја.
Наречен је за епископа шлеско‑моравског са седиштем у Оломуцу.
Цариградска патријаршија jе 1923. рукоположила за архиепископа Прага
и целе Чехословачке Саватија Врабеца, чиме је изазвала подвојеност и несугласице на терену код народа вољног да прими истину православља. До
пред почетак Другог светског рата Гораздов утицај, исказан и кроз број присталица и подигнутих храмова, био је много, много већи.3
Трећи рајх је практично прогутао чешке земље. Након 1939/40. године
Православна црква се нашла у посебном положају. Немачка политика према православнима сводила се на потчињавање оних у источној Европи (у
Немачкој, Чешкој, Пољској и Словачкој) православном архиепископу у Берлину. Рајх је све поверење указивао Серафиму Ладеу, јачајући положај њега
као председавајућег у Конференцији православних епископа Великонемачког рајха. Епископ Горазд, хиротонисан у крилу Српске православне цркве,
стајао је на позицијама оданости патријаршији у Београду.4
Чешко православље српске јурисдикције је у годинама Другог светског
рата пролазило исповеднички и мученички пут као и Српска православна
црква у целини. Ратне околности, нарочито прва половина 1942. године —
прогони православаца, убијање свештеника Чешке православне цркве, па и
самог епископа Горазда Павлика, као одмазда за Рајхарда Хајдриха у атентату страдалог рајхспротектора — оставиле су тешке последице по млади
православни покрет.
2

3

4

Opća crkvena povijest, III dio, odgovara Josip Mrzljak, Zagreb, 1967, 116 (уџбеник Надбискупског сјеменишта умножен циклостилом — литографијом).
О Чехословачкој православној цркви сумарни историјски преглед: Радомир Поповић,
Православне помесне цркве (прошлост, садашњост, географија, статистика), Београд, 2004, 313–326. На основу грађе из Архива Југославије пише: Radmila Radić, „Srpska
pravoslavna crkva i pravoslavlje u Čehoslovačkoj“, Tokovi istorije 1–2 (1997), 93–105. Од чешких историчара: Jaroslav Šuvarsky, Biskup Gorazd, Praha, 1979; и Радомир Једлински, Горазд
епископ чешкоморавски, Крагујевац, 1991.
Gorazd, pravoslavný biskup ceský a moravskoslezký Svetom Arhijerejskom Sinodu Srpske
pravoslavne crkve, еp. br. 1391/40, 11. 11. 1940.
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Према писању загребачког „Katoličkog lista“, у Чехословачкој је из Римо
католичке цркве до 1929. године иступило око 1.500.000 људи.5 (Ова публицистичка узрујавања доста се поклапају са неким другим званичним
проценама.6) Страдање Чеха и мартиријум православаца представља велики
морални залог у слободарској прошлости овог западног словенског народа.7
Улазак Совјета на територију Чехословачке у победоносном налету ка срцу
немачког Рајха обликоваће кроз нове политичке односе и положај чешких
православаца. Совјетски Савез је од почетка дискретно настојао да се прекине српска јурисдикција и да се православна епархија у Чешкој и Моравској
доведе у зависност од Москве.
Јединице Црвене армије су 9. маја 1945. ушле у Праг, а новоформирана
„влада националиног фронта“ је колико сутрадан из Кошица пресељена у
чешки главни град.8
Већ на пролеће 1945. године СПЦ је покушала да оствари општење са
епархијама у Чехословачкој. Свети архијерејски синод СПЦ је 23. априла
1945. известио Министарство иностраних послова да епископ мукачев
ско‑прјашевски Владимир Рајић треба да се врати у своју епархију, из које
су га протерали Мађари. Требало му је израдити дипломатски пасош, али
са тиме одуговлачило.9 Питање путовања епископа Владимира покретано је
пред државним властима од стране цркве и почетком септембра.10
Епархијски савет Чешке православне цркве је 2. јуна 1945. године писао Светом синоду СПЦ „да је после ослобођења Чехословачке Црвеном
армијом оживела Чешка православна црква, после трогодишњег укинућа
свих црквених послова поменуте цркве од стране немачких окупатора“.11 У
том извештају се говори о хапшењу епископа Горазда са прашким свештеницима др Владимиром Петшеком и Вацлавом Чиклом, и председником
5

 	Милан Тришић, Замашне апостасије у Римокатоличкој цркви, Весник Српске цркве
(1932), 212.
6
 	Извештај Краљевског генералног конзулата Краљевине СХС из Прага од 2. јула 1924. да
је Чехословачка православна црква „повукла“ 1.290.935 душа или 11,6% становништва.
Архив Југославије, Министарство вера КСХС, 69‑10‑23.
7
 	Мартиријум Чешке православне цркве и св. Горазда Павлика обрађен је у текстовима:
Доротеј, митрополит Прага и целе Чехословачке, „Чешки владика — мученик Горазд (поводом стогодишњице рођења)“, Гласник СПЦ (1979), 57–63, затим: Дамаскин, митрополит
у загребачки, „Горазд — православни епископ чешки и моравско‑шлески (1879–1942)“,
Гласник СПЦ (1957), 172–175; А. Новак, „Живот и рад епископа‑мученика Горзда“, Глас‑
ник СПЦ (1957), 175–176; Бранко Цисарж, „Епископ мученик и народни херој (епископ
прашки Горазд)“, Гласник СПЦ (1972), 254–262.
8
 	Всемирная история — даты и события, перевод с немецкого, Москва, 1968, 148, 211.
9
 	Вељко Ђурић Мишина, Летопис Српске православне цркве 1946–1958, трећа књига, Книн
– Београд, 2002, 1591–1591.
10
В. Ђ. Мишина, н. д., 1596.
11
Архив Светог архијерејског синода СПЦ, Епархијски савет Чешке православне епархије
у Прагу Светом архијерејском синоду СПЦ, 2. јун 1945.
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прашке црквене општине Јаном Зоневендом, што се збило у јулу 1942.12 Они
су заједно стрељани 4. септембра 1942, јер су били оптужени како су „сакривали парашутисте (падобранце) у подруму храма светог Кирила и Методија у
Прагу, који су тобоже извршили атентат на крвника свих Словена Хајдриха“.13
Такође је речено да је Чешка православна црква стављена ван закона од 18.
септембра 1942. године, сва имовина јој је заплењена, храмови су запечаћени,
а свештеници похапшени и послани на принудни рад у немачке фабрике.14
Чеси своје обраћање СПЦ продужују пасусом обојеним романтичним тоновима: „Но упркос овом гоњењу цркве, иако без свештенства, без храмова,
без богослужења, без треба и веронауке, чешки православци су остали чврсти,
одолевајући сваком налету инославних и верни својој ћирилометодијевској
вери. Полажући наду и молећи се Богу, да сунце слободе опет засија њиховој
Отаџбини, Словенима и Светом Православљу.“15 Аутори текста су сматрали
да би Српска црква могла да помогне не толико набавком свештених сасуда
колико слањем 20 освећених антиминса и делегата који би „могао решити
многа важна питања васпостављене Чешке цркве“.16
Одговор Српске цркве од 4. августа 1945. био је срочен у пријатељском и
солидарном тону:
Свети Архијерејски Синод је пак срећан што су остала браћа свештеници
остали живи и вратили се из логора здрави, да делају у славу Господа. Свети Синод је уверен да ће из те мученичке чешке крви порасти још веће и
сигурније стабло Чешке православне цркве и народа, који ће родити плод за
добро не само чешког народа него и целог Словенства. Са своје стране Свети
Синод ће учинити све што до њега стоји да задовољи што пре потребе изражене у Вашем Писму.17

Стога је митрополит Јосиф своју делатност усмеравао према жељама и
потребама чешке браће. Он је већ кроз недељу дана имао сусрет са амбасадором Чехословачке у Београду, г. Липом. Њему је саопштио да у Праг треба послати делегата Светог синода, епископа банатског Дамаскина, „који би
отишао у Праг, прегледао стање православне епархије и поднео извештај
Светом синоду“18. Чешки амбасадор није имао ништа против службеног
пута епископа Дамаскина, само је истакао да се о томе морају редовним путем обавестити и власти Чехословачке Народне Републике. Са друге стране, нарочито му се допала идеја митрополита Јосифа да се „у споразуму са
чехословачком владом постави лице чешке народности за администратора
12
13
14
15
16
17

18

Исто.
Исто.
Исто.
Исто.
Исто.
Свети архијерејски синод Српске православне цркве, бр. 12/1266, Епархијском савету
Чешке православне епархије, 4. август 1945.
Извештај референта Хранислава Ђорића Светом архијерејском синоду о току разговора
митрополита Јосифа и г. Липе, 11. август 1945. (нерегистровано).
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чешко‑моравске епархије, које би се обраћало епископу господину Дамаскину само у случајевима потребних епископалија“19.
Мукачево и тзв. поткарпатска Русија је 29. јуна 1945. присаједињена
Совјетском Савезу, односно Украјини у својству Закарпатске области, што
је дало повода да се ова територија и црквено‑административно директно
потчини Руској православној цркви. Свети синод Руске православне цркве је
на своме заседању од 22. октобра 1945. године примио под своју јурисдикцију
православне парохије закарпатске Русије (Мукачево и околину). На сабору је
био присутан и епископ Владимир Рајић. Судбина остатка његове епархије и
епархије у Чешкој и Моравској остао је неизвестан. Сами Чеси су се равнали
према приликама, још увек недовољно изоштреним и јасним.20
Епархијски савет Чешке православне цркве је крајем новембра 1945. телеграфским путем обавестио Свети синод Српске православне цркве да је епископ Владимир Рајић „дошао у Праг“ и захваљивао је на братској помоћи.21
Сачувана је копија писмене инструкције митрополита Јосифа Цвијовића
епископу Владимиру, у којој се каже: „У Прагу предајте браћи и сестрама
благослов наше цркве и наш срдачан поздрав. Одслужите литургију, учините помен мученику Горазду и рукоположите кандидате за свештенике. Одлучно стојте за нашу јурисдикцију и припазите да се предложи достојан
администратор коме бих лично предао свето миро и антиминсе.“22 Очито је
митрополит Јосиф предосећао да ће судбина Мукачева и одсуство епископа
у Чешкој имати одраза на даље ширење руске јурисдикције ка Западу.
Председник Чехословачке Републике, Едуард Бенеш, 27. јула 1945. примио је делегацију православних на челу са протојерејем Червином. Разговарало се о положају православља у Чехословачкој, о њеном аутономном
положају и административним странама статуса Чешке цркве. Протојереј
Червин је нагласио да се очекује сеоба волинских Чеха, који су православне
вере и који ће повећати постотак православних у укупном становништву
Чехословачке.23 Председник Бенеш је изразио наду да ће ускоро доћи време
пуне чешке црквене самосталности.24
Првог дана августа 1945. године Епархијски савет Чешке цркве је преко дипломатских канала поручио Српској православној цркви како ће отпослати своју делегацију у Београд да предочи „Извештај о стању Чешке
19
20

21

22
23
24

Исто.
В. В. Бурега, „Чехословацкая Православная Церковь: пут к автокефалии 1945–1951 гг.“,
у: Власть и церковь в СССР и странах Восточной Европы 1939–1958, Москва, 2003, 20.
Архив Светог архијерејског синода СПЦ, телеграм Епархијског савета Чешке цркве, 30.
новембра 1945.
Митрополит Јосиф епископу Владимиру (нерегистровано).
В. В. Бурега, н. д., 203.
Исто, 203. Овај руски историчар потцртава: „На тај начин ми видимо да се идеја најбржег
добијања аутокефалије родила у самој Чехословачкој. И у том питању су се намере духовништва поклапале са жељама руководства Републике.“
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православне епархије“.25 Синод се моли да делегацију љубазно прими и
изађе у сусрет жељама Епархијског савета Чешке православне цркве у Прагу око рукополагања двојице кандидата.26 Заправо, писмо Чеха је пред Синод достављено тек почетком новембра, када се увелико спремала седница
у Оломуцу. Центри моћи су хтели више од кадровског појачања — ишло се
на укидање српске јурисдикције.27
Специјални изасланик московског патријарха Алексеја, архиепископ орловски и брјански Фотије Топиро, обавио је 10–23. октобра 1945. обилазак
Аустрије и Чехословачке. У Праг је стигао 15. октобра, а главни циљ му је
био „потчињавање“ емигрантских парохија са епископом Сергијем на челу.
Фотије се затим сусрео са представницима Чешке цркве: о. Частимиром
Крачмаром, о. Ростиславом Хофманом и о. Јиржијем Новаком. Разматран је
положај Чешке епархије и питање јусрисдикције. Дана 21. октобра архиепископ Фотије је са епископом Сергијем и чешким свештенством служио свету
Литургију у саборном храму.28
Охрабрени доласком високог руског црквеног достојанственика, за 8. новембар 1945. заказали су заседање Епархијске скупштине Чешке епархије.
Главно питање које је било разматрано тицало се стицања канонског отпуста од Српске православне цркве и долазак под јурисдикцију Москве, а у
границама чешког устава из 1929. године и у складу са савременим потребама верника.29
Сабор у Оломуцу, његов ток, атмосферу заседања и превагу да се изгласа промена јурисдикције описао је у специјалном извештају митрополиту
Јосифу Јарослав Хрбек. Као учесник скупштине и изразити конзервативац, приврженик српске јурисдикције, написао је поверљив текст, који је на
српски језик превео протојереј Миливоје Црвчанин.
Епархијски савет је рекапитулирао искуства Чешке православне цркве
у годинама Другог светског рата. Потврђују се стари људи и бирају нови
на црквенојерархијске положаје. Затим Борис Леонтијевич Черкес подноси
извештај о посети руског митрополита Фотија Прагу 15–22. октобра 1945. У
дијалогу са Чесима, који су се дотакли недостатка свештених лица, архиепископ Фотије је изјавио: „Истина у туђој епархији не може посвећивати,
али с обзиром на ванредне околности он би кандидате посветио (рукоположио) или евентуално за то делегирао владику.“30 Архиепископ Фотије се
интересовао за снагу и утицај архиепископа Саватија Врабеца, за кога су му
25

26
27

28

29
30

Епархијски савет Чешке православне епархије Светом архијерејском синоду СПЦ, 1.
август 1945.
Исто.
Министарство иностарних послова ДФЈ, О. БР. 7457, 25. октобар 1945; Председништво
министарског савета ДФЈ, 6. новембар 1945.
Б. Александров, „Поездка Преосвященого Фотия, Архиепископа Орловского и Брянского, в Австрию и Чехословакию“, Журнал Московской Патриархии 11 (1945), 14–19.
В. В. Бурега, н. д., 205.
Јарослав Хрбек Светом синоду Српске православне цркве, 22. новембар 1945, 1.
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рекли да је занемарљив. У наставку разговора недвосмислено је поручио да
би „примањем московске јурисдикције од стране Чешке православне цркве
била дата могућност за решење нежељеног стања“.31
Интересантна је реакција „брата Билог“ из Оломуца, који је високопреосвештенству одговорио: „Евентуални пријем руске јурисдикције само под
условом очувања данашњег стања и карактера чешког православља. Основица преговора мора бити наш устав из 1929. године од кога се ништа не
може попуштати.“32 Пред скупштину је изнет предлог „брата Кулхајма“ из
Брна, који се састојао из четири корака: молба за канонски отпуст из српске
јурисдикције, преговори са Москвом око услова пријема, одлазак чешке де
легације на поклоњење код руског патријарха и непопуштање од устава из
1929. године.33 Јарослав Хрбек, близак митрополиту Јосифу, приметио је у
своме извештају да питање промене јурисдикције не би ни било претресано
„да је ту био владика“, мислећи управо на владику Горазда „блажене успомене“. Исто тако, „епархијски савет је још и кус (= непотпун, прим. Р. П.), а
заседа у Моравској у Оломуцу далеко од Прага… И тако је цела црква потпала под утицај брата Черкеса који је успео тако да Епархијска скупштина
подигне руке за ствар за коју се руке иначе не би дигле… Одлука Епархијске
скупштине није слободан израз њене воље. Уверен сам у то, да би и при самом гласању листићима за предлог о промени јурисдикције била ова одлука
далеко мање повољна него што је испала приликом гласања акламацијом“,
завршава свој извештај Јарослав Хрбек.34
Прва реакција Српске православне цркве на одлуке сабора у Оломуцу била је телеграфска депеша Светог архијерејског синода са митрополитом Јосифом на челу. Она је упућена Чесима, за које се сматрало да су били
лојални српској мајци цркви и да ће такви и остати: „Епархијска скупштина
је под упливом изгласала да се тражи измена јурисдикције. Изричито молимо, не попуштајте и не одобравајте иступање Чешке православне цркве
из српске јурисдикције.“35 Међу угледнике расположене просрпски убрајали
су се члан Епархијског савета Јосиф Бауц, председник инж. Ружичка, затим
чланови Одбора старијих: Вацкова, Јанковић и Хрбек.36
Протојереј Частимир Крачмар, епархијски администратор Чешке православне епархије, 4. децембра 1945. године обратио се руском патријарху
Алексеју и обавестио га о детаљима сабора у Оломуцу. Чеси су направили шири, али пригодан увод: „Епархијска скупштина Чешке православне
епархије, сакупљена у Оломуцу 8. новембра 1945. године узела је савесно у
обзир све важне прилике које су поникле после завршетка рата у животу
31
32
33
34
35
36

Исто.
Јарослав Хрбек Светом синоду Српске православне цркве, 2.
Исто, 2.
Исто, 2–3.
Телеграм Светог архијерејског синода СПЦ Јосифу Бауцу у Прагу, 12. новембар 1945.
Исто.
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црквеном, државном и међународном и имајући у виду само учвршћење
живота цркве и осигурање њеног развитка и будућности у пуном сазнању
своје одговорности за будућност цркве доноси следеће одлуке…“37 Патријарх
Алексеј је извештен да Чеси имају намеру да траже изузимање из јурисдикци
је Српске православне цркве, остајући благодарни Српској цркви „на помоћи
у почетку и изградњи“38.
Тражи се примање у јурисдикцију Свете цркве руске, али „на основи Устава потврђеног владом Чешке Републике и Светим Синодом Српске цркве“, тј.
да њој „буду остављене форме религиозног живота које је оснивач цркве њен
незаборављени први Архијереј Преосвећени владика Горазд увео у живот у
сагласности са традицијом и са канонским прописима Васељенске православне цркве према нарочитим потребама чешког народа“39. Православни
Чеси су желели да канонске форме промене јурисдикције обави Московска
патријаршија у директним контактима са Српском црквом. Чешке жеље су
Српској православној цркви већ познате, а у Москву ће врло брзо отићи нарочита делегација, која ће пред руским патријархом изложити потребе цркве
у Чехословачкој „уз жеље автономије, а доцније и автокефалије“40. Патријарху
је био најављен долазак делегације у следећем саставу: протојереј Частимир
Крачмар из Прага, свештеник из Оломуца Георгије Антонин Новак, свештеник из Худобина Ростислав Отокар Хофман, професор из Оломуца Јосиф
Били, прокуриста у Прагу Борис Черже, којима је Епархијска скупштина дала
мандат да делају у Москви у складу са одлуком од 8. новембра 1945.41 Писмо
патријарху Алексеју се завршава (помало словенофилски панегирично, али
не мање истинито):
Част нам је умолити Вашу Светост да милостиво примите делегацију Чешке
православне цркве и с љубављу као Отац наш снисходите према насушним
потребама Чешке православне цркве, која се обнавља на земљи освећеној стопама наших заједничких светитеља и равноапостолних просветитеља Словена Кирила и Методија.42

Званични одговор Светог архијерејског синода СПЦ, под председништвом митрополита Јосифа, на саборовање у Оломуцу заслужује да се наведе
у целини:
Свети Архијерејски Синод Српске православне цркве, расмотривши свестрано акт Епархијског Савета Чешке православне епархије у Прагу бр. 1255 од 13.

37

38
39
40
41

42

Епархијски администратор Чешке православне епархије Частимир Кречмар патријарху
Алексеју, 4. децембар 1945. (копија српског превода, нерегистровано).
Исто.
Исто.
Исто.
Исто. У делегацију су накнадно укључени др Владимир Грузин, начелник одељења у
управи Статистике у Прагу као бивши сарадник епископа Горазда у питању израде црквеног устава, а у име Министарства школа и просвете др К. Чермак, начелник верског
одељења.
Исто.
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новембра 1945. године нашао је и одлучио да се не може сложити са одлуком
Епархијског Савета од 8. новембра 1945. године којом се тражи прелазак из
јурисдикције Српске православне цркве под јурисдикцију Руске Патријаршије
и то из следећих разлога:
(1) Што је скупштина Епархијског Савета у Оломуцу одржана без присуства
епархијског Архијереја и није благовремено пријављена Светом архијерејском
Синоду, нити је Свети Архијерејски Синод извештен да ће се на том сазиву
Савета решавати о оцепљењу од Српске православне цркве.
(2) Што Епархијски Савет по Уставу не може решавати и доносити одлуке по
начелним питањима без прописаног учешћа владе Чехословачке републике
поготову што Свети Архијерејски Синод не зна званично становиште Чехословачке владе по овој ствари.
(3) Што Свети архијерејски синод не види никакав разлог за промену јурис
дикције, и
(4) Што решавање овог крупног питања спада у надлежност Светог Архи
јерејског Сабора Српске православне цркве под председништвом Његове
Светости Патријарха који се за сада не налази у земљи.
У жељи да се у Чешкој православној Епархији успостави у потпуности канонски поредак, Свети Архијерејски Синод је био одлучио да у Чешку пошаље
свога делегата Његово Преосвештенство Епископа банатског Господина Дамаскина, али за сада без успеха, јер Његово Преосвештенство није могло добити путне исправе. Међутим Свети Архијерејски Синод и даље остаје при
овој својој намери и одлуци, и чим се садашње сметње уклоне Његово Преосвештенство епископ банатски Господин Дамаскин биће упућен у Праг.
У погледу пак тражења Савета да се врате у Чешку сви свештеници и професори Чеси, који су свршили богословске школе у Југославији и данас се у
њој налазе, извештавамо да ће се Свети Архијерејски Синод овој молби радо
одазвати и све оне који желе да се врате упутити у Чешку на службу Чешкој
православној цркви. На крају исто извештавамо да је Свети Архијерејски Синод узео на знање извештај и захвалност Савета што је по одобрењу Светог
Архијерејског Синода Његово Преосвештенство Епископ Господин Владимир
рукоположио тројицу чешких богослова.
Саопштавајући горњу своју одлуку Свети Архијерејски Синод очекује да ће
Епархијски Савет Чешке православне цркве правилно схватити став Светог
Архијерејског Синода и према томе и даље остати на путу канонског поретка
у цркви чувајући се свега што би евентуално могло нарушити овај поредак и у
драгој нам Чешкој православној цркви изазвати пометњу што би све у првом
реду било на велику штету Св. Православља у Чехословачким земљама.43

Чеси су послали честитку за Божић Српској православној цркви 30. децембра 1945. године.44
Одговор Светог синода СПЦ стигао је у Праг 1. јануара 1946. Митрополита Јосифа су обавестили да је „делегација без обзира на ово отпутовала. Вођа
43

44

Свети архијерејски синод Српске православне цркве, бр. 2455/Зап. 615, 19/6. децембра
1945.
Честитку су потписали: јереј Методије, Фр. Навратил, јереј Гаврило М. Нутраш, Јосиф
Баук и још 26 православних хришћана са светлом успоменом на мајчинство СПЦ.
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пута је био садашњи администратор о. Крачмар, који није ни теолог, али је
себи дозволио такву ствар, као што је на пример забрана спомињања имена
Његове Светости Патријарха Гаврила… Питамо се да ли именовани уопште
ради за интересе Српске православне цркве или против ње.“45
Јарослав Хрбек је поверио Синоду чињеницу да њихов одговор под бројем
бр. 2455/Зап. 615, 19/6. децембра 1945. на седници Епархијског савета није ни
прочитан и да је делегација кренула на преговоре у Москву са унапред зацртаним циљем, а то је био излазак испод јурисдикције СПЦ.
Епархијски савет Чешке епархије је 1. децембра 1945. године послао за
хтев епископу прјашевском Владимиру, делегату Светог архијерејског синода
у Чехословачкој да се свештеници — Чеси који су завршили српске бого
словске школе а налазе се на служби у СПЦ — врате у матицу. Овај захтев
је био условљен тешким положајем чешке епархије, која није имала духовних пастира. Тражен је повратак следећих лица са духовним чином: Бранка
Цијасаржа, Душана Сурме, Станислава Насадила, неког Доседела, Бранка
Лавице, Јосипа Фрка, Дворжака и Емилијана Глоцара.46
У Москву је 10. јануара 1946. дошла делегација православних Чеха у саставу: свештеници Частимир Крачмар, Ростислав Хофман и Јиржи Новак са лаицима: Б. Л. Черкесом, Ј. Ј. Билим, В. Г. Грузином и представником
Министарства просвете, Карелом Чермаком. Делегацију је лично примио
патријарх Алексеј у присуству митрополита крутицког Николаја и протопрезвитера Н. Ф. Колчицког. Московска патријаршија је од 11. до 14. јануара
разматрала питање преласка Чешке епархије у њену јурисдикцију. Читан је и
став Светог синода СПЦ о Епархијској скупштини у Оломуцу и расправљано
„погоршање односа Чешке епархије и СПЦ“.47 Руски патријарх је 14. јануара
потписао „Одлуку о условима пријема Чешке Православне Цркве у састав
Московске Патријаршије“.48 Документ предвиђа да се у Београд ради преговора пошаље изасланик Руске цркве.
За 5. фебруар 1946. заказана је седница Епархијског савета Чешке православне цркве, на којој би било речи о успеху и раду делегације у Москви.
Хрбек се надао да ће епископ Дамаскин добити визу и доћи у Чехословачку.49
Патријарх Алексеј је 12. фебруара писао Светом архијерејском синоду
СПЦ:
Добили смо овде приложену у копији одлуку Епархијске скупштине Чешке
православне цркве.
Ову одлуку лично нам је уручила 10. јануара о. г. делегација Чешке православне цркве која је дошла у Москву.

45
46

47
48
49

Јарослав Хрбек Светом архијерејском синоду Српске православне цркве, 1. фебруар 1946.
Епархијски савет Чешке православне епархије епископу прјашевском Владимиру, 1. децембар 1945.
В. В. Бурега, н. д., 206–207.
Исто, 208.
Јарослав Хрбек Светом архијерејском синоду СПЦ, 4. фебруар 1946.
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Разлози наведени у овој одлуци у корист преласка Чешке цркве из јурисдикци
је Српске Патријаршије у јурисдикцију Московске Патријаршије да буду уважени, као такви који одговарају савременим потребама Чешке православне
цркве. Председник Министарства просвете Чехословачке републике, г. Др. К.
Чермак, који је ушао у састав поменуте делегације, изјавио је да се Чехословачка влада не противи овоме акту Чешке цркве. Одсуство епископа, после мученичке смрти преосвећеног епископа Горазда побуђује представнике Чешке
православне цркве да моле што скорије решење овога питања.
Све то нас је побудило да по свестраном расмотрењу овога питања, да се сагласимо са молбом Чешке цркве и ми братски молимо Свети Архијерејски
Синод Српске Цркве да додели благослов Чешкој цркви за њен прелазак у
јурисдикцију Московске Патријаршије.
Ако Свети Архијерејски Синод неће моћи да коначно ово питање реши и
оно буде морало да чека решење Сабора Српске цркве, то молимо да се оно
реши сада тако, као што је Свети Архијерејски синод решио питање Епархије
мукачевско‑прјашевске, с тим да ми одмах можемо да упутимо у Чехословачку свога епископа, сагласно молби Чешке православне цркве.50

У Београд су у посету Светом архијерејском синоду 18. фебруара 1946.
дошли посланици руског патријарха Алексеја: епископ кировгородски Сер
гије и протојереј Л. Паријски, који су са митрополитом Јосифом дискутовали о будућем статусу Чешке епархије. Митрополит је на захтев Московске
патријаршије да преузму Епархију чешку одговорио: „Питање промене ју
рисдикције Чешко‑моравске епархије по свом садашњем стању нашу цркву
и морално тешко погађа, нарочито када се дошло до знања како је овај покрет настао. Православци Чешке епархије увелико су водили разговоре са
нашом црквом да им се што пре пошаље епископ Дамаскин, кога су они
добро познавали.“51 Епископ није никако могао да добије путне исправе,
па су Чеси морали на другачији начин да реше питање „удовиштва“ својих
епархија. Митрополит Јосиф наставља: „Од стране самих Чеха из Прага писмено смо били обавештени да ће у Београд стићи једна делегација да нас са
стањем тамошње цркве упозна и да утврдимо кандидатуру за новога Епископа. Наједанпут се скреће са овога пута, духнуо је други ветар, умешала се
политика у ово питање. Југословенски државни фактори почињу запињати
и одуговлачити са путним исправама нашем Епископу, а Чеси нас писмено
обавестише: да се ’изненада и непозват’ јавио руски Архиепископ, господин
Фотије и, у сусрету са групом Чеха — православаца, који су га посетили, почео је разговор о тзв. трима јурисдикцијама у Чешкој православној цркви: —
руској, грчкој и српској. Он је саветовао припадницима српске јурисдикције
да приме руску јурисдикцију, као што је већ учинио претставниик Цариграда,
архиепископ Саватије.“52
50
51

52

Патријарх московски и целе Русије Алексеј митрополиту Јосифу, 12. фебруар 1946.
Свети архијерејски синод Српске православне цркве патријарху руском Алексеју, бр. 522,
26. фебруар 1946.
Исто.
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Митрополит Јосиф, који је као председник Синода потписао писмо упу
ћено патријарху Алексеју, завршава у корист одржавања статуса кво када су у
питању Чеси. „Поводом овога морамо приметити да је, не само своједобном
одлуком Чехословачке владе него и самога Цариграда, Архиепископ Саватије
тако рећи наметнут Чехо‑моравцима и подкарпато‑руској епархији, ради
чега је био одстрањен са свих епархија. О Руској црквеној јурисдикцији над
православним Чесима знам толико, да је 1874. године био у Прагу отворен
храм Св. Кирила и Методија при Руском посланству. Представници овога
храма слабо су радили у ширењу Православља међу Чесима. Сама чињеница
да су се Чеси после Првог Светског Рата обратили Србима да их они приме под своју црквену јурисдикцију, говори, да тада тамо није било Руске
јурисдикције; она се тек сада јавља.“53
Црква при руском посланству је освећена 4. августа 1874. и била је по
свећена св. оцу Николају Мирликијском. Манифестацији су присуствовали
познати чешки историчар Франтишек Палацки, као и други угледни људи из
управе града Прага.54 Али управо како примећује и митрополит Јосиф, Чеси,
осим спољашњег усхићења и испољавања словенске солидарности, преко
ове парохије нису дубље захватани православном вером.
Фебруарски број Гласника Српске православне цркве је поводом борав
ка архиепископа Фотија у Прагу писао да је он допутовао „изненадно
и без очекивања“55, критикујући на тај начин његово заузимање за руску
јурисдикцију.
На то је протестовао епископ Сергије, вођа руске делегације која је посетила Синод СПЦ. Он се писмено обратио митрополиту Јосифу и истакао
да је саопштење у Гласнику „дало основа Вашем Високопреосвештенству
да у разговору са делегацијом Московске Патријаршије окарактеришете
поступке Архиепсикопа Фотија као јавно неканонске“56. Сергије је описао
богослужење у Прагу приликом боравка архиепсикопа Фотија рекавши да се
име српског патријарха Гаврила помињало, чиме се није вређао канонски поредак и интереси Српске цркве.57 Представник Руске патријаршије је надаље
истицао: „Поступци Московске патријаршије у односу према Чешкој цркви
били су прожети духом братске љубави и старања о потребама најмлађе од
свих словенских православних цркава — Чешке цркве. Чешко свештенство
је уверавало Патријаршију, да су они од саме појаве Православља код њих
још 1921. године тежили да уђу у састав Московске патријаршије и да их је
53
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Исто.
„Освећење православне цркве у Прагу — 4‑ог (16‑ог) августа“, Сион — Лист за свеште‑
нике, васпитатеље и родитеље, Београд, 26. август 1874, 508–510.
„Извештај о раду седница Светог архијерејског синода држаних у Београду од 7. децембра
(24. новембра) 1945. до 21/8. децембра 1945“, Гласник СПЦ 2 (1946), 18.
Сергије, епископ кировгородски, представник Московске патријаршије митрополиту
скопском Јосифу, заменику патријарха српског, председнику Светог синода Српске православне цркве, 3. март 1946.
Исто.
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само одсуство односа спречило тада у томе, с обзиром на то Чеси су примили Српску јурисдикцију ’под извесним условима’, ’до коначне организације’,
Православно црквено право епископа Никодима Милаша, Београд, 1926, стр.
869.“58
Став Руске патријаршије о потреби промене јурисдикције поткрепљиван
је и следећим разлозима:
При решавању питања о јурисдикцији Чешке цркве треба узети у обзир да
она има заједничке границе са Руском црквом, док Српску цркву деле од Чешке две неправославне државе: Аустрија и Мађарска, што увек може да смета
нормалној вези између двеју цркава. Канони православне цркве прописују
да се при питању о црквеној јурисдикцији узима у обзир како територијална
близина, тако и жеља народа: „Ако је пак једно место“ гласи 132/118/ правило
Картагинског сабора, „нека припадне ономе, коме се нађе да је најближе, а ако
је оно у истој даљини колико од једнога, толико и од другога престола, нека
припадне ономе кога изабере народ“. Ово исто правило каже: „нека мњење
већине има превагу над мањином“.

Све то говори за неопходност предаје Чешке епархије у јурисдикцију руске цркве.59
Чехословачка влада је и званично била за укидање српске јурисдикције и
дипломатским путевима, преко амбасаде у Београду, бираним речима је изложила свој став око црквених послова:
Решење Епархијског Савета Чешке православне епархије од 8. новембра 1945.
године по питању промене јурисдикције одговара по законима важећег устава Епархије. Одсуство мртвог архијереја Горазда не спречава правоваљаност
овог решења, пошто су права мртвог архијереја прешла на Епархијски Савет
према параграфу 104, тачка 11 устава.
На крају Посланство примећује да по предмету јурисдикције Српске православне цркве на територији Чехословачке републике не постоји међудржавни
споразум.60

Министарство иностраних послова ФНРЈ је 19. марта послало документ са пропратним писмом, који одражава став власти у Чехословачкој по
питању јурисдикције над православнима.61
Српска православна црква, односно Свети синод на крају је морао да
попусти. На заседању од 19. марта 1946. године осамнаест парохија бивше
Епархије мукачевско‑прјашевске, које су остале на територији Чехословачке,
припојене су Чешкој епархији,62 а на заседању од 20. марта донета је, након
подужег претреса, следећа одлука:
58
59
60

61

62

Исто.
Исто.
Посланство Чехословачке републике у Београду Министарству иностраних послова
ФНРЈ, број 503/Пов./46.
Министарство иностраних послова ФНРЈ Светом архијерејском синоду СПЦ, Пов. бр.
2849/46.
Свети архијерејски синод Српске православне цркве бр. 621/Зап. 19. март 1946.
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Да се у духу сестринске љубави и добрих односа са руском црквом привремено изађе у сусрет жељи већине Епархијског Савета Чешке православне
епархије као и Руске цркве и да одобрава да патриајрх московски и целе Русије
господин Алексеј може одмах послати свога епископа у Чехословачку да прихвати привремену црквену управу тамошње Чешке православне епархије, пошто је наша Српска правосалвна црква сада у немогућности да то учини и
пошто сматра да је то у сагласности са интересима православља у данашњим
приликама.
По овој одлуци Светог Архијерејског Синода Српске православне цркве пуноважну санкцију има у своје време донети Свети архијерејски Сабор Српске
православне цркве под председништвом српског патријарха у вези са коначним решењем целог овог питања јурисдикције Српске православне цркве над
поменутом Чешком православном епархијом.63

Сачуван је отпоздравни телеграм Чеха, који је у Београду примљен 16.
априла 1946. и који гласи: „Са великом захвалношћу примили смо Вашу одлуку о пропуштању Чешке православне цркве испод јурисдикције Српске
православне цркве. Желимо свим члановима Светог Архијерејског Синода
пријатне празнике Христовог Васкрсења са молбом за свете молитве за нашу
православну цркву.“64 На тај начин богослужбено општење није доведено у
питање, литургијско јединство је остало сачувано, упркос новом административном и политичком амбијенту.

63
64

Свети архијерејски синод Српске православне цркве бр. 521, 522/Зап. 3, 20. март 1946.
Телеграм је потписао протојереј Частимир Крачмар, епископски администратор. Једну
честитку са лепим ћириличким словима је лично добио митрополит Јосиф, „митрополит скопски и председник Светог Архијерејског Синода“. Митрополит Јосиф је љубазно
одговорио 3. маја 1946. године.
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T

he Serbian Orthodox Church supported a strong Orthodox movement in
Czechoslovakia between the two World Wars. The Diocese of Czech‑Moravian and that of Mukachevo‑Preshov enjoyed autonomy within the Serbian jurisdiction. After 1945 this situation changed. Mukachevo passed under Soviet
Government and under the Church influence of the Moscow Patriarchate. At a
Church‑People Assembly in Olomuc on the 8th November 1945 Orthodox Czechs
wanted a change of jurisdiction, and they, with artificial actions, persuaded the
Serbian Orthodox Church to hold direct negotiations with the Russian Church
concerning their status. Serbian Metropolitan Josif as President of the Holy Assembly of Bishops was against any interference of the Moscow Patriarchate into
the canonical realm of the Serbian Orthodox Church. However, the reasons of
the Church economy prevailed and the Holy Assembly of Bishops of the Serbian
Orthodox Church made decision on the 20th March 1946 according to which the
Russian Orthodox Church might send her bishop to Czechoslovakia as Metropolitan of Prague and All Czechoslovakia.
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Црква у Милошевцу

Abstract: Од времена оснивања милошевачке парохије (1828) Милошевац и
Трновче имали су четрнаест свештеника, вредних и поштованих пароха. Аутор
даје кључне податке о свештеницима милошевачке парохије, закључујући да су
многи од њих напредовали у служби и после одласка из Милошевца. Милошевачки свештеници и Црква имали су велику улогу у ширењу вере и духовном
просвећивању народа, чак и у време аустроугарске и немачке окупације и комунистичке власти. У томе су им помогли побожни људи из Милошевца и Трновча,
пре свих — богомољци.
Key words: милошевачка парохија, Милошевац, Трновче, богомољачки покрет,
црквена просвета.

М

илошевац, насеље средњовековног порекла, данас једно од најлепших
села Поморавља, увек је имао развијен црквени и духовни живот. Сред
њовековно село, које се простирало на потесима Ћелије и Селиште, на обали
Моравине отоке Бистричине, имало је цркву са манастиром. То потврђује
топоним Ћелије. Тамо је почетком XX века откопано неколико предмета:
часна трпеза, камени свећњак, крст и сребрна звездица.1 Нажалост, нису
пронађени писани историјски извори о овом светом храму, нити о њему има
података у турским тефтерима из XV и XVI века. Евентуална археолошка
истраживања на поменутим локалитетима потврдила би постојање цркве
и манастира.
Према предању, у Селишту је пре једног века постојао бунар лековите воде
(„црквени бунар“). Народ је његовом водом лечио болести очију. У близини
се налазило старо гробље.
Подизање цркве
Мештани Милошевца, који су ишли у крњевачку и лозовичку богомољу,
пола века су тражили одобрење за подизање цркве. У време прве владе кнеза Милоша Обреновића (1815–1839) добили су дозволу и прикупили новац
и грађевински материјал. Међутим, ова акција је пропала због Вучићеве
буне и промене династије (1842). Молбу за подизање цркве потписали су
1

Боривоје Дробњаковић, Смедеревско Подунавље и Јасеница, Београд, 1925, 343.
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Милошевчани: Марко Ћирић, Јанко Симић, Живко Ђурђевић, Милан Жива
новић, Станоје Лукић, Стефан Богдановић, Мирко Ђорић, Бранко Лукић,
Радован Живановић и Станко Марковић и Трновчани: Станоје Чолаковић,
Марко Миловановић и Стојан Јанковић.
Требало је да прође готово три деценије да би Милошевчани остварили своју жељу. Они су, тј. њихова општина, 18. јануара 1865. године послали
молбу тадашњем министру грађевина и изразили жељу да подигну цркву у
вредности до 3 000 цесарских (аустријских) дуката. Истовремено су молили
министра просвете и црквених дела да посредује код Козисторије да се она
заузме у министарству грађевина за израду плана и предарачуна, пошто су
већ раније на терен изашли срески начелник и „земљомер“. За израду плана и
предрачуна заузео се и окружни (смедеревски) прота Милутин Банић,2 који
је касније, почетком марта 1869. године, осветио темеље цркве у Милошевцу.3
После пет година молби и захтевања, почетком септембра 1870. године
завршена је изградња милошевачке цркве. Јосиф (Јозеф) Шток, предузимач
изградње ове цркве, молио је министра просвете и црквених дела да одреди комисију за преглед ове грађевине, тј. да потврди његов предлог чланова
комисије (окружни начелник, инжењер смедеревског округа, три одборника
које би изабрала црквена општина и један свештеник).4
Највећи удео у подизању цркве имали су милошевачки свештеници Ми
хаило Радовановић и Матеја Миливојевић и виђени мештани: Петар Кузма
новић (са прилогом у светим утварима у укупној вредности од 125 дуката),
Живота и Данило Лукић (велика звона тежине 3 000 кг, 51 дукат), Павле
Настић (28), Марко Станковић (28), Јанко Симић (25), Станко Момировић
(20), Никола Симић (16), Тома Лукић, Живојин Проговац (председник општине) и други. И Шток је дао велики прилог: мермерну крстионицу (38 дуката). Новац је прикупљан и општинским прирезом („црквени бир“), тако да
су у изградњи цркве учествовали сви мештани. Прикупљено је много више
од планираног новца, укупно 7 000 дуката. Општина се задужила код Управе фондова, а дуг је отплаћивала од поменутог приреза. Цркву, посвећену
Рождеству Пресвете Богородице (21/8. септембар), исте године, на Малу Го
спојину осветио је митрополит Србије Михаило.5
После изградње своје цркве, Милошевчани су престали да иду у старе
цркве брвнаре у Крњеву и Лозовику. Миливој Гавриловић, срески школски
надзорник, забележио је да се ова црква налази одмах до школе и дома, да је
лепа и већа од околних. Похвалио је и њен иконостас.6
Треба рећи да је Милошевац пре изградње цркве имао капелу, у којој је
службовао о. Михаило Радовановић од времена рукоположења у свештеника
2
3
4
5
6

Архив Србије (АС), МПс, VIII – 1 757/1870.
АС, МБ, 390, 415/1869.
Исто.
Летопис Милошевачке цркве, I, 1.
М. Гавриловић, Смедеревско Поморавље, Нови Сад, 1930, 23.
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(1861). Ова капела, ранија школска зграда, била је на месту где је данас стари
дом. Милутин Банић, смедеревски протојереј, помиње ову капелу („Имаду
капелу у свом селу“) и жалбе Милошевчана на удаљеност крњевачке цркве
(12. март 1865).7
Црква
Милошевачка црква, једна од најлепших богомоља Браничевске епархије,
подигнута је у византијском стилу, са једним централним кубетом и уздигнутим звоником, у основи крста. Према летопису:
На темељима се уздижу прави и равни зидови чија висина износи 16 метара.
Дужина цркве је заједно са олтарском апсидом 25 м, а ширина је 15,5 м. Кров је
висок и стрм, покривен црепом а кубе плехом. Око цркве је пространа, равна
и веома лепа црквена порта, у величини 0,85 ари.
Унутрашњост милошевачке цркве је веома лепа, светла и чиста. Црква је пространа, са патосом од белог мермера. Са обе стране до бочних страна цркве
су столови за старије и изнемогле особе. Певнице су на уобичајним местима,
у левој и десној певничкој апсиди.8

Ова једнобродна црква има на источној страни велику апсиду, три нише
на средини и ђаконикон и проскомидију са стране. Подељена је на олтарски
део, наос и простор испод галерије и звоника. Прозорски отвори су монофоре, а на ђаконику и проскомидији налази се по један правоугаони отвор.
Монофоре су (четири) и на горњем делу звоника, који је квадратне основе.
Кубе, осмостраног облика, покривено је лимом, као и звоник. Темељи цркве
су камени, а зидови су грађени опеком. Кровна конструкција је од дрвених
греда, покривена црепом и лимом.9
Сат за цркву је набављен 1925. године. Кров је реконструисан 2006. године, када је урађена и фасада са изолацијом и замена дрвених прозора
алуминијским. Нешто раније је поново покривен звоник (1997). Аустроугарска војска је за време окупације (1915–1918) однела црквена звона, као и
из осталих српских цркава. Она звона су враћена или исплаћена после наплате ратне штете.
Зграда „канцеларија цркве“ саграђена је 1887. године, а 1952. је уз њу дозидана друга, „стан за пароха“.
У црквеној порти, иза олтара, до свештеничког гробља, била је заједничка
гробница 30 немачких војника погинулих у Првом светском рату. Посмртни
остаци ових војника пренети су 1936. на немачко гробље у Смедереву. На
њиховом месту октобра 1944. године сахрањено је 14 руских војника који
су погинули код милошевачке железничке станице. После Другог свет7
8
9

АС, МБ, 363/1865.
Летопис Милошевачке цркве, рукопис, I.
Просторно‑планска заштита непокретних културних добара општине Велика Пла‑
на, Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, Смедерево, 1987, 71–72.
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ског рата њихови посмртни остаци пренети су у Пожаревац, на заједничку
Спомен‑костурницу Чачалица.10
Милошевачка парохија има два активна гробља: милошевачко и трновачко. Бригу о гробљима увек је водила локална власт, народни одбор и месна
заједница.
Милошевачкој парохији припада и новосаграђена црква у Трновчу, која
је посвећена трећем дану Духова (Тројице).
Иконостас, дрвени, конципиран у класичном духу са барокним декоративним елементима, урадио је Никола Марковић из Пожаревца. У две зоне
налази се укупно 20 икона, размештених у канонском и тачном реду. Иконе,
првокласне уметничке израде, рађене су на дасци, уљаним бојама. Иконостас се завршава декоративним крстом са насликаним распећем и двема
овалним иконама (представе св. Богородице и св. Јована Богослова). Исти
мајстор урадио је певнице и архијерејски престо. Поред икона на иконостасу,
црква има и покретне иконе, израђене на дрвету, које се износе на целивање
народу на све Господње, Богородичне и светитељске празнике.
У унутрашњости цркве лукови су осликани декоративном пластиком,
медаљони, у калоти кубета је Христос Пантократор у седећем ставу. У овој
оштећеној композицији насликани су анђели и две женске фигуре.11
У цркви су на зиду мање мермерне спомен‑плоче и споменик — именик
Милошевчана који су као војници умрли или погинули у Првом светском
рату.
Црква има два антиминса, старији (освећен 1867) и новији (освећен 1921.
од српског патријарха Димитрија). Међу најзначајније предмете примењене
уметности треба издвојити посребрени путир и два стара месингана крста
(1867). Најстарије црквене књиге су минеји (једно коло из 1868, друго из 1886),
цветни триоди (1864, 1876), октоиси (1863, 1887), србљак (1861), требник (1851),
апостол (1864), типикон (1862), мало јеванђеље и велико јеванђеље (1868).12
Црква има и друге старине, св. плаштанице (1870, 1933), сасуде, крстове, богослужбене одежде и друге св. утвари. Црквена библиотека обилује бројним
црквеним књигама и часописима.
Свештеници
Крњевачка црква је у првим деценијама XIX века имала две парохије, односно по два свештеника, који су живели у Крњеву: Стефана Поповића и
Матеју Стефана Поповића (умро пре 1831. године), потом Јована Стефана
Поповића (1814–1865, рукоположен 1836. у Београду),13 Димитрија Поповића
(1772–1841, рукоположен 1800. у Нишу), Игњата Димитрија Поповића (1809–
10
11
12
13

Летопис Милошевачке цркве, рукопис, I.
Просторно‑планска заштита…, 77–78.
Исто.
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1859, крњевачки свештеник од децембра 1838) и Павла Миливојевића. Овим
парохијама припадало је неколико села тадашње јасеничке нахије: Крњево,
Велико Орашје, Крушево (заселак), Мала Плана, Милошевац и Трновче. Године 1828. први пут се помиње милошевачка парохија као самостална, пошто је издвојена из крњевачке парохије. Тада је имала Милошевац, Баре (део
Крњева) и Трновче.
Свештеници милошевачке парохије, који су касније живели у Милошевцу,
обављали су све верске обреде (крштења, венчања, опела, славе, освећења
водице и друго) у сва три наведена насеља.
Павле Миливојевић
Павле Миливојевић био је први свештеник фамилије Миливојевић. Родом је из Ратара код Смедеревске Паланке. Дошао је у крњевачку цркву одмах после рукоположења од стране митрополита Антима 1828. Живео је у
Милошевцу, где се раније бавио земљорадњом, абаџијским занатом и „учи
тељством“. У писаним изворима први пут се помиње у арачком тефтеру
јасеничке капетаније за 1832. годину под бројем 112: „Јереј Павле Миливоје
вић, ожењен, стар 29 година“14. Дакле, о. Павле је рођен 1803. године.
Овај јереј служио је у крњевачкој цркви од 1828. до 1861, када је крњевачки
заселак Баре припадао његовој парохији. Он је 1858. године наставио да
„обслужује“ шест породица које су се из Бара доселиле у Крњево.
О. Павле помиње се у списковима свештеника Београдске митрополије
из 1836. и из средине шесте деценије XIX века, а ти се спискови чувају у различитим фондовима Архива Србије у Београду. Његово име се налази и на
бројним списковима пренумераната, међу њима за књиге Доситеја Обра
довића (Живот и прикљученија, 1833), Димитрија Давидовића (Забавник,
календар за 1835. годину) и Димитрија Аврамовића (Света гора са стране
вере, художества и повеснице, Београд, 1848).15
Попа Павла, првог пароха милошевачке парохије, савременици су описали као човека благе и добре нарави, доброг свештеника, човека од речи. Према њиховим причама, он је увек носио требник, крст и епитрахиљ, како би
на позив парохијана одмах чинодејствовао.16 Умро је у Милошевцу на Цвети,
17. априла 1861, а сахрањен је код крњевачке цркве, на јужној страни олтара.17
Михаило Радовановић
Михаило Радовановић, родом из Ратара (1831), после завршена три разреда основне школе радио је као практикант у среској канцеларији у Смеде
ревској Паланци. Потом је учитељевао у Милошевцу, где се оженио. Међутим,
пошто није био квалификован за учитељски посао, разрешен је. Наставио је
14
15
16
17

АС, ЗТ – 606.
Леонтије Павловић, Књига у смедеревском крају у XIX веку, Смедерево, 1974, 76, 78 и 88.
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школовање у београдској богословији. Док је чекао парохију, учитељевао је у
милошевачкој школи, а после рукоположења у свештеника (1861) службовао
је у старој милошевачкој капели.
О. Михаило је дошао у милошевачку цркву после смрти о. Павла Мили
војевића. Пошто је знао да ће милошевачку парохију тражити Матеја Мили
војевић, син попа Павла који је тада био у четвртом разреду богословије, он
је, у договору са виђенијим грађанима из Трновча, молио да буде постављен
за трновачког свештеника.18 Неуспешно је тражио и парохију свештеника Матеје Миливојевића или нову поделу милошевачких парохија. Смедеревски прота Милутин Банић одбијао је да Радовановићу дâ синђелију на
парохију (1868).19
Иако је Радовановић ревносно обављао богослужење и био један од ини
цијатора за подизање цркве у Милошевцу (1870), у служби је споро напредовао, углавном због отпора средине — тако је одликован црвеним појасом тек
после 33 године свештеничке службе. На првој парохији је остао свега две
године, да би је уступио о. Матеји и прешао на другу милошевачку парохију,
у којој је остао све до своје смрти 1915. године. Сахрањен је на милошевачком гробљу.
Према Попису становништва и пољопривреде из 1863. године, о. Михаило имао је четворочлану породицу: жену Раду (стара 28 година), брата Јакова
(22) и кћер Милену (2), и скромно имање: „кућа с плацем од 1½ дана (у вредности 50 д.ц.), 1 дан косаће земље (20), 1¾ дана винограда (37) и 1½ дан под
воћем (27), све у вредности 139 дуката цесарских.“
Његов месечни приход процењен је на 16 талира.20
О. Михаило је у Трновчу скупио прилог за подизање цркве и споменика
кнезу Михаилу Обреновићу. Приложници су давали турске гроше, углавном
према свом имућству.
Матеја Павла Миливојевић
Трећи милошевачки свештеник, Матеја — Мата Миливојевић, син попа
Павла, рођен је 1843. у Милошевцу. Зато што је завршио богословију, мештани Милошевца обратили су се митрополиту Михаилу тражећи да се овај постави за свештеника. Митрополит је донео компромисно решење, тј. наредио
је да се милошевачка парохија подели на прву и другу, тако да су обе имале
по пола Милошевца и Трновча. На прву парохију је постављен о. Михаило
Радовановић, а на другу Матеја Миливојевић. О. Матеја је рукоположен за
свештеника 18. јануара 1862. После жалбе о. Мате и Трновчана, митрополит
је Мату поставио на прву парохију, на којој је овај остао све до своје смрти.
О. Михаило није тражио прву парохију ни после Матине смрти.21
18
19
20
21
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После повратка попа Михаила на другу парохију, побунили су се Трновчани, љути што их је оставио, те су поднели неколико тужби, углавном на
његову наводну неуредност „у дужности“ (1890).
Поп Мата био је боље образован од његових претходника, пошто је завршио четири разреда основне школе, четири разреда гимназије и три и по разреда богословије у Београду. Летописац га је описао као човека добре нарави,
искреног и дружељубивог, доброг познаваоца „црквеног правила“ и доброг
певача црквених и народних песама.22
У време Пописа становништва и имовине (1863) о. Мата је имао месечни
приход од 16 талира и веће имање него његов колега (544 д.ц.). Он је са породицом заведен под бројем 2 274. „Парох милошевачки Матеја Миловановић,
21; жена Радојка 20, брат Илија 17. Имање: кућа с плацем од два дана орања
(180 д.ц.), 7¾ дана ораће земље (77), 17 дана косаће земље (340) и 1¾ дана винограда (37).“23
Површина Матиног поседа, по нашем метарском систему, износила је:
плац — око 110 ари, њиве — око 400 ари, ливаде — 340 ари и виноград — 14
ари, укупно — 8 хектара и 84 ари.
Поп Мата је умро 1. јануара 1885, а сахрањен је код милошевачке цркве,
југоисточно од олтара.
Светозар Вујичић
После Матине смрти, прву парохију је добио Светозар Вујичић, рођен
1857. године у Жабарима код Тополе. Завршио је богословију у Београду. Учи
тељевао је у Грошници и Крњеву (јул 1881 – мај 1884).24 После одласка из
Крњева рукоположен је у свештеника. Најпре је службовао у Сибници, потом у милошевачкој цркви, све до своје смрти (1895). Сахрањен је на милошевачком гробљу.25
Прота Игњат Матеје Миливојевић
Игњат Миливојевић, пети милошевачки парох и свештеник треће гене
рације ове породице, рођен је 22. августа 1866. у Милошевцу. Завршио је
редовно школовање у београдској богословији (1889). Док је чекао парохију,
учитељевао је у Божевцу, Крњеву (1890, управник и учитељ трећег разреда), Ратарима, Трновчу (1891–1892), Михајловцу и Милошевцу. За свештеника је рукоположен у београдској Саборној цркви 27. августа 1894, затим је
био капелан болесном проти Младену Видаковићу. После Вујичићеве смрти
(1895) прешао је на прву милошевачку парохију, на којој је службовао све до
постављења за окружног протојереја звечанског округа у Косовској Митровици (1913), после ослобођења Косова у Првом балканском рату.
22
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О. Игњат вршио је дужност окружног проте до уласка немачке и аустроугарске војске на Косово (новембар 1915). У августу следеће године интерниран је у логор Нежидер, где је боравио до Видовдана 1918. године. Због
недостатка свештеникâ пуштен је из ропства и поново је постављен за свештеника прве милошевачке парохије. Потом се, после ослобођења Србије, вратио у Косовску Митровицу на своју дужност (јануар 1919). У Милошевац
је поново враћен 4. априла 1919. Средином 1926. постављен је за намесника среза орашког (са седиштем у Милошевцу). Разрешен је те дужности 14.
фебруара због старости и изнемоглости. Умро је 12. новембра исте године.
Сахрањен је у породичној гробници на милошевачком гробљу.
У време Игњатове службе у Милошевцу, 3. септембра 1921. године, по одлуци Светог архијерејског сабора у Београду, установљена је Браничевска
епархија са седиштем у Пожаревцу.
Игњатов син Милан завршио је богословију и студије права, али је умро
млад. Без мушког порода био је и други Игњатов син Панта.
Прота Игњат био је напредан и хуман човек, оснивач окружног Црвеног крста, пчеларског удружења и међу првима је помогао изградњу дечје
колоније. Поседовао је богату приватну библиотеку. Био је претплатник на
неколико црквених часописа и Весник Српске цркве, лист свештеничког
удружења. Познат је и као аутор једног буквара и текстова у богословским
новинама и стручним часописима. Један је од оснивача Здравствене, Кредитне и Земљорадничке задруге у Милошевцу.
Црквене власти су награђивале његову добру и ревносну службу: правом
ношења црвеног појаса (1903), протојерејском камилавком (1913), чином протопрезвитера (1927) и напрсним крстом (1937).26
Драгољуб Радовановић
Драгољуб Радовановић, парох друге свештеничке породице у Милошевцу, рођен је 21. јуна 1881. После завршеног учења на Духовном семинару у
Русији учитељевао је у Раму, Кучеву и Гареву (пожаревачки округ). Након
рукоположења за свештеника (5. мај 1907) постављен је за капелана болесном
свештенику Димитрију Ђорђевићу у Кули, а 1909 — свом болесном стрицу
Михаилу Радовановићу, свештенику друге милошевачке парохије. Почетком
Првог светског рата премештен је у Шетоње, а затим у Рановац, где је пензионисан. Умро је 1946. као пензионер у Пожаревцу.
Милован Манојловић
Милован — Мића П. Манојловић, седми по реду парох у Милошевцу,
рођен је 2. септембра 1899. у Крњеву, у породици која је дала познатог музиколога и композитора Косту Манојловића. После завршетка деветоразредне богословије у Београду и Сремским Карловцима рукоположен је за
ђакона паланачке цркве 14. септембра 1921, а потом за свештеника друге
26
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милошевачке парохије (22. април 1922). После осам година службовања у
Милошевцу премештен је у Смедеревску Паланку, на њену другу парохију,
потом је био архијерејски намесник јасенички у Паланци.
Савременици су о. Мићу памтили као примерног свештеника, одличног
беседника и певача црквених и народних песама. Често је говорио јектеније,
молитве и песме на српском језику. Његова жеља била је да се све црквене
књиге преведу на српски језик.27 Много је радио и на црквеној музици, позоришту и задружном покрету у Милошевцу.
Прота Душан Митошевић описао је о. Мићу једном реченицом: „Карактеран, несебичан и пун љубави према Богу, цркви и народу, прота Мића
оставио је иза себе траг најелитнијег свештеника до сада у Милошевцу и
непомирљивог борца за увођење српског говорног језика на нашем богослу
жењу у цркви.“28
О. Милован је 1929. године одликован црвеним појасом од патријарха
Димитрија, а 1954. године протојерејским чином, када је постављен за архи
јерејској намесника јасеничког.
Према Шематизму Источно‑православне српске патријаршије, 1925. године биле су две милошевачке парохије, прва (парох Игњат Миливојевић,
2 720 верника) и друга (п. Милован Манојловић, 2 700 верника, са Трновчем).29
Радослав Ж. Влајић
Радослав Влајић, син лекара, рођен 2. фебруара 1907. у Власотинцу, кратко је службовао у другој милошевачкој парохији (10. март 1931 – 2. децембар
1932). Завршио је петоразредну богословију у Призрену. Помогао је оснивање
Богомољачког братства у Милошевцу.
О. Радослав је из Милошевца премештен на миљевићку парохију (наме
сништво рамско‑голубачко), потом је постављен на малоорашку у подунав
ском намесништву. Контузован је у великој експлозији у Смедереву 5. јуна
1941. и тада је остао без једног ока. Његов несрећни живот трагично је завршен у фебруару 1942. године, погибијом у Водњу.
Милан В. Дрењаковић
Рођен је 5. маја 1906. године у Голобоку. Завршио је основну школу, нижу
гимназију и богословију у Призрену (1931). После рукоположења у септембру
исте године постављен је за капелана старом свештенику Ђорђу Благојевићу
у Кисиљеву (намесништво рамско‑голубачко). Већ септембра 1932. године
премештен је на другу милошевачку парохију, потом на прву (новембар 1940).
Службу је завршио на првој лозовичкој парохији (13. мај 1957 – 1966). Умро
27
28
29

Исто.
Душан Митошевић, рукопис.
Шематизам Источно‑православне српске патријаршије, по подацима из 1924. године,
С. Карловци, 1925, Намесништво великоорашко, Милошевац.
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је у Лозовику 5. октобра 1966, а сахрањен је следећег дана на осипаоничком
гробљу.
Почетком Дрењаковићевог службовања у Милошевцу припојено је Бра
ничевској епархији Смедеревско протопрезвитерство, тј. смедеревски и
великоорашки срез на левој обали Велике Мораве. Од 1. марта 1932. све
штеници ова два среза, односно намесништва обраћали су се за све верске
и црквене потребе Браничевској епархији и њеном суду. Они су у својим
молитвама спомињали епископа Јована и наредне браничевске епископе. Исте године објављена је Регулација црквених општина и парохија у
Епархији браничевској од 29. октобра 1932. године. Према овој регулацији,
Архијерејско намесништво великоорашко имало је десет црквених општина,
и то: лозовичко‑сараорачку са четири парохије (сараорачка и три лозовичке), милошевачку са две парохије, трновачку, крњевску (2), великоорашку (2),
великопланску (3), аџибеговачку (2; староаџибеговачка и новоаџибеговачка),
марковачку (2), ракиначку и радовањску.30 Дрењаковић је успешно ораганизовао милошевачку црквену општину. Његовом иницијативом ова општина
је изградила парохијски дом, који је имао двособни стан у коме је он са породицом становао.
Парохијани су памтили свештеника Милана као „одличног појца, доброг
беседника и неуморног пастира који воли свој свештенички позив“. Истакао
се и у раду са богомољцима у селу, на годишњим и полугодишњим саборима
Савеза братстава у епархији. Један такав сабор је организовао у Милошевцу.31
Јован Марчетић
Јован — Јово Марчетић, избегли свештеник из Сарајева, нашао је уточиште у Србији. Завршио је богословију 1936. у Сарајеву. У Милошевцу је
опслуживао другу парохију: милошевачку Табачину и село Трновче. У марту
1944. године избегао је у САД и потом тамо обављао дужност парохијског
свештеника.
Григорије Волков
Пре Марчетићевог доласка Трновче је девет година било засебна црквена
општина у којој је служио Григорије Волков, руски избегли свештеник. Волков је служио у једној трновачкој капели. Ухапшен је као припадник Равногорског покрета у робијао је у Борском руднику. Крајем 1944. године побегао
је у Трст, потом је добио парохију у Харбору (САД, Индијана).32
Драгољуб Б. Момировић
Драгољуб Момировић, пореклом из Милошевца, рођен је 1914. у Крагу
јевцу. Навешћемо и остале његове биографске податке: завршио основну
школу и шест разреда гимназије у Крагујевцу, потом богословију у Сремским
30
31
32

Браничевски весник 1, 1932–1933, 17.
Душан Митошевић, рукопис.
Летопис Милошевачке цркве, I.
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Карловцима (1931–1937); 28. августа 1938. рукоположен у чин свештеника;
постављен за пароха друговачке парохије; у марту 1944. премештен на другу
милошевачку парохију; 1951. дипломирао на Богословском факултету у Београду, потом апсолвирао на Филозофском факултету Београдског универзитета
на групи класичних језика; 1961. одликован протојерејским чином од стране
браничевског епископа Хризостома; 1965. постављен за секретара епархије
сремске и хонорарног наставника богословије у Сремским Карловцима.
Поводом 85 година постојања милошевачке цркве и 25 година бого
мољачког братства у Милошевцу, о. Драгуљуб је са Милошевчанима и
Трновчанима угостио епископа Хризостома 28. августа 1955. године. Летописац милошевачке цркве забележио је да је свештеник Момировић добро
сарађивао са богомољцима у обе парохије.
Послератно Архијерејско намесништво великоорашко у Срезу поморавском имало је парохије и на десној страни Велике Мораве: доњоливадичку,
жабарску, симићевску и четерешку. После укидања овог среза (1955) наступиле су промене и у црквеној организацији. Решењем епископа Хризостома укинуто је намесништво великоорашко и већи његов део припојен је
Архијерејском намесништву подунавском (седиште у Смедереву; северна
насеља, међу њима Милошевац и Трновче), а мањи део — Архијерејском
намесништву ресавском (седиште у Свилајнцу; насеља: Марковац, Ракинац,
Ново Село и Старо Село).33
После одласка проте Драгољуба у Сремске Карловце (1965) милошевачку
парохију су привремено опслуживали Богољуб Момировић (крњевачки парох) и Драгољуб Матејић (пензионисани архијерејски намесник у Пожаревцу,
родом из Крњева).
Владислав Крупежевић
Владислав Крупежевић, рођен 1938. године у Великој Крсни, потиче из
велике свештеничке и просветарске фамилије. Завршио је основну школу и
нижу гимназију у свом родном селу, потом пет разреда богословије у Београду (1960). Рукоположен је у чин ђакона и презвитера већ 3. и 4. децембра
1960. године у Пожаревцу од епископа браничевског Хризостома. Службовао
је у моравском Александровцу (од 5. децембра 1960), Милошевцу (од 9. маја
1965) и Великој Плани, до одласка у пензију (1. фебруар 1973 – 1991). Црквене
власти су наградиле његову ревносну и добру службу црвеним појасом (1967),
чиновима протонамесника (1972) и протојереја (1978).
О. Владислав је 1963. године обновио цркву и подигао „народну кан
целарију“ у Александровцу. На његову иницијативу обновљен је иконостас у
милошевачкој цркви (1969) и рад Црквено‑певачког друштва „Морава“ у Милошевцу (1969). Следеће године свечано је обележена стогодишњица посто
јања светог храма у Милошевцу.34
33
34

Шематизам Епархије браничевске, Пожаревац, 1972, 41–42.
Казивање проте Владислава Крупежевића; Архив Браничевске епархије, Досијеа свеште‑
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Прота Владислав служи недељом и на празнике у Копорину, средњове
ковном манастиру и задужбини деспота Стефана Лазаревића.
Слободан Рајић
О. Слободан, рођен 1947. године у Старом Селу, завршио је петоразредну
богословију и стручни богословски испит у Сремским Карловцима (1970).
Рукоположен је у чин ђакона 12. јула 1972. у Витанцу код Деспотовца и, после 14 дана, у чин презвитера у пожаревачкој Саборној цркви. Службовао је у
Милошевцу и Трновчу (1. фебруар 1973 – 15. мај 1978), Старом Селу и Ореовици (од 1. октобра 2000. до данас).
У време службе о. Слободана црква у Милошевцу је препокривена црепом,
ограђена је порта и направљене су гараже. Наставио је да прикупља новац
за изградњу цркве у Трновчу, што је почео о. Влада.35
Миломир Милановић
После одласка о. Слободана на староселску парохију, дужност у Милошевцу примио је Миломир Милановић, дотадашњи парох доњоливадички.
Милановић је рођен 1938. године у Гају код Сребрнице (Босна). Завршио је
четири разреда гимназије у Бајиној Башти и пет разреда богословије у Призрену (1955–1959). Ванредно је студирао на Богословском факултету. Године
1961. рукоположен је у Тузли у чин ђакона и презвитера. Најпре је службовао у зворничко‑тузланској епархији, на парохијама у Модричи, Градачцу
и Зворнику. Подигао је нове цркве у Зелињи код Градачца и Дрињачи код
Зворника и нови парохијски дом у Зворнику. Због тога и због добре службе
одликован је црвеним појасом (1965) и чином протојереја (1970). Примљен је у
Епархију браничевску 15. марта 1974. године, када је постављен за привременог пароха доњоливадичког. У Ливадици је обновио цркву и парохијски дом.
На место пароха милошевачког премештен је 5. априла 1978. У Милошевцу је
прво оспособио парохијски дом, потом је поправио цркву са спољне стране
и претресао кров. Цркву је поправљао и 1986. и 1991. године. Иконе је сликао
самоуки сликар Миодраг — Миле Миљковић из Сараораца.
Прота Миломир је отишао у пензију 8. јула 1993. и потом се преселио у
Бајину Башту.36
Драгиша Никодијевић
После одласка проте Милановића, средином јула 1993, дужност на мило
шевачкој парохији примио је Драгиша Никодијевић, дотадашњи парох
клењски. О. Драгиша, пореклом из Доње Ливадице, рођен је 1961. године у
Великој Плани. Завршио је богословију у Београду („Свети Сава“, 1984). Рукоположен је у пожаревачкој Саборној цркви најпре 1985. у чин ђакона, потом
1986. у чин свештеника, оба пута од стране епископа Хризостома. Од 1986.
35
36

ника; прота Драгиша Лекић, Парохија и црква александровачка, Александровац, 2001, 55.
Казивање о. Слободана Рајића; Досијеа свештеника.
Летопис Милошевачке цркве, I; Досијеа свештеника.
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године службовао је у Клењу код Голупца, а од 1993. до данас у Милошевцу и
Трновчу.37 О. Драгиша је велику пажњу посветио изградњи цркве у Трновчу
и настави веронауке. Одликован је достојанством протонамесника (1997).
Службеници и верници
Верни мештани Милошевца и Трновча радосно су дочекали изградњу и
освећење храма у Милошевцу. Редовно су долазили на Свету Литургију све
до првих послератних деценија, када су комунисти укинули наставу веронауке и прославу школског патрона светог Саве, одузимали црквама и манастирима покретну и непокретну имовину, црквене матичне књиге и друго,
забрањивали деци и људима да иду у цркву итд. Ипак, они нису успели да
угасе црквени, православни живот у Србији, дакле, и у Милошевцу.
Милошевац је у верском погледу увек био искључиво православна средина. Село осим храмовне славе (Мала Госпојина) слави заветине: Младенце
(9/22. март) и Ђурђевдан (23. април / 6. мај), а у Трновчу се слави св. Кирил
архиепископ јерусалимски (18/31. март) и први дан Духова. На Ђурђевдан је
ношена литија кроз поља, обилажени су и зарезивани записи.
Све до 1931. године црквеном имовином су управљали свештеници и
црквени тутори, који су заједно обављали и остале послове црквене општине.
Од освећења милошевачке цркве промењено је десетак тутора: Тома Лукић,
Павле Настић, Бранко Добрић, Илија Живановић, Јован Аранђеловић, Анто
није Томић, Аврам Ђулић, Ђурица Ђурић, Михаило Радивојевић и Божидар
Витомирац. За време туторства Јована Аранђеловића смањен је општински дуг за изградњу цркве са 40 000 на 5 000 динара и изграђена је црквена
кућа (1915). Године 1939. уместо тутора уведен је благајник, најпре Сава А.
Ђорић, потом угледни Миливоје Димитријевић. После хапшења Миливоја
Димитријевића (робијао пет година) радили су као благајници Милутин С.
Ђурић, Живан Јелић и други.38
Након ступања на снагу Устава Српске православне цркве (1931), у Милошевцу је, као и у дугим парохијама, извршен избор за црквеноопштински
савет, а из овога је накнадно изабран црквеноопштински управни одбор. На
првим изборима победила је листа Божидара Витомирца (председник), који
је веома успешно сарађивао са благајницима.
У време окупације, тј. од одвајања СПЦ од државе, на челу црквене општине у Милошевцу налазило се Привремено поверенство, које је представљао
старешина цркве, милошевачки парох. Крајем педесетих година XX века поверенство су сачињавали:
председник: Драгољуб Б. Момировић, свештеник;
секретар: Властимир Новаковић;
37

38

Казивање о. Драгише Никодијевића; Извештај о редовном годишњем прегледу парохије
и црквене општине Милошевац (1999).
Летопис Милошевачке цркве, I.
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благајник: Живан Н. Јелић;
чланови: Радојица Стевановић, Јанко Јаковљевић, Младен Ћирић, Радоје
Филиповић, Боривоје Скокић, Александар Момировић (сви из Милошевца), Милан Бранковић, Милутин Радовановић и Божидар Матић (сви из
Трновча).39
Црквеноуправни одбори, бирани углавном на шест година, именовани су
од стране Епархијског управног одбора, и то на предлог арх. намесника. На
пример, Управни одбор од 18. фебруара 1991. године сачињавали су: Радослав
Ђорић, Живорад Јелић, Мирослав Павловић, Мирослав Николић, Слободан
Станковић, Момчило Ж. Радуловић, Светомир Ђулић, Зоран Филиповић
(сви из Милошевца), Угљеша Степић, Драгољуб Костић, Живојин Петровић
и Небојша Степић (сви из Трновча).40
Посао црквењака обављали су веома поштени људи и љубитељи цркве,
углавном бесплатно. Најдуже су се задржали Стеван Пауновић (†1947), Вукосав М. Станојловић (†1947), Миладин В. Пауновић и Живадин Т. Станковић
(прекинуо црквену службу 1967).41
У цркви су били активни и појци, који су певали у цркви и на сахранама.
Према Летопису, за певницом су најчешће били: Урош Г. Бранковић, Живорад Ж. Јелић, учитељ у пензији, Антоније Максимовић из Милошевца и
Милош Бранковић из Трновча.
Дечји хор „Св. Петар и Павле“, састављен од деце из Трновча која посећују
часове веронауке, основан је 1996. године. Ова деца су сваке недеље и у време распуста и празника певала у милошевачкој цркви под управом хоровође,
Надице Станојевић из Трновча. Хор је наступао и у околним црквама. Данас
хор води Зоран Петровић, професор клавира. О. Драгиша редовно држи часове веронауке при Цркви.
Била је активна и драмска секција, која је углавном наступала на дан
школске славе. Објављиван је и часопис „Православни пастир“.
Побожни Милошевчани и Трновчани били су активни и у многим
акцијама за прикупљање добровољног прилога за изградњу и обнављање
цркава и манастира. Треба издвојити и чланове Одбора за изградњу спо
мен‑цркве Вожду Карађорђу у Радовању (1930): Рад. П. Јовановића, Стојадина
Радуловића, Тодора Пешића, Божидара Ђујића (сви из Милошевца), Живо
јина Радовановића, Светозара Божића и Милорада Миловановића (сви из
Трновча).
Неки мештани су поклањањем богослужбених књига помагали своју
цркву. Према белешкама, дрводељски еснаф приложио је Библију у три тома
штампану у Москви 1839. године (1871),42 Павле Весовић — Минеј (VIII, 1799),
39
40

41
42

Исто.
Архив Епархије браничевске, Извештаји о редовном прегледу парохија и црквених оп–
штина, Милошевац, 1991.
Летопис Милошевачке цркве, Црквењаци.
Леонтије Павловић, Споменица ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево, 1976, 315.
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Трновчанин Павле Ђурић — Велики требник из 1850. године, Хаџи Алекса
Велимировић (лозовички парох) — Типикон из 1862. године итд.43
Богомољачки покрет
Раније су се у милошевачкој цркви истицали богомољци из Милошевца
и Трновча. Милошевачко Богомољачко братство „Покров Пресвете Богородице“ основано је у време службе свештеника Радослава Влајића (1931–1932).
Касније су са богомољцима добро сарађивали и други свештеници: Милан
Дрењаковић, Григорије Волков и Драгољуб Момировић.
Богомољачки покрет у Милошевцу и Трновчу развио се под утицајем
крњевачких богомољаца одмах након Првог богомољачког сабора у Крњеву
(1920). Године 1940, на Покров Пресвете Богородице — славу милошевачког братства (1/14. октобар) — одржан је први тромесечни молитвени сабор
братстава Православне народне хришћанске заједнице Епархије браничевске. Извештај са овог сабора, са малим одступањима, прилажемо на крају
овог рада.
Тромесечни сабор у Милошевцу
На дан Покрова Пресвете Богородице — Братствене славе Милошевачког
братства 1/14. овог месеца одржан је први тромесечни сабор братстава Православне народне хришћанске заједнице Епархије Браничевске.
Још уочи сабора пристизали су учесници из свих крајева наше Епархије.
Такође је стигао и хор студената Богословског факултета и неколико чланова Хришћанске заједнице Младих људи са пројекционим апаратом.
Студентски хор узео је учешћа на свечаном бденију на коме су чинодејствова
ли три свештеника са ђаконом.
После бденија, у препуној сали просветног народног дома, одржана је духовна
академија, на којој је хор студената отпевао неколико врло лепих световних
и духовних песама и на којој је приказан филм из живота Господа Спаситеља
уз предавање инж. Ђурђевића из Београда. Хорско певање студената као и
филм оставили су леп утисак на све присутне.
Сутрадан је свечаност отпочела дочеком Преосвећеног Епископа Господина
Венијамина, који је служио архијерејску Литургију уз суделовање великог
броја свештеника.
Хор студената је лепо певао а на крају службе Божије Преосвећени Владика
одржао је беседу коју је завршио читањем „Свенародног покајања“. За време
читања народ је заједно са Архијерејем и свештеницима клечао.
У цркви је после св. Литургије одржан помен Блаженопочившем Краљу
Ујединитељу, Патријарху Варнави и умрлим члановима Милошевачког братства. Затим је на подигнутој трибини пред црквом Преосвећени Владика извршио освећење водице, резање славског колача и освећење крсташ‑барјака,
па је беседом отворио Сабор и даље вођење сабора прихватио секретар
43

Исто, 316.
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Епархијског савеза братстава ђакон М. Михајловић, вероучитељ из Пожаревца. Потом су послати телеграми Његовом Величанству Краљу Петру II,
Патријарху српском Гаврилу и Епископу Николају Жичком.
Први је говорио свештеник о. М. Дрењаковић, председник Милошевачког
братства, који је на крају свог говора предао освећени крсташ‑барјак брату
Луки Марковићу.
После овога, као делегати или мисионари, добили су реч и говорили, између
осталих, ови:
брат Драги Милетић, делегат Централе из Крагујевца;
свештеник Михаило Голубовић из Великог Орашја;
о. Васијан из манастира Жиче;
ђакон М. Михајловић, делегат Савеза братстава;
брат Радосав Митровић, мисионар из Велике Плане;
брат Душан Глумац, студент, члан ХЗМЉ;
брат Милутин Бранковић из Пожаревца;
сестра Душанка Живковић, студент теологије из Београда;
о. Алексије Черненко, свештеник из Крњева;
брат Мила Војиновић из Салаковца;
о. Р. Влајић, свештеник из Малог Орашја и
брат Анта Максимовић из Милошевца, који се у краћем говору захвалио
на обилној посети њихове братствене славе и овог величанственог сабора.
Између појединих говора народ је певао духовне песме.
Програм сабора овим је био исцрпљен па је, на основи свега оног што је речено и предлагано, предложена следећа резолуција:
„Чланови Православног народног покрета са гостима родољубивим Србима
и Српкињама, једнодушно окупљени на првом тромесечном сабору Епархије
браничевске у Милошевцу, а на челу са својим Архијерејем Преосвећеним
Епископом Венијамином и родољубивим свештеницима Светосавске Православне цркве, сматрају да је једини правилан пут за остварење среће и
благостања, како у овоземаљском тако и у будућем животу — пут вере, и то:
вере хришћанске православне, вере Светосавске, коју чува и проповеда народна Српска црква.
Стога, да би ово своје спасоносно убеђење пренео на шире народне слојеве,
сабор једногласно усваја следеће предлоге:
1. да веза братстава и чланова покрета са Управом Савеза убудуће буде
што тешња и да се редовно шаљу писмени извештаји о раду и чланству
братства;
2. да Управа Савеза, спремајући кроз течајеве нове мисионаре, појача мисионарску делатност;
3. да се приступи оснивању братствених читаоница;
4. да Управа Савеза шаље изасланике који ће давати упутства за организаци
ју и даљи рад братствима;
5. да сви чланови покрета Православне народне хришћанске заједнице, нај
строже воде рачуна о томе да своје речи потврђују делима, јер је записано:
’Вера без добрих дела мртва је’.“
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Ове је закључке сабор једногласно прихватио, па пошто је секретар Савеза
братстава ђакон М. Михајловић захвалио браћи и сестрама што не пожалише
ни труда ни времена само да овај сабор овако леп и величанствен буде и пошто их је позвао на Епархијски годишњи сабор у Смедереву на дан 28. октобра
по старом, отпевано је „Достојно јест…“ па је са тим и овај део сабора завршен.
Заједнички ручак народа и свештенства на челу са Преосвећеним Владиком
приређен је у црквеној порти.44

Свештеник Драгољуб Момировић је поводом 85‑годишњице постојања
милошевачке цркве и 25‑годишњице богомољачког братства милошевачке парохије позвао браничевског епископа Хризостома да посети Милошевац. Владика се радо одазвао позиву и дошао 28. августа 1955. Свечано је
прослављена и богомољачка слава, Рождество Пресвете Богородице, када
се окупио велики број богомољаца из Милошевца, Трновча и других места
и неколико манастира.45 Треба рећи и да су богомољци били чланови хора,
увек за певницом и у свему помагали свештенику. Добијали су помоћ од
крњевачких богомољаца и често су заједно одлазили у околна места да шире
православно хришћанство.
Стално је растао број милошевачких и трновачких богомољаца, све до
шездесетих година прошлог века. Они су припремали све свечаности црквеног карактера (Задушнице, Видовдан итд.), редовно посећивали цркву, неде
љом и у празничним данима.
Трновачки богомољци, углавном они из кошарског краја, били су из неколико фамилија, од Матића (Александар), Степића (Тика, Угљеша, Милан), Мратинковића (Димитрије — Мита, Божидар) и Пантелића (Светозар
— Тозић и његова жена Рина). Међу активнима у цркви био је и Чедомир
Николић. Они су се истицали и у прикупљању добровољног прилога за из
градњу своје богомоље и обнављање многих цркава и манастира.
Међу бројним богомољцима треба истакнути Александра Живојина Ма
тића (1924–2004, пинтор), који је купио плац и поклонио га Грађевинском
одбору за изградњу цркве. Он је у својој кући имао издвојену просторију за
молитву, препуну икона. Више пута је ишао у Хиландар. Јерусалимском граматом стекао је звање хаџије (1985). Поред тога, он је добио архипастирску
похвалницу (2004), четири споменице Свете српске царске лавре манастира
Хиландара и, са супругом Вуком, другу архипастирску похвалницу.
Закључак
Милошевчани, иако дуго нису имали своју цркву, увек су били привржени нашој православној вери. Радо су одлазили на богослужење у оближње
цркве брвнаре у Крњеву и Лозовику. После добијања своје богомоље, прве
од тврдог материјала у новоформираном великоорашком срезу, они су имали своје свештенике и црквену управу, заједно са суседним Трновчанима.
44
45

Браничевски весник, Пожаревац, 1940, 234–236.
Летопис Милошевачке цркве, 23.
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Вековни сан Милошевчана остварен је почетком септембра 1870. године.
Црква посвећена Рождеству Пресвете Богородице изграђена је у центру села,
у близини старе капеле. На Свету Литургију долазили су и суседни Трновчани, који су неколико година раније изградили своју богомољу. Треба рећи да
је Трновче припадало другој милошевачкој парохији, а данас је у јединственој
милошевачкој парохији.
Од времена оснивања милошевачке парохије (1828) Милошевац и Трновче
имали су четрнаест свештеника, вредних и поштованих пароха. Многи од
њих напредовали су у служби и после одласка из Милошевца.
На крају, може се рећи да су милошевачки свештеници и црква имали
велику улогу у ширењу вере и духовном просвећивању народа, чак и у време аустроугарске и немачке окупације и комунистичке власти. У томе су
им помогли побожни људи из Милошевца и Трновча, пре свих: богомољци.
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Михаило Радовановић

Прота Игњат Матеје Миливојевић

Матеја Павла Миливојевић

Драгољуб Радовановић
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Драгољуб Б. Момировић
последња траница

О. Драгиша Никодијевић и верници на
резању славског колача
у Трновачкој цркви
(Дан св. Јована Златоустог, 1995)
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Јелена Фемић‑Касапис

Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Београд

Термин ὑπόστασις [hypóstasis] у јелинскоj
писаној баштини (I део)

Парадигматске потврде значења термина у јелинској философији

Abstract: Овај рад прилаже парадигматска значења термина ὑπόστασις на њего
вом прелазу из ненаучне употребе у јелински философски појмовник, приказује
уобличење философског лика термина, до којег је дошло на сaмом крају дохри
шћанске ере, и пружа његова семантичка и појмовна омеђења у научној употреби,
као и у два примера његове ненаучне потврде. Збирни философско‑семантички
лик речи ὑπόστασις, који израња из разматраних пример‑потврда, гласи оства‑
реност постојања.
Key words: ὑπόστασις, ослонац, утемељење, (самопо)уздање, стварно постојање,
реални основ, оствареност, оствареност постојања, οὐσία.

Ч

ињеница да су се дохришћански јелински мислиоци — неуморно се
бавећи и питањима природе, суштине, бића и постојања — трудили да
опишу реалност света, сигурно не представља никакву новину. Новину не
представља ни то што су на основу посматрања света и његових вишеструких изразa — рекли бисмо, природиним путем — уобличавали и одређивали
стварност у којој су се налазили. Пажљиво бирајући из свог матерњег речничког корпуса речи — наиме, како ће и Аристотел у једном тренутку рећи,
саме (јелинске) речи су (унеколико већ) одређење појма који саопштавају1 —
прегнантно су их потом обрађивали, наднети над њиховим богатим, готово
парадигматским, семантичким садржајем. Tако су речи поступно задобијале
своје изражајније обрисе и контуре, своје философске ликове, те постајале
појмови. И то је оно што је до нас доспело у виду техничких термина. Ти
појмови и ти термини током историје су постали неодвојиви садржај философског појмовника. Један од њих била је и реч ὑπόστασις.
Термин ὑπόστασις забележио је свакако и не мали број значења у ненаучном и дофилософском домену. У овом раду приказаћемо два таква значења
која се односе на „живу“ природу, наиме човека, за разлику од значењâ у
којима се реч односила на „мртву“ природу — ствари, предмете, апстрактуме.
Те две употребе именице етимолошки се наслањају на два појмовно блиска
1

„Ὁ λόγος ὁρισμός“, у: Аристотел, Metaphysica, 1017b 10–11.
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значења која је реализовао глагол ὑφίσταμαι, од којег она и потиче: ’преузети
на себе’2 и ’обећати’3.
Ὑπόστασις као ’ослонац, утемељење’ > ’уздање’
Историчар Полибије из II века пре Христа, у четвртој књизи своје Исто
рије, описујући зaчетак рата између становника острва Родоса и Бизанта,
каже:
Οἱ δὲ Βυζάντιοι πρός τε τὸν Ἀχαιὸν ἔπεμπον, ἀξιοῦντες βοηϑεῖν, ἐπί τε τὸν Τιβοί
την ἐξαπέστελλον τοὺς ἄξοντας αὐτὸν ἐκ τῆς Μακεδονίας· ἐδόκει γὰρ οὐχ ἧττον ἡ
Βιϑυνῶν ἀρχὴ Τιβοίτῃ καϑήκειν ἢ Προυσίᾳ διὰ τὸ πατρὸς ἀδελφὸν αὐτὸν ὑπάρχειν
τῷ Προυσίᾳ· οἱ δὲ Ῥόδιοι ϑεωροῦντες τὴν τῶν Βυζαντίων ὑπόστασιν πραγματικῶς
διενοήϑησαν πρὸς τὸ καϑικέσϑαι τῆς προϑέσεως. ὁρῶντες γὰρ τὸ συνέχον τοῖς
Βυζαντῖοις τῆς ὑπομονῆς τοῦ πολέμου κείμενον ἐν ταῖς κατὰ τὸν Ἀχαιὸν ἐλπίσι…4
(А Византинци послаше по Ахеја, тражећи да им помогне, а по Тибета одаслаше оружану пратњу, која је имала да га доведе из Македоније. Наиме, чинило
се да је Тибету припадало управљање Витинијом једнако колико и Прусији,
зато што му је Тибет био брат од стрица. А Рођани, гледајући на чему се
ослања уздање Византинаца, и те како добро су осмислили како да постигну
своје намере. Наиме, гледајући како се Византинци у свом истрајавању на рату
понајвише ослањају у своја надања на Ахеја…)

У енглеском преводу ὑπόστασις као ’ослонац уздања’, што уједно представља
и синоним још једне употребљене речи (ἐλπίς ’нада’), гласи: „But seeing the
confident spirit of the Byzantines, the Rhodians adopted an exceedingly able plan…
They perceived that the resolution of the Byzantines in venturing on the war rested mainly on their hopes of the support of Achaeus…“5
Византинци верују да ће Ахејева помоћ у рату против Рођана бити од пресудног значаја за њихову победу. Стога су решили да своју „наду“, „поверење“,
тј. „уздање“ у повољан по њих исход рата, положе у овог ратника, да се ослоне на њега. Ахеј је ὑπόστασις Византинаца, сигуран ослонац на којем они
заснивају своју увереност у надмоћ над непријатељем. Ова употреба термина
такође је лепо испратила етимологију речи, која гласи ’оно што је стављено
испод’, ’чиме је нешто подупрто’, ’на шта се нешто ослања’, с преносом значења
на „живу“ природу, људску личност.
Ὑπόστασις као ’самопоуздање; одлучност, решеност’
На ово значење наилазимо код истог писца, на месту где се описује потресна смрт младог римског ратника Хорација ради одбране Рима. Садржај
казиване радње до наведеног одељка гласи: непријатељ се сасвим примакао
граду; Хорације, иако се одмерава са двојицом на мосту преко Тибра пред
2
3
4
5

Хомер, Илијада, XXI 273, etc.
Хомер, Илијада, XV 75; са објектом ὑπόσχεσιν у: II 286; Одисеја, X 483, etc.
Полибије, Historiae, IV 50. 10.
Evelyn S. Shuckburgh, Polybius: Histories IV, London Macmillan, 1889.
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самим Римом, у магновењу довикује својим друговима да одступе и исти тај
мост сруше, не би ли се спасао град:
Τῶν δὲ πειϑαρχησάντων, ἕως μὲν οὗτοι διέσπων, ὑπέμενε τραυμάτων πλῆϑος ἀνα
δεχόμενος καὶ διακατέσχε τὴν ἐπιφορὰν τῶν ἐχϑρῶν, οὐχ οὕτως τὴν δύναμιν ὡς τὴν
ὑπόστασιν αὐτοῦ καὶ τόλμαν καταπεπληγμένων τῶν ὑπεναντίων·6
(А пошто их је убедио, док су они рушили [мост], иако задобивши ранâ тушта
и тма, издржавао је, на тај начин задржавајући напредовање непријатељâ, које
није толико престрашила његова снага колико решеност и смелост.)

У енглеском преводу читамо: „While they were employed in this work, Horatius, covered over with wounds, still maintained the post, and stopped the
progress of the enemy; who were struck with his firmness and intrepid courage,
even more than with the strength of his resistance.“7
Овде се ὑπόστασις јавља у значењу ’решености’, ’одлучности’. С обзиром
на то да нам овај одељак приповеда о једном крајње фаталном току и исходу
препричаване ситуације, можда вреди изрећи неколико речи о степену ове
решености, размишљање које би евентуално могло прозирније објаснити
Полибијево опредељење за реч ὑπόστασις. Приказ ситуације наводи нас на
мишљење да у овом догађају није реч о (простом) доношењу одлуке неочекиване за непријатеља у датом тренутку која изненађује непријатеља. Претходни Полибијев пасус описује величанствене погребне процесије, које су могли
заслужити само истакнути грађани Рима и ратници часно пали за слободу
града — да би уследио пример с Хорацијем. Једнако познат је васпитачки дух
у којем су млади Римљани били одгајани: слава вечнога града представљала
је императив и идеал сваког младог срцем оданог римског борца. Ако је
следити задати културно‑педагошки миље, Хорације се правилно влада
по том обрасцу, те у том смислу природно решава да својом вољом погине. Ако се оно што је писац хтео рећи заокружује оваквим размишљањем,
једнако добро уместо речи ὑπόστασις долазиле би речи κρίσις или διάγνωσις8
— учесталије, заступљеније и ближе јелинском свакодневном говору, нарочито за овакав концепт. Овде можда разлика у степену решености може бити
од помоћи. Склони смо размишљању да се Хорацијева решеност не тиче очекиваног понашања римског војника на основу задатих културно‑васпитних
образаца,9 већ решености која проистиче из слободног избора његове личности, из личног приступа животним ситуацијама, личне вере у исправност потеза које има да повуче. Овде је могло доћи до преклапања његових
сопствених назора са императивима његове епохе. Ако оваква претпоставка
може да стоји, тада је своје место могао наћи и наш термин, прикладније од
два поменута, док би помак у значењу ’уздање’ > ’самопоуздање, решеност’
6
7
8

9

Полибије, Historiae, VI 55. 2.
Oliver J. Thatcher, Polybius: Histories VI, Milwaukee, 1907.
Овом низу не бисмо придружили реч διαγνώμη, иако има једнако значење „решења“, „одлуке“, зато што је забележена само код Тукидида, у оквиру судске праксе (в. SENC, s. v.).
Можда би било сувишно, ако не неумесно, разматрати питање да ли је уопште имао времена да срачуна шта би за њега било боље у коначном исходу ствари.
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био условљен личним намерењем, сопственим избором начина постављања
у датој неповољној ситуацији конкретног појединца, без уплива других. У
овом градационом помаку значења наша реч задобила је сада интранзитивни садржај — целокупан процес усредсређен је на једну личност.
Ὑπόστασις као резултат интранзитивног перфекта ὑφεστηκέναι
На интранзитивно значење перфекатских облика глагола ὑφίσταμαι ’по
стојати’ наилазимо код Аристотела, Епикура итд.10 С обзиром на то да перфекатска основа саопштава стање након извршене радње, могло би се радити
о развоју значења ’увидети себе након постављања (нпр. према свеколикој
стварности)’ > ’рекапитулирати (заокружити) се(бе)’ > ’постојати’. Одатле се
даље реализује именица ὑπόστασις ’постојање’.
Као ’стварно постојање’ у опозицији према ἔμφασις ’привид’
Псеудо‑Аристотел у спису О свемиру, наводећи које су то појаве које уистину постоје а које не, пише:
Συλλήβδην δὲ τῶν ἐν ἀέρι φαντασμάτων τὰ μέν ἐστι κατ΄ ἔμφασιν, τὰ δὲ καϑ΄
ὑπόστασιν — κατ΄ ἔμφασιν μὲν ἴριδες καὶ ῥάβδοι καὶ τὰ τοιαῦτα, καϑ΄ ὑπόστασιν δὲ
σέλα τε καὶ διᾴττοντες καὶ κομῆται καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια.11
(Све заједно узев, од ваздушних појава једне постоје само наизглед, а друге
стварно. Наизглед постоје дуге, муње и слично, а стварно светила, звезде
падалице, репатице и њима сличне.)

Израз καϑ΄ ὑπόστασιν овде има значење ’с обзиром на реално’, тј. ’у стварности установљено, засновано постојање’. Одавде произилази да уистину постоје оне ствари и појаве које нису привремене и чије постојање није
условљено евентуалним претходним дејством других чинилаца.
Као ’реални основ, стварна подлога’
У овом значењу реч ὑπόστασις сусрећемо код Секста Емпиричара, лекара
и философа, који, излажући учење скептикâ у спису Пиронске основе, износи
свој поглед на стварност:
Εἰ οὖν μήτε τὰ φαινόμενά ἐστιν ἀληϑῆ μήτε τὰ ἄδηλα μόνα, μήτε τινὰ μὲν φαινό
μενα, τινὰ δὲ ἄδηλα, οὐδέν ἐστιν ἀληϑές. εἰ δὲ μηδέν ἐστιν ἀληϑές, τὸ δὲ κριτήριον
δοκεῖ πρὸς τὴν κρίσιν τοῦ ἀληϑοῦς χρησιμεύειν, ἄχρηστον καὶ μάταιόν ἐστι τὸ κρι
τήριον, κἂν δῶμεν αὐτῷ κατὰ συγχώρησιν ἔχειν τινὰ ὑπόστασιν.12
(Дакле, ако ни појаве13 нису истините, нити само оне невидљиве, нити неке од
појава ни неке од невидљивих, тада ништа није истинито. Ако пак ништа није
истинито, чини се да је служење мерилом за просуђивање истинитости бескористан и залудан критеријум, ако и допустимо да има неки реалан основ.)

10
11
12
13

Aристотел, Fragmenta, 188; Eпикур, Fragmenta, 36 и Sententiae, 22 etc.
Псеудо‑Аристотел, De mundo, 395а 30.
Секст Емпиричар, Pyrrhoniae hypotyposes, II 94. 6.
Феномени као ’појаве које настају и нестају’.
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Реч ὑπόστασις овде означава реални основ на којем треба да се заснивају
критеријуми у односу на које се даље вреднује стварност.
Ὑπόστασις као паралелно са οὐσία [оusíа] (лат. substantia)
Даље се развијајући у истом правцу, ὑπόστασις стиже до тачке где се по
истовећује са значењем термина οὐσία, те се употребљава или упоредо с њим
или као његов синоним, тако постајући лат. substantia.
Пример опет налазимо код Секста Eмпиричара, у делу Против матема
тичарâ, где он на следећи начин размишља о целинама:
Εἴπερ οὖν ἔστι τι ὅλον, οἷον ἄνϑρωπος ἵππος φυτὸν ναῦς (ταῦτα γὰρ ὅλων ὀνόματα),
ἤτοι ἕτερόν ἐστι τῶν μερῶν αὐτοῦ καὶ κατ΄ ἰδίαν ὑπόστασιν καὶ οὐσίαν νοεῖται, ἢ τὸ
ἄϑροισμα τῶν μερῶν λέγεται τυγχάνειν ὅλον.14
(Ако, дакле, постоји нека целина, као на пример: човек, коњ, биљка, лађа (ово
су, наиме, назвањa целинама) [тада целина] јесте или различита од својих делова, те се [она] поима по сопственом основу и суштини или се за збир делова
каже да чине целину.)

Ево примера тесног приближавања термина ὑπόστασις и οὐσία. Овде би
се можда и φύσις могло придружити у синонимној вредности.
Сократ Схоластик, историчар из IV‑V века, у свом делу Историја Цркве
даје у једном пасусу сажет и прегнантан приказ дофилософских значења речи
ὑπόστασις, покушавајући да појасни питање настанка теолошког термина:
Οἱ τὴν Ἑλληνικὴν παρ΄ Ἕλλησι σοφίαν ἐκϑέμενοι τὴν μὲν ‘οὐσίαν’ πολλαχῶς ὡρί
σαντο· ‘ὑποστάσεως’ δὲ οὐδ΄ ἡντιναοῦν μνήμην πεποίηνται. Εἰρηναῖος δὲ ὁ γραμ
ματικός, ἐν τῷ κατὰ στοιχεῖον ‘Ἀττικιστῇ’, καὶ ‘βάρβαρον’ ἀποκαλεῖ τὴν λέξιν· μηδὲ
γὰρ παρά τισι τῶν παλαιῶν εἰρῆσϑαι. Εἰ δέ που καὶ ηὕρηται, μὴ ταῦτα σημαίνειν, ἐφ΄
ὧν νῦν παραλαμβάνεται· παρὰ μὲν γὰρ Σοφοκλεῖ ἐν Φοίνικι ἐνέδραν σημαίνειν τὴν
‘ὑπόστασιν’ παρὰ δὲ Μενάνδρῳ τὰ καρυκεύματα, ὡς εἴτις λέγοι τὴν ἐν τῷ πίϑῳ τοῦ
οἴνου τρύγα ‘ὑπόστασιν’. Ἰστέον μέντοι ὅτι εἰ καὶ οἱ παλαιοὶ φιλόσοφοι τὴν λέξιν πα
ρέλιπον, ἀλλ΄ ὅμως οἱ νεώτεροι τῶν φιλοσόφων συνεχῶς ἀντὶ τῆς ‘οὐσίας’, τῇ λέξει
τῆς ‘ὑποστάσεως’ ἀπεχρήσαντο.15
(Они који су излагали јелинску мудрост међу Јелинима термин οὐσία дефинисали су на многе начине, док о термину ὑπόστασις нема ни помена. Иринеј
Граматичар у свом лексикону Атицисти ову реч назива чак и „варварском“.
Не употребљава је ниједан од старијих философа. Ако се негде и нашла, та
значења нису јој иста са онима које данас има. Наиме, код Софокла у Фениксу
(трагедији) ὑπόστασις значи ’заседа’; код Менандра ’умаци’ (као кад би се талог
од вина у врчу назвао ὑπόστασις). Међутим, треба знати да, иако код старијих
философа ова реч изостаје, млађи философи редовно су употребљавали реч
ὑπόστασις уместо οὐσία.)

Захваљујући овом Сократовом за нас драгоценом попису различитих
значења речи ὑπόστασις у свакодневном говору, пре свега, добијамо по
тврду да реч сигурно нису користили философи старијег периода. Он нам
14
15

Секст Емпиричар, Adversus mathematicos, IX 338.
Сократ Схоластик, Historia Ecclesiae, III 7. 41.
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веродостојно сведочи да у философији термину ὑπόστασις „нема ни помена“ у
време употребе термина οὐσία. Сведочанства о његовој употреби саопштавају
присутност у другим подручјима, што казује да је од свог почетка та реч била
схватана као специфичан термин, у конкретним ваннаучним применама. За
Иринеја Граматичара она је чак и „варварска“, што ће рећи: страна јелинском
осећају за избор речи. Занимљиво је и Сократово тумачење термина у Менандровом фрагменту. Ту ὑπόστασις означава врсту густог јела или прилога —
сос. Ова употреба могла би се наслањати на значење термина код Хипократа,
упућујући на једну асоцијацију. Наиме, док у лекарским списима означава
талог, угрушке крви16, Сократ је тумачи речју καρύκευμα. Oснова καρυκ‑ даје,
са своје стране, именице: καρύκη ’лидијска слатка јуха’, одакле долази κα
ρυκεία ’слатко јело’, κάρυον ’орах’ и у варијанти ’кестен’, и придев καρύκινος
’црвен као крв, тамноцрвен’.17 Тако постоји једна друга основа која обједињује
значењске елементе ’густ’, ’загаситоцрвен’ и ’слаткаст’, који заједно одговарају
одређењима талога, угрушака крви и умака. Ово би могле бити довољне паралеле за пренос значења термина ὑπόστασις у кулинарство.
Ὑπόστασις први пут у философији
Сигурно треба рећи и неколико речи о Сократовим „млађим философима“. Ту он има на уму пре свега стоике и неоплатоничаре. Посидоније, Албин и Плотин даће своје прве или нове философске обраде или превлаке
термину, које ће пресудно утицати на потоњу употребу ове речи, посебно
од стране отаца Цркве.
Ὑπόστασις као ’оствареност постојања’
Философ и научник Посидоније, из I века пре Христа, први је увео овај
термин у философију кроз стоицизам, ослањајући се на њену употребу у науци. Он термину први пут даје прецизан и строг философски смисао. Употребљава ову глаголску именицу у једном од два значења глагола
ὑφίσταμαι код Хрисипа, и то као ’постајање’, ’долазак у постојање’. Тако је сад
ὑπόστασις „појединачно постојање/биће које је постигло своју стварност, које
је доспело у постојање“18. Цитат који сведочи о овој значењској философској
нијанси и вероватно описује Посидонијево учење припада доксографу Арију
Дидиму:
Ἐπὶ δὲ τῶν ἰδίως ποιῶν φασι δύο εἶναι τὰ δεκτικὰ μόρια, τὸ μέν τι κατὰ τὴν τῆς
οὐσίας ὑπόστασιν, τὸ δὲ <τι> κατὰ τὴν τοῦ ποιοῦ.19

16
17
18

19

У хипократском лекарском корпусу наша реч се јавља чак сто једанаест пута.
S. Senc, Grčko-hrvatski rječnik, Zagreb (reprint 1988), s.v.
„…Being which has attained reality, which has come into existence.“ KÖSTER, аутор одреднице ὑπόστασις, 572–589, у: G. KITTEL, Theological Dictionary of the New Testament, Mичиген,
3
1964, VIII 575.
Aрије Дидим, Fragmenta, 27.
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(У погледу сопствених квалитета20 каже се да су два дела пријемчива; један
саопштава шта је (биће) по остварености своје суштине, а други [шта] је по
(остварености) каквоће.)

Како Кестер примећује, важно је нагласити да су значења два термина,
појмови ὑπόστασις и οὐσία, овде јасно разграничени, али исто тако — да ово
разграничење важи само на мисленом нивоу, не и практичном. Појам οὐσία
означава вечну, прву материју по себи, док концепт ὑπόστασις представља
стварност која се на крају реализовала у постојању, те — постоји, фигурира,
присутна је. Крајње је занимљиво што овако схваћено ὑπόστασις саопштава
да једно биће има способност да се реализује на два начина: на начин суштине, тј. по себи, по својој природи21 и на начин својих квалитативних особености, које се потом актуализују. Рекли бисмо да је реч ὑπόστασις, на сад нови
начин осмишљена, омогућила разлучивање постојања као новоприсутности
hic et nunc са свим својим конкретним особеностима и, уједно, тиме релативизовала старији вишевековни примат концепта „аутоматског“ постојања по
себи par exсellance старих философа. Захваљујући Посидонију, наш термин
задобио је ново значење, које је и у оно време морало представљати велику
новину и озбиљан допринос научној мисли.
Но, у то време, у којем и даље влада примат прве материје и вечнога по
себи, још увек је било тешко разграничити ту прву твар од њене коначне
остварености. О томе сведоче и речи самог Посидонија:
Ἔφησε δὲ ὁ Ποσειδώνιος τὴν τῶν ὅλων οὐσίαν καὶ ὕλην ἄποιον καὶ ἄμορφον εἶναι,
καϑ΄ ὅσον οὐδὲν ἀποτεταγμένον ἴδιον ἔχει σχῆμα οὐδὲ ποιότητα καϑ΄ αὑτήν· ἀεὶ
δ΄ ἔν τινι σχήματι καὶ ποιότητι εἶναι. διαφέρειν δὲ τὴν οὐσίαν τῆς ὕλης τὴν οὖσαν
κατὰ τὴν ὑπόστασιν ἐπινοίᾳ μόνον.22
(Посидоније је рекао да је суштина (тј. постојање) и материја (тј. прва твар)
свега без квалитета и облика, с обзиром на то да нема никакав одређен сопствени облик нити квалитет по себи. Но, она увек постоји у неком облику и
неком квалитету, а између постојања које постоји кроз оствареност и (прве)
твари разлика је само замишљена.)

Одавде следи да је ὑπόστασις свака конкретна коначно актуализована23
(поствар(њ)ена) οὐσία. Тако се помак од οὐσία ка ὑπόστασις креће од засно‑
ваности ка чињеничности.
По Кестеровом мишљењу, иако готово и да нема потврда о употреби термина из периода зачетака неоплатонизма, Албиново тумачење несумњиво
20
21

22
23

Реч је о квалитетима који образују природу сваког појединачног постојања.
И овај начин би имао предност у временском смислу, био би први којим ма које биће
почиње да бива (овако зато што је у стоицизму биће сагледавано у материјалном погледу).
Такође, вреди нагласити да Посидоније не прави ова разграничења код бића у вредно
сном смислу: ниједан од два начина бивања није „важнији“; између њих не влада однос
аксиолошке субординације, која ће се јавити код Плотина (в. даље).
Aрије Дидим, Fragmenta, 20.
Иначе, латински придев actualis јавља се позно, код неоплатоничара Макробија, тј. у
IV‑V веку, у значењу ’активан, практичан’. Тако би позајмљенице актуализован, актуа
лизација дословно значиле ’оделотворен, оделотворење’.
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представља везу између Посидонија и неоплатонизма, тј. Плотина. Ту наилазимо на следећe размишљање Посидонијевог савременика о души:
Ἀϑάνατον ἡ ψυχή, καὶ ἀνώλεϑρον ἂν εἴη· ἀσώματος γάρ ἐστιν οὐσία, ἀμετάβλητος
κατὰ τὴν ὑπόστασιν καὶ νοητὴ καὶ ἀειδής.24
(Душа је бесмртна, те може бити и непропадљива. Наиме, (њена) суштина је
бестелесна, непроменљива у (својој) остварености, умна и вечна.)

И код Албина је реч о актуализованости/постварњености постојања, као
и код Посидонија, при чему се постојање по себи разликује од оног оствареног. Новина коју уводи Албин тиче се аспекта реалности, на који он преноси ове концепте (и οὐσία и ὑπόστασις): термини сада почињу да важе и за
физички невидљиви свет. Ово је још један веома важан корак у помаку употребе термина, који га ствара још пријемчивијим за употребу у теологији.
Следећи помак значења философског термина ὑπόστασις извршио је нео
платоничар Плотин, који га користи чак сто двадесет пет пута у свом делу.
Прво што је имао да уради у труду приказивања својих философских гледишта било је да термин јасно раздвоји од појма материје. У трећој књизи
својих Енеада он истиче да је материја „ἀληϑινῶς μὴ ὄν, εἴδωλον καὶ φάντασμα
ὄγκου καὶ ὑποστάσεως ἔφεσις“25 (истинско небиће, приказа и привид теж(ин)е,
и тежња ка актуализацији).
Плотин изрично не само што оспорава примат прве материје већ доводи у питање њену вредност у апсолутном смислу. Оно пак што задржава
или преузима од стоикâ јесте концепт остваривања постојања — следом
разликовања остварености од постојања по себи, који сад утврђује на равни
нематеријалних реалности.
Прву материју стоикâ Плотин замењује Једним. У петој књизи помену
тог дела он износи тврдњу да свака актуализација постојања потиче из Јед
ног. Главни појам преко којег износи једно такво размишљање је енергија.
Постављајући тезу да се енергија јавља у два вида, од којих је један везан
за саму суштину, а други долази из те суштине сваког појединачног бића,
представљајући енергију сваког бића схваћену у конвенционалном смислу,
он закључује да „ἐκ τῆς ἐν αὐτῷ τελειότητος καὶ συνούσης ἐνέργειας ἡ γεννηϑεῖσα
ἐνέργεια ὑπόστασιν λαβοῦσα, … εἰς τὸ εἶναι καὶ οὐσίαν ἦλϑεν·“26 (из савршенства
у Једноме и сапостојеће му енергије, (ново)рођена енергија, задобивши своју
актуализацију/(п)оствар(ње)ење,… дошла је у биће и постојање).
И ово схватање представљало је допринос научној мисли: исходиште из
којег може бити речи о коначно актуализованом постојању премештено је
са равни материје на конкретно извесно Једно.
С обзиром на то да јој је Плотин до ове тачке уклонио везу са материјом,
остало је да одреди ὑπόστασις према термину οὐσία. У трећој књизи овако
каже:
24
25
26

Aлбин Философ, Epitome doctrinae Platonicae sive Didaskalikos, 25. 1.
Плотин, Enneades, III 6. 7. 13.
Плотин, н. д., V 4. 2. 36.
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Ὑπόστασιν δὲ εἶναι καὶ οὐσίαν ἐξ οὐσίας ἐλάττω μὲν τῆς ποιησαμένης, οὖσαν δὲ
ὅμως, ἀπιστεῖν οὐ προσήκει.27
(Да је оствареност и суштина, додуше, мања од суштине која је њу начинила,
али да то јесте, не приличи сумњати.)

И Кестер прилаже свој превод: „That an actuality and an essence is always
less than the essence which has produced it, yet is essentiality, is beyond question“.
Тако је ὑπόστασις постало синоним за суштину, али у веома ограниченом
и строго прецизном философском смислу: оно увек стоји у зависности од
друге суштине, суштине par exсellance; оно је суштина „број два“, чији је
узрочник суштина „број један“ (за Плотина, „Једно“). Појмовни садржај овако
схваћеног термина ὑπόστασις саопштава да она стоји у суштинској зависности од Првога — ма ко или шта носило ово назвање; тај Први узрочник је и
гарант њеног оглашавања у апсолутном смислу. За Плотина, додатно, овај
концепт подразумевао је да се ὑπόστασις налази на вредносно нижем степену
од суштине из које проистиче. То је и лако замисливо, будући да је главни
појам преко којег је извео овај закључак „енергија“. Конотација подређености,
субординације, коју укључује Плотинов концепт, биће нијанса коју ће теолошка терминологија неутралисати. Развојем богословске мисли вредносни
однос двају термина преокренуо се тако што је ὑπόστασις добило логичко
првенство у односу на οὐσία.

27

Плотин, н. д., III 5. 3. 1.
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Ὁ ὅρος ὑπόστασις εἰς τὴν ἑλληνικὴν Γραμματείαν (μέρος Α΄)
Σημασιολογικὴ ἐξέλιξις τοῦ ὅρου εἰς τὴν ἑλληνικὴν φιλοσοφίαν

Ε

ἰς τὴν παρούσαν ἐργασίαν ἐκτίϑενται ἀντιπροσωπευτικὲς ἔννοιες τοῦ ὅρου
ὑπόστασις, κατὰ τὴν μεταβατικὴν αὐτοῦ πορείαν ἀπὸ τὴν κοινήν, μὴ ἐπιστη
μονικὴν χρῆσιν, εἰς τὸ ἑλληνικὸν φιλοσοφικὸν λεξιλόγιον. Παρουσιάζεται ἡ δια
μόρφωσις τοῦ φιλοσοφικοῦ περιεχομένου τοῦ ὅρου, ἔτσι ὅπως αὐτὸ διατυπώϑηκε
κατὰ τὰ τέλη τῆς προχριστιανικῆς ἐποχῆς. Παρατίϑενται τὰ σημασιολογικὰ καὶ
ἐννοιολογικὰ ὅριά του εἰς τὴν ἐπιστημονικὴν του χρῆσιν, ὅπως ἐπίσης καὶ δύο
περιπτώσεις μὴ ἐπιστημονικῆς, κοινῆς χρήσεως αὐτοῦ. Ἡ συνολικὴ φιλοσοφι
κο‑σημασιολογικὴ ταυτότητα τοῦ ὅρου ὑπόστασις, ἡ οποία ἀναδύεται ἀπὸ τὴν
ἔρευναν σχετικῶν χωρίων, σημαίνει καὶ ἀποκαλύπτει τὴν πραγμάτωσιν τῆς
ὑπάρξεως.
Λέξεις κλειδιά: ὑπόστασις, στήριγμα, ϑεμελίωσις, (αὐτο)πεποίϑησις, πραγματικὴ
ὕπαρξις, πραγματικὴ/ἐνυπόστατη βάσις, πραγματοποίησις, πραγμάτωσις τῆς
ὑπάρξεως, οὐσία.
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Од великог праска до космичке Литургије
(Увод у дијалог)

Abstract: Рад представља увођење у дијалог између неких аспеката богословске
мисли и закључних ставова модерне научне космологије. Тачка пресека космо
логије и теологије је у новије време популаран тзв. „антропички принцип“, који је
промовисала савремена космологија. Он је својеврсни разлог стварања света —
како у науци, тако и у теологији — с тим што богословље сматра тајну Христову
као циљ и основни разлог због којег је Бог створио свет. Све је створено како би
учествовало у тајни Христовој, која је есхатолошка стварност, али и историјска,
присутна у конкретном евхаристијском догађају. Рад је надахнут „општим ставовима“ из теологије св. Максима Исповедника, посебно о тајни Христовој, кретању
бића ка Богу, о Логосу и Литургији. Свет се неће завршити у топлотном колапсу о
коме говори космологија, него у Христу, који је нови почетак света и људског рода.
Key words: велики прасак, космос, стварање, антропички принцип, циљ, Литур
гија, св. Максим Исповедник, Христос, сједињење, есхатон.

Увод

О

домаћено је уверење да су наука (у даљем тексту: космолoгија) и теологија
још од времена коперниканског обрта области без пресека: обе „хладне“ и удаљене једна од друге. Истина је да понекад теологија изводи своје
закључке не ослањајући се на резултате природних наука (као да се ништа
није догодило), да не доводи у везу проверене ставове неке научне дисциплине са чињеницом Божијег откровења и деловања — или, ако их и доводи у
везу, онда то остварује на један апологетско‑идеолошки начин, чиме престаје
да буде — теологија.
Наука пак опстаје понекад као самозатворени, езотериjски и неразумљиви
систем, који не признаје не само реалност Откровења него чак ни најеле
ментарнију природну религиозност човека истраживача током његовог на
учно‑истраживачког процеса. Њихова целовита повезаност једва да је на
видику. Наравно, теологија Цркве има своју космологију (и космогонију), док
само неке савремене космологије укључују Бога у своје хипотезе.
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Плодна сарадња могла би се остварити само у смислу обостраног упо
знавања и довођења у креативну везу њихових фундаменталних ставова,
искључујући сваки идеолошки и чак „религиозни“ приступ, а укључујући
целовити (холистички), телеолошки и егзистенцијални.
У овом чланку покушаћемо да, на најуопштенији начин, прикажемо космолошка начела теологије, изводећи као закључак став да је могуће говорити о космогонији укључујући теологију, те да је — обратно — теологији
потребна савремена наука, не као „слушкиња“, него као носилац истине о
делу стварности иза које такође стоји Бог.
Златна нит дијалога биће „антропички космолошки принцип“.
О космолошким моделима1
Старе космогонијске моделе, као ни средњовековне, нећемо наводити
(Аристотелов, Птоломејев, Коперников). Прва два заобилазимо јер су пре
вазиђени, а трећи (Коперников) јер је недовољан, те прелазимо на моделе
настале током XX века, који доносе сасвим нова квантитативна теоријска
предвиђања. Да би опстали, теоријски модели свемира морају бити оцењени
опсервационим подацима модерне астрофизике. Од великог броја података
до којих астрофизичари долазе у осматрањима, тек систематском анализом
долази се до малог броја битних (експериментално потврђених!) уз помоћ
којих се може извршити оцена ваљаности космолошких модела.
Астрономија је напредовала огромном брзином, од налажења нових небеских објеката и закона до проширивања посматрања и увођења њихових
нових метода, лансирањем уређаја за осматрање у орбите око Земље (као, на
пример, ИСС међународна свемирска станица 340 км од Земље, телескоп
„Хабл“ на 580 км, „Ландсат“ 7–700 км од Земље, ГПС на 19.000 км и геостационарни сателит на 36.000 км од Земље, као и чувени свемирски телескоп
„COBE“), захваљујући којима наука има продор у дубоки свемир.
Наведимо неке опсервационе методе:
1. Пребројавање галаксија
Ова анализа је показала да је број галаксија у свим смеровима исти. Наиме,
пребројавањем све даљих галаксија дошло се до великог степена једнакости
ових бројева у свим смеровима. Астрофизичари су из тога извели закључак
да је свемир изотропан, тј. свуда исти, те отуда и да је свуда исте густине, да
је хомоген.
2. Спектрална анализа
Овом методом откривено је присуство неких хемијских елемената у
звездама и галаксијама уз помоћ анализе емисионих и спектралних линија.
Наиме, свака звезда има различити сјај, односно спектар различитих
боја. Њиховом анализом и упоређивањем са апсорпцијом боја хемијских
1

Реља Попић, „Космолошки модели“, Гравитација и космологија; Свеске физичких наука
(СФИН) 2/II (1989), 157–178; Брајан Грин, Елегантни космос, Хелиос, Смедерево, 2009.
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елемената астрофизичари су прецизно одредили који су хемијски елементи
присутни у звездама. Тако су извели закључак да су водник H1 и H2 , хелијум
Hе3 и Hе4, као и литијум Li1, доминантни у звездама.
3. Помак спектралних линија
Испитивањем спектра звезда и галаксија научници су (почетком XX века,
тачније, 1912; Слајфер) приметили да се боје спектра које су емитовале зве
зде померају према црвеном крају, тј. према црвеној боји на спектру. Ово је
значило да се звезде и галаксије од којих нам долази светлост удаљују од
посматрача.
Научник Хабл посветио се изучавању удаљености галаксија и проучавању
спектралних линија што су настале од светлости која долази са звезда и
галаксија. Установио је 1929. г., на основу класичног Доплеровог ефекта, да
се код већине галаксија јављао црвени помак, тј. померање линија спектра ка
црвеној линији, што је значило да су светлост емитовале галаксије и звезде
које су се удаљавале од посматрача, тј. од Земље.
4. Микроталасно зрачење
Два америчка физичара из лабораторије „Bell Telephone“ у Њу Џерсију,
Пенцијас и Вилсон, забележили су 1965, испробавајући осетљиви микроталасни детектор, некакав шум који као да је долазио непромењен, ма у ком
правцу био окренут детектор, и који као да је долазио изван атмосфере. Уз
то, шум је остајао исти дању и ноћу, и током целе године. Закључили су да то
зрачење долази изван галаксије, односно да је у питању шум из ране васионе
који је исти у свим правцима, па је и васиона (видело се касније) иста у свим
правцима. За ово откриће микроталасних зрачења из веома ране васионе
Пенцијас и Вилсон добили су Нобелову награду за физику 1978. године.
Након изложених опсервационих метода које оцењују ваљаност космолошких модела, навешћемо укратко две основне космолошке парадигме:
1. Модел стационарне васионе и
2. Модел великог праска (Big Bang).
Модел стационарне васионе поставили су 1948. Х. Бонди, Т. Голд и Ф. Хојл.
По њима, васиона је приближно иста у свим временима и у свим тачкама
простора. Материја се непрекидно ствара и из ње настају нове галаксије.
Великог праска није било, те ни Бога као творца васионе. Густина васионе
је константна, васиона се непрекидно шири, њена маса расте. У овом моделу
захтева се непрекидна производња материје свуда у свемиру, што се никако
није могло потврдити експериментом.
Подаци које су добили астрофизичари о изотропији и хомогености васионе потврђују стационарни модел, подаци о црвеном помаку такође, међутим,
подаци о раном космичком шуму противрече стационарном моделу, који
искључује велики прасак, самим тим и емитовање микроталасног зрачења

272|Михаиловић, А., Од великог праска до космичке Литургије

које су детектовали Пенцијас и Вилсон. Опсервационим подацима за сада у
науци не противречи Фридманов модел.
Руски космолог Александар Фридман2 је 1922. г. засновао модел свемира
који је изотропан (тј. истоветан у свим смеровима посматрања) и хомоген (тј.
свуда исте густине у исто време). По овом моделу, све галаксије се међусобно
удаљују, попут балона са нацртаним тачкама који се полако надувава. Пошто се балон шири, размак између тачака се повећава. Уз помоћ Хабловог
открића ширења васионе, Фридман је поставио три модела њеног ширења. У
првом, васиона се најпре шири, а потом колабира, простор је закривљен око
самога себе и коначан је. У другом, у којем се васиона заувек шири, простор
је закривљен попут седла, бесконачан је. Простор је раван у трећем моделу,
те је васиона бесконачна.
Сви Фридманови модели слажу се у следећем:
У неком тренутку у прошлости,3 пре 10–20 хиљада милиона година, уда
љеност између галаксија је била равна нули. У том тренутку, када су густина
васионе и закривљеност простор‑времена биле бесконачне, и из једне бесконачно мале и бесконачно густе тачке (из сингуларитета) настао је свемир
догађајем названим — велики прасак (Big Bang). Хаблово откриће ширења
галаксија дало је овом моделу искуствену основу. У овој тачки (сингуларитету) нису важили природни закони (закони физике), јер су применљиви
само за равно и хомогено простор‑време, које је у сингуларитету бесконачно закривљено, те је изведен закључак да је време почело великим праском,
пошто је бесмислено било питати се шта се догађало пре великог праска. Из
опште теорије релативности (Ајнштајн, 1916) Фридман је извео модел нестационарне васионе која се шири, што су потврдили Пенроуз и Хокинг 1970,
сматрајући да је сингуларитет морао да постоји, тј. да је васиона почела да
постоји од великог праска.
Знатно касније научници су закључили да је квантна механика у могућ
ности да опише догађаје у почетку, јер је проучавала бесконачно мале ди
мензије, што је водило допуњавању опште теорије релативности теоријом
микрокосмоса и наговестило рађање јединствене теорије свега или велике
обједињујуће теорије (квантне гравитације), која би коначно дала одговор на
питање — зашто уопште постоји васиона, или зашто уопште постоји нешто
а не ништа. Пре ње, класична Њутнова теорија гравитације допуштала је да
васиона или има почетак у простору и времену или је постојала одувек, док
је Ајнштајнова општа теорија релативности говорила да васиона има почетак у сингуларности.
Концепција експандирајуће васионе, коју је најпре подржао Хокинг, није
искључивала Бога — творца, међутим, касније је управо он (Стивен Хокинг), користећи квантну теорију гравитације, предложио модел самосвојне
2
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Ђорђе Живановић, „Проблеми релативистичке космологије“, Теорија, 1–4/XXII, 1979, 41–
47.
Стивен Вајнберг, Прва три минута, Београд, 1981.
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васионе која нема сингуларитет, која је коначна и без граница (попут коначне неограничене сфере), која одувек постоји и једноставно јесте — што
све искључује Бога. Ову хипотезу Хокинг је изложио у Ватикану 1981. на
заједничком скупу научника и теолога.
Но, обједињена теорија квантне гравитације тек допушта да је васиона
таква (самосвојна), а уколико и укључује Бога, она му додељује избор физи
чких закона који већ постоје и по којима се васиона влада, али не и само
твораштво Божије као такво. Дакле, тек са квантном теоријом гравитације
отворила се могућност да простор‑време буде коначно и безгранично, те да
нема почетка нити створености васионе. По Карлу Поперу,4 можемо бити сигурни да је нека теорија, чак и ова, ваљана тек онда када се експериментом
може потврдити; до тада она је још увек хипотетична.
Са друге стране, теорија великог праска, која уводи почетак васионе и
тиме имплицитно укључује Творца, такође није експериментом потврђена,
мада није ни оповргнута — једноставно, остала је на снази. Овде прескачемо
друге космолошке моделе, попут оних који произилазе из првог Фридмановог става о низу сукцесивних васиона које после периода ширења прелазе
у фазу скупљања до сингуларитета, да би новим великим праском из њих
настале нове васионе, и тако у бескрај, са понављањима. Такав модел би импликовао поликосмизам, односно постојање једног мегакосмоса који стално
у себи рађа нове космосе, од којих је један и наш у којем смо.
Наведимо и да су модели Лифшица и Халатникова покушали да избегну
велики прасак, мада на начин супротан Хокинговом, међутим, ни они нису
издржали научну критику. Коначно, постоје и други модели, као, рецимо, Де
Ситеров (1917), Каснеров (1921), Геделов (1945) и Леметров или Робертсон–Вокеров из 1927, који су коначно утемељили теорију великог праска. Све ове
теорије су математички гломазне, сложене и за лаика неразумљиве, те смо
их овде сажели.
Антропички принцип између космологије и теологије
На питање како је настала васиона наука даје одговор у неколико модела, од којих је модел експандирајућег космоса из бесконачно закривљеног
простор‑времена (сингуларитета) и бесконачно густе тачке у којој не важе
општи физички закони — најприхватљивији. Овај инфлаторни модел5 (васиона се шири, изотропна је и хомогена) упућује на чињеницу да је Бог иницирао и интервенисао „споља“, те га укључује у стварање. Простор‑време
и читава васиона имају границу или почетак. Шта је било пре, није могуће
сазнати. Стивен Хокинг, са друге стране, сматра да је замисао о коначном
али безграничном космосу (који је самосвојан и који постоји одувек, нестворен од Бога) ипак само претпоставка, јер таква теорија не може дати
4
5

Карл Попер, Трагање без краја, Нолит, Београд, 1991.
Инфлаторни модел је највише разрадио Алан Гут 1981. Видети: Милан Мијић, „Квантна
и инфлациона космологија“, СФИН 2/II (1989), 179–202.
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предвиђања која се поклапају са налазима посматрања, мада је он присталица таквог модела.6
На питање зашто васиона уопште постоји (и зашто постоји баш таква
какву је ми видимо) у науци нема јединственог одговора. Тек би можда, по
Хокингу, будућа целовита теорија или велика обједињујућа теорија (о којој
је сањао Ајнштајн, а сада и Хокинг) била подлога за разумевање разлога
постојања нас и васионе. Експлицитно, Бог још није „избачен“ из космологије.
Ствар је вере научника хоће ли га укључити у стварање или не.
Ипак, у последње време у науци је понуђена — као одговор на питање
зашто видимо васиону онакву каква јесте — хипотеза која тврди да је та
квом видимо зато што постојимо. Прецизније речено, васиону видимо ка
ква јесте, јер не бисмо, да је другачија, били овде да је посматрамо. Заправо,
постављен је антропички принцип у космологији,7 који за разлог стварања
васионе узима претпоставку по којој Бог ствара свет великим праском и на
његовом почетку поставља такве параметре (физичке законе) са циљем да
се уз помоћ њих створе одговарајући даљи услови потребни за формирање
и настанак живота, те на крају и самог човека. Примера ради, да је Бог створио електрон са мало другачијим електричним набојем, то би довело до сасвим другачијих међучестичних односа, који би формирали сасвим другачију
васиону, и у њој не би било услова за настанак живог света и човека. Дакле,
одабрани су баш такви почетни физички услови и закони (услед безброј других могућности) који би на крају еволутивног процеса формирали услове за
настанак живота и човека.
Постоји слаби и јаки антропички принцип, а њих нећемо детаљно образлагати, мада је важно истаћи да оба уводе у космологију питање разлога и
циља стварања света, објашњење смисла постанка космоса, те тако уводе у
физику и антропоцентричност.
Укратко, по слабом антропичком принципу, од свих параметара космоса
највероватнији су они који доводе до настанка живота и човека. Јаки принцип објашњава да космос мора имати такве особине какве би у једној фази
његовог живота омогућиле настанак живота и човека. Овим принципом је
уведена контратеза коперниканском обрту, али и питање смисла, којим се
нису много бавили научници. Космотелијски проблем и телеолошки принцип поново улазе у науку отварајући питање: није ли ипак човек разлог и циљ
стварања света? Од Коперника до наших дана антропоцентричност је увелико избегавана управо измештањем Земље из центра васионе, што је довело
до огромног напретка науке, док се наведеним принципом, изгледа, уводи
нова парадигма. Сходно реченом, закључимо о антропичком космолошком
принципу следеће: Бог је створио космос, рецимо богословски, из небића у
биће, поставивши управо природне законе такве какви су, те затим баш та
кву динамику инфлационе васионе и односе у честицама са међудејством
6
7

Стивен Хокинг, Кратка повест времена, Београд, 1996, 144.
J. Barrow and F. Tipler, The Antropic Cosmological Principle, Clarendon Press, Oxford, 1986.
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сила (гравитационе, електромагнетне, слабе и јаке) са циљем да, када се стекну услови, створи човека, ради којег је све то и започео.
Наравно, многи се, оштро критикујући антропички принцип, с овим не
слажу, попут С. Хокинга и присталица нехомогених, плуралистичких или
стохастичких космолошких модела. Они одбацују првобитни сингуларитет и Божији уплив, али тиме што та хипотеза (антропички принцип) ипак
постоји као могућност отвара се простор за дијалог са теологијом на jедан
потпуно нови начин, ослобођен схоластичко‑апологетско‑креационистич
ког приступа. Антропички принцип, односно његова основна поставка, по
којој је човек разлог и циљ стварања, може бити златна нит дијалога између
савремене космологије и савремене теологије. Да ли су онда теолошка и космолошка сфера различите дисциплине или имају пресек у поменутој области? На ово питање одговара антропички принцип. Постоји низ области у
којима теологија има пресека са космологијом и о то се не можемо оглушити.
Главне тачке пресека биле би: појам стварања ни из чега (у теологији) и велики прасак (у космологији). Да ли је, затим, дијалог теологије (хришћанске,
црквене, светоотачке, прошле и савремене) и космологије (космогоније, савремене, научне) само последица тога што „религиозне“ ставове заступају научници верници или тога што обе додирују заједничку област, која се не мора
увек скривати иза математичког руха и теолошких спекулација?8 Философски став нечим мора бити унапред опосредован,9 у нашем случају: или су
космогоније са теолошком подлогом и позадином или нису. Наравно, Бог не
може стати у космолошке једначине, али у завршне закључке може. Коначно,
Бог библијског искуства се и не може сместити у логику, нити се њоме може
обухватити и описати, што не значи да је противлогичан и да се не може
„сместити“ у научну космологију. И, на крају, о ком Богу говоримо када се
упуштамо у дијалог са физичарима, астрофизичарима, космолозима? Као
одговор рецимо — Света Тројица. Да ли, даље, говоримо о теологији као конфесионалном убеђењу и идеологији или о теологији као егзистенцијалном
тумачењу истине о Богу и космосу? Црква има теологију схваћену у овом
другом смислу.
У светлости ових начела, укратко ћемо изложити богословски став о разлогу и циљу стварања космоса и повезати га са антропичким принципом
савремене космологије.
Богословље такође има свој „антропички принцип“ као разлог стварања
и циљ ради којег је „постало све што је постало“.
Космос се, као целина, тиче и теологије. Ставoви о ширењу васионе (инфлациони модел), динамичком пулсирању и непрекидном кретању имају
8
9

Петар В. Грујић, „Космологија и религија“, Гледишта, 3–4/1996, Београд, 1996, 14–30.
О томе видети: Вернер Хајзенберг, Физика и метафизика, Београд, 1972; „Природна наука и религијска истина“, Источник, 3–4, Београд, 1992, 160–167; Макс Планк, „Религија
и природна наука“, Источник, 5, Београд, 1993, 114–123; А. Ајнштајн, „Природна наука и
религија“, Источник, 5, Београд, 1993, 124–128. Радомир Ђорђевић, Увод у философију
физике, Јасен, Београд, 2004.
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својих основа у богословљу. Кретање је уткано у целокупну материју и енер
гију космоса, који се креће управо зато што је несавршен и недовршен, те
кретањем од самог свог почетка тежи нечем савршенијем и бољем. О кре
тању ће ниже бити речи, а сада наведимо теолошки разлог стварања космоса,
из пера св. Максима Исповедника.
Тајну Христову реч Писма назива Христом… тј. једно је и исто Христос и
тајна Христова. А то очигледно јесте неизрециво и несхватљиво сједињење
по Ипостаси Божанства и човечанства, доводећи на сваки начин човечанство
у једно са Божанством, принципом Ипостаси, и чинећи једну сложену Ипостас обадвога… То је та Велика и Скривена тајна. То је блажени крајњи циљ
ради којега је све створено. То је тај божански циљ, предзамишљен пре почетка свих бића, којега одређујући кажемо: да је он унапред смишљен свршетак,
ради којега је све, а он није ни ради чега. Гледајући на овај циљ, Бог је створио
суштине постојећих бића… ради Христа, тј. ради тајне Христове, добили су
сви векови и све што је у тим вековима у Христу почетак и крајњи циљ бића.10

Црква зна дубину разлога стварања космоса — што је изражено теологијом
св. Максима Исповедника — и одговор на питање зашто је васиона настала
великим праском и зашто је Бог направио баш такве почетне услове и физичке законе који су довели до настанка човека. Човек, али не само огољени
човек већ и Христос Богочовек, ради којег је све покренуто, стоји у основи
теолошког „антропичког принципа“. Космос је створен ни из чега, са циљем
да се у њега настани Бог, да у њега уђе Син Божији својим оваплоћењем како
би у себи сјединио читав космос са Богом Оцем и „оспособио“ га за бесмртност, блаженство и живот. Стога теологија не може пристати на теорије о
топлотној смрти и колапсу васионе, јер је будућност простор вечног живота
и савршенства човека и света. Раст и ширење света је његово непрекидно
ново стварање и динамички ход ка савршенству. То је циљ који тек треба
достићи, сједињење с Богом Оцем у Христу у веку који тек долази. Сходно
томе, опет код св. Максима налазимо:
Све што је створено има силу или енергију да се креће и то ка једном циљу
који је изван њих, у коме ће достићи мировање као испуњење своје тежње.
Ништа од онога што је створено није само себи циљ, зато што би у противном
било само себи узрок, односно било би нестворено, беспочетно, непокретно,
немајући потребе ни према коме да се креће.11

Чињеница да се човек и космос крећу12 указује на њихово несавршенство,
смртност, односно на тежњу ка избављењу од ништавила, које је ван њих,
у Богу, због чега се и крећу ка Њему. Циљ тога кретања је тајна Христова
10

11

12

Превод преузет из: епископ Атанасије (Јевтић), „Протологија и есхатологија Светог Максима Исповедника — кратко објашњење Максимових Одговора 59. и 60. Таласију“, Ви‑
дослов 37, Требиње, 2006, 22–23.
Превод преузет из: епископ пожаревачко‑браничевски Игнатије (Мидић), „Онтологија
и етика у светлу христологије Св. Максима“, Саборност 1–4/IX, Пожаревац, 2003, 24.
О кретању видети у: епископ Максим (Васиљевић), „Сила у немоћи. ’Начин постојања’ и
’закон природе’, Допринос Светога Максима Исповедника теми превазилажења тварности“, у: Архи ке Телос, Луча XXI–XXII (2004–2005), Никшић, 2006, 423–434.
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— Богочовек Христос, од којег је све почело. Циљем ради којег је Бог све
створио одређује се и осмишљава почетак. Тек на крају (схваћеном као циљу)
космос достиже свој прави и пуни почетак, јер је створен како би учествовао
у сједињењу са Богом Оцем у оваплоћеном и васкрслом Христу.
Христос, савршени Бог и савршени Богочовек, центар је космоса, разлог његовог стварања. То је есхатолошка тајна која је присутна овде и сада;
другим речима, она почиње из историје и тежи тачки „омега“, у којој ће се
ујединити и објединити све што је створено, од микрочестица до човека,
обухватајући све раздаљине, раздељености и мегапросторе, са средиштем у
личности новог човека, Богочовека Христа, који је саборан и који у себи све
садржи. Покрет створених бића тада ће се завршити у њему као крајњем и
жељеном циљу. За то је васиона припремана и спрема се, за тај велики сусрет
и сједињење, ради чега је у њу заложен покрет. Почетак учествовања у тајни
Христовој остварив је у тајни Цркве, односно у Евхаристији, која је цели Христос. Тајна Христова почиње у историји као тајна Цркве, те расте у бескрај, у
вечну космичку Цркву или вечну „космичку Литургију“, у незастариви бесконачни век. Историја, време, материја, живи свет, све видљиво и невидљиво
са човеком као круном треба да остане у свеобухватном јединству са ко
смичким, есхатолошким и евхаристијским Христом, што значи — да постане Црква: нова заједница човека и космоса са Богом Оцем у Христу, новом
Богочовеку, у Духу Светом.
Изнети ставови изведени су из богословља св. Максима Исповедника и
надахнути његовим учењем о логосима бића, есхатологији, кретању, тајни
Христовој и месту човека као посредника у космосу. Како је овде реч о додирима између космологије (научне) и теологије, навешћемо још неке важне
закључке из мисли св. Максима Исповедника.13
Гледајући на Циљ, на тајну Христову, која представља сједињење човека
и космоса са Христом и у Христу са Богом Оцем, садејством Светога Духа,
Бог је створио свет као израз сопствене воље. Управо је воља Божија будуће
сједињење света са њим у Логосу Божијем, тј. Сину Божијем. Стога је узрок
стварања бића и све творевине не на почетку стварања, већ у догађају који
тек треба да дође. То је догађај будућности, Други и славни долазак Христов и васкрсење мртвих, васпостављање Царства Божијег и живот вечни,
у којем треба да учествује читава историја рода људског, како би задобила
своју пуноћу, вечно постојање и истинитост. Последњи догађај је нови почетак и ново стварање, ново откровење, те зато будући догађај као тачка
„омега“ осмишљава и чини истинитом тачку „алфа“ (стварање света), јер је
крај савршенији, бољи, истинитији, зато што је коначна победа над смрћу,
превазилажење пропадљивости и остварење истинитог, вечног живота.14

13
14

Видети целу књигу: Архи ке Телос, Луча XXI–XXII (2004–2005), Никшић, 2006, 1–687.
Епископ Атанасије (Јевтић), „Протологија и Есхатологија Светог Максима Исповедника“,
Видослов 37, Требиње, 2006, 19–35.
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Центар света, средишна тачка, кључ све творевине и њен разлог јесте
Логос Божији, Христос, оваплоћени и васкрсли, који у себи садржи све векове и сва времена, уједињује све поделе и усредоточава сва растојања. На
почетку и на крају стоји Личност, саборна и свеобухватна, сва космичка
историја око њега као центра креће се мирујући — зато св. Максим каже да
је то сједињење Бога и човека, престанак кретања, „вечно крећуће се стајање
и стојеће кретање“, кретање које ће се зауставити15 у вечном спокоју осмог
дана, у „неизрецивом задовољству и радости обожених“ који „непрекидно уживају“ у остварењу своје исконске жеље, сједињени са жељеним Христом. Хармонија и космичка симфонија, савршенство и склад, наступају тек
по васкрсењу мртвих и Другом доласку Христовом. Но, човек и свет имају
овде предокус те тајне у Литургији као икони будућег космичког догађаја.
Космичка Литургија је прототип и узрок из које реалност, истину и сáмо
постојање црпе садашња Литургија, али не у смислу Платоновог односа слике и парадигме, већ у смислу светомаксимовског односа иконе и истине. Ко
смички рај или Царство Божије јесте најсигурнији опстанак творевине, али
и осмишљење, оправдање и печат читавом току времена, историји и свим
људским збивањима и стањима (изузев греха), јер је избављење од смрти, а
самим тим — даривање нечег новог и непознатог.
Спасење и обожење одвијају се у простору слободе, најпре од стране Бога,
а потом и човека. Човек као посредник16 и једини слободан у природи може
да изрази вољу и жељу читаве творевине (а то је вапај за животом), те да се
определи за остварење заједнице, динамичке и реалне са још реалнијим и
динамичнијим Богом и да слободним окретањем према Богу испуни вољу
Божију о самом себи и творевини. Слободним опредељењем човека за сје
дињење са Логосом Божијим поистовећују се воља Божија, логоси Божији,
који су циљ и назначење човеково, са начином човековог постојања, што је
литургијски начин, а то се потом пројектује и продужује кроз сву вечност.
Бића су створена са жељом Божијом да се оствари свекосмичко сједињење
са Христом у космичкој, вечној Литургији.
Свет је створен ради слободе и слободног начина постојања у заједници
са Богом, од које му зависи живот. Свет (Земља, Сунчев систем и галаксије)
неће престати да постоји, без обзира на сва логичка, опсервациона и експериментална тврђења о крају, ентропији, колапсу, топлотној смрти или
15

16

О кретању св. Максим каже: „Само Богу припада савршенство и бестрашће и Он је циљ
свега као пуноћа и непокретан и бестрасан. Онима који су, пак, створени потребно је ићи
ка беспочетном циљу како би у овом и овим савршеним циљем престала њихова енергија
кретања и њихова жудња, али не да би постала нешто друго по природи, јер ништа од
онога што је постало и створено неће се изменити нити изгубити своју природу.“ Св.
Максим Исповедник, „Амбигва 7, Тумачење XIV беседе Св. Григорија Богослова“, у преводу еп. Игнатија (Мидића), у: Архи ке Телос, 263.
Видети: Ларс Тунберг, Микрокосмос и посредник — теолошка антропологија све‑
тог Максима Исповедника, Београд – Шибеник, 2008, као и: протопрезвитер Јован
Мајендорф, „Космичка димензија спасења — Свети Максим Исповедник“, Беседа 1–2,
Нови Сад, 1992, 57–69.
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великом сажимању, јер је Личност Божија, Бог као личност поставио свога
Сина у сами центар и њиме све држи у егзистенцији и животу, те неће оставити да се све распрсне, распадне и раскомада у бездану небића и ништавила. То су вера и поверење, који се косе са логиком и који су често предмет
подсмеха „озбиљних“ научника, будући да делују неубедљиво, хипотетички
и нелогично, супротно свим рационалним чињеницама о завршетку света и
људског рода. Остаје поверење у оно што чини Логос Божији и што ће учинити и ослањање на љубав Божију, „скок“ у амбис постојања, на чијем дну
није небиће већ рука Божија. Ово се не може математички описати, експериментом доказати, јер је неопипљиво и неухватљиво, делује неутемељено
и без извесности, можда митски, бајковито, контрадикторно… Но, реалност
васкрсења Христовог, Црква, Евхаристија и, коначно, есхатон као „омега“ —
уливају наду да је истина ипак на нашој страни, односно да смо ми на страни истине.
Христос све уједињује и обједињује, попут центра. Поделе и распарчаности, о којима је писао св. Максим (нпр., пет подела17 на: нестворено и
створено, умно и чулно, небо и земљу, рај и екумену, те мушко и женско),
уједињују се, возглављују и превазилазе у Христу, новом Адаму и центру
„космичке Цркве“ у „космичкој Литургији“. Свет је стога Црква,18 створен је
да то постане, као јединство свих и свега са Богом Оцем у Христу, Духом
Светим. Додајмо да ове речи нису идеолошке и добро научене фразе које се
премештају из контекста у контекст у зависности од интелектуалне потребе
или циља, већ тумачење истине о будућности човека и творевине, сходно
томе, никако не неко религиозно учење или посебна философска доктрина.
За св. Максима посредник у космосу је човек, али човек сједињен у Христу са Богом Оцем. Он је микрокосмос, јер носи читав свет у малом, односно макрокосмос, и као такав — „икона Христова“. Сродан је са Црквом, те
је Црква његово изображење и он њен изобразитељ који има службу све
штеничку, посредничку и крајње одговорну за читаву твар. Човек (нови човек) као разлог стварања има функцију измирења подела и раздељености,
супротности. Стога своју аутентичност и истинитост не може заснивати на
„огољеном“ човештву, већ на оваплоћеном Богу Христу, који је „други и прави
човек“, космички нови Адам.
Простор остварења тајне Христове је читав свет, јер он сав треба да се
улије у Христа, не губећи посебност. По св. Максиму, „Црква Божија је знак и
слика целокупног света који се састоји из суштина видљивих и невидљивих,
јер се у њој огледа и јединство и разлика, као и у њему.“19 Циљ света је Црква,
а Црква је саборни Христос, есхатолошки и овде присутни, конкретно
17

18

19

О томе видети у: Ларс Тунберг, Човек и космос, визија светог Максима Исповедника,
Београд – Шибеник, 2008, 96–107.
Епископ Игнатије (Мидић), „Црква као нови начин постојања човека и творевине (изнад
морала и институције)“, у: Архи ке Телос, 546–559.
Наведено из: „Максим Исповедник, Мистагогија“; превод еп. Артемија (Радосављевића)
у: Архи ке Телос, 158–159.
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евхаристијски, али и будући — „космички литургијски“. Живот човеков је
кретање ка савршенству, истини и циљу — васкрсењу, те коначној свеукупној
заједници са Христом. Кретање има свој смисао и може се слободним покретом воље усмерити ка обожењу као учествовању у животу Божијем, „крају и
испуњењу свих жеља“. Кретање самог космоса од великог праска, ширењем и
динамичним развојем, треба да се улије у „вечнопокретно стајање“, космичку
игру око оваплоћеног Логоса, у којем су сједињени сви логоси као жеље Бога
Оца о бићима и у холистичку слику са центром у Христу, што је све задато и
још неиспуњено. Свет је искупљен, али још не и преображен. Зато тежи свом
коначном исходу, новом, искупљеном, уједињеном простору и новом нефрагментарном времену, „вечном сада“, као „увек новом почетку“. У садашњем
стању он је нужан, детерминисан, неслободан и „везан“ физичким законима,
те његово ослобођење долази васкрсењем као темељном тачком онтологије
света, након чега следе мир, склад и вечна хармонија.
Са свитањем последњег дана и васкрсењем мртвих долази Божије присуство као остварење живота, бескрајна радост, истина бића и постојања,
излечење и искупљење читавог космоса. Битно је и треба рећи да између
садашњег стања — смртног, пропадљивог, трошног — и оног будућег — истинитог и вечног — не постоји зјапећа празнина. Човеку је дата могућност
да се „ухвати“ сасвим реално и живо за васкрслог Христа, који постоји као
Црква, овде и сада.
Стога је Црква коначни разлог стварања поистовећује се са Христом Богочовеком, корпоративном Личношћу која собом обухвата све створено.
Црква је космичка реалност и нови поредак твари, сједињење нествореног
и створеног у Христовој Личности, вечно литургијско благодарење и простор новог учествовања бића у пуноћи живота, коју даје Бог Отац Духом
Светим. Перспектива света је живот, трајање и вечно биће, који се задобијају
учествовањем у животу Божијем као извору, што је, заправо, ново постојање
без прекида и лична, слободна бесконачност.
Разлози стварања света нису, дакле, безлични принципи, нити је крај
света у топлотној смрти, сажимању или колапсу, како уче неке научне
космологије — мада све то, чудесно и необјашњиво, даје повода таквом
тумачењу — већ је „крај“ у бескрају, пошто свет нема завршну тачку. Живот човека и твари, бесконачни, нови, у заједници и сједињењу са Христом,
јесте алтернатива сваком космолошком нихилизму и голом антропоцентризму. Човек треба да постане бог по благодати, син Очев, бескрајан и
незастарив, незавршив, вечан, обожен, бесмртан (са њим и космос), а не да
ишчезне у сажимању црне рупе и амбису међугалактичких мегапростора.
То је перспектива св. Максима, за којег је почетак, средина и крај — Христос: „све у свему, Христос“, онај који „покрива“ време и простор од праска
до бескраја и пре којег нити је било „неког“ нити „нечег“, јер управо он „све
ново твори“ (Отк 21, 5).
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***
Човек Адам је разлог стварања космоса, и то човек Адам као посредник
у творевини, сједињен са Богочовеком новим Адамом, ради вољног и слободног сједињења са Богом Оцем у Духу Светом, јер је принудна „вечност“
равна паклу. Оно што је „пропуштено на почетку“, каже св. Максим, „остварено је на крају“,20 јер је „крај“ већ отпочео, а то је оваплоћење и васкрсење
Христово. Но, „крај“ ка којем тежимо као према испуњењу „исконских жеља“
тек се приближава, то је свекосмички жељени циљ или обожење светих21 у
„космичкој Литургији“.
Везу између будуће, космичке и садашње Литургије св. Максим види
као органску и иконичку. Штавише, садашња ће се прелити и продужити
у вечну, када ће читав свет бити преображен. У садашњој Литургији битни
су: сабрање око првог (епископа), входови и причешће као учешће у реалном Христу, што је иконички покрет ка Царству Божијем, савршенству и
жељеном циљу. Ту се поистовећују логоси са Логосом Христом и свака твар
задобија свој смисао и пуноћу. Једина разлика је у томе што сада видимо
„као у огледалу и загонетки“, док ћемо у космичкој Литургији гледати Бога
„лицем у лице“ (1Кор 13, 12). За есхатолошку стварност можемо рећи да већ
присуствује, мада Литургија у историји ипак има свој корен у будућој реалности, из које црпе сву своју истинитост, те је однос између њих као између
иконе и истине.
Воља је Божија да се човек и свет возглаве у његовом Сину и такви остану саобразни Божијем, непропадљивом, нетрулежном, личном и слободном
начину живота. То упућује на космичку љубав или љубавно сједињење у Логосу Божијем, што отвара човеку једну бескрајну перспективу раста из савршенства у савршенство и могућност напредовања у „богочовечанском стању“
усиновљења и у ономе што је Бог зажелео када је стварао свет. У противном, све постаје бесмислено и неразумљиво, уколико је створено без јасног
циља и одређене логосности и остављено да „лебди“ у ишчекивању изненадног ишчезнућа, што је за човека најфаталнија трагедија. Космос је, напротив, устројен са литургијским предзнаком и ради Литургије, коју схватамо
као догађај узајамне љубави Бога и човека у Христу. Што је још значајније,
сáмо постојање је динамични, узајамни догађај који се ствара, изграђује и
конституише у органској и онтолошкој зависности од љубавне воље другог.
Читав космос је тако у односу зависности, не физикалне већ личне и слободне, и зато је свет у процесу који се шири до крајње тачке, до преображаја у
Цркву, а она је космичка реалност и космичка Литургија. У садашњем стању,
20

21

Дословније: „Јасно је, дакле, свима да ова тајна која се догодила у Христу на крају века
(кад се навршила пуноћа времена) јесте без сумње потврда и испуњење тајне која је промашена од нашег праоца (Адама) на почетку историје.“
Превод св. Максима из PG 91, 1097d преузет из: епископ Игнатије (Мидић) „Онтологија
и етика у светлу христологије Св. Максима“, Саборност 1–4/IX, Пожаревац, 2003, 41.
Митрополит пергамски Јован (Зизијулас), „Обожење светих као икона Царства Божијег“,
Видослов 20, Требиње, 2000, 16–28.
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он је нужан у свим сегментима и подслојевима, прожет пропадљивошћу и
трулежношћу, те оставља утисак да ће се завршити у свеопштој ентропији
система. У том случају, Христос заиста представља алтернативу и утеху на
онтолошком и егзистенцијалном плану. Уколико је свет створен са Божијом
интенцијом и промишљу да вечно постоји у заједници са Христом, онда
космолошко‑антрополошки оптимизам има смисла. Тада су све звезде и сва
галактичка растојања бескрајно мала и неважна у односу на тајну коју нам је
припремио Бог, те је човек заиста битан, а свет антропоцентричан, мада не
у средњовековном маниру огољеног хуманизма, који је осудила наука, него
у смислу остварења тајне Христове.
Уколико физичка космологија и постави велику обједињујућу теорију, она
неће избећи нужност устројства света, који је тако утемељен и који се понаша
искључиво по принудним природним законима. Велика теорија може само да
откључа тајну створене стварности, остајући немоћна пред амбисом који нас
дели од тајне нестворене стварности. Без дијалектике нестворено – створено
и без њиховог сједињења не могу се пребродити проблеми пропадљивости
читавог космоса, што је аксиоматски захтев светоотачке теологије, додајмо, и
теолошког „антропичког принципа“. Свет не хрли у неизвесност ништавила,
јер није натемпиран за смрт, већ да свим снагама тежи животу и остварењу
истине или воље Божије о човеку. У поређењу са таквим Божијим „пројектом“,
механизам света је од другостепене важности, те може само послужити као
повод за дивљење и славословље и за вечно литургијско благодарење, неизрециви хвалоспев, надумну химну и непрестани псалмопој Богу Логосу, његовом
Оцу и Духу Светом, у нераскидивој заједници са свима светима.
Космологија и теологија се, дакле, могу споразумети на темељу антропичког принципа, с тим што теологија иде даље, ослобађајући свет од егоцентричног антропоцентризма (мислимо на Бога који ослобађа), од завршености
и смрти. Физика постаје немоћна пред тајном ништавила и може одвести
у ћорсокак и замку логичких поставки и хипотеза. Она данас јесте пробабилистичка и оставља простор за ново и неочекивано, међутим, и ти нови
простори су само безбројни могући исходи унутар једног затвореног круга,
оивиченог ништавилом. Физика не може наћи излаз из овога света јер се
врти или у микро‑ или у мегапросторима, који су на крају само бесконачни
слојеви и варијанте створене реалности. Тајна покрета и кретања је бого
словска категорија, која може иступити сама из себе само унутар Божијег
присуства. Уколико физика и „призна“ Бога Творца, он ће јој само сметати,
јер се не може уклопити у математичку схему и логичке категорије. Физика
се „плаши“ слободе и потпуно се губи у простору непредвидивости.
У сваком случају, антропички принцип савремене научне космологије
је простор на којем се физичари и теолози могу конструктивно сусретати
водећи дијалог, чији је циљ егзистенцијално сазнање да је Бог старији од
обе (физике и теологије), те да је несместив у њихову логику и, коначно, да
управо он љубављу води човека и читав свет ка остварењу циља — ка тајни
Христовој, ради које их је и створио.
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From the Big Bang to the Cosmic Liturgy
(The introduction to the dialogue)

T

he work represents the introduction to the dialogue among some aspects of
the theological thought and the concluding attitudes of the modern scientific
cosmology. The point of convergence of cosmology and theology is recently popular, so called “the anthropological principle”, which modern cosmology promoted.
It is the unique reason of the creation of the world, in science as well as in theology,
where theology considers the Christ’s secret as the aim and the primary reason
was created to take part in the Christ’s secret, which is the eschatological reality
but also the historical one, present in the concrete Eucharist event. The work is
inspired by “the general attitudes” from the theology of the Saint Maxim Confessor, especially about the Christ’s Secret, the movement of the being to God, about
the Logos and the Liturgy. The world will not end in the thermal collapse which
cosmology tells about, but in Christ who is the new beginning of the world and
the humankind.
Key words: cosmos, creation, Big Bang, aim, liturgy, anthropological principle,
Saint Maxim Confessor, Christ, integration, eschatology.
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Византијска икона и литургијско богослужење
као парадигматски обрасци за приказивање
светог на филму — трансцендентални стил

Abstract: У овом раду путем компаративне анализе покушаћемо да пронађемо
заједничке елементе између тзв. трансценденталног стила у филму и естетског
израза Литургије и иконографије, да бисмо показали у чему се састоји њихова повезаност и сличност. Трансцендентални стил је дефинисао и, у истоименом делу,
описао Пол Шрејдер с циљем да одреди који то елементи филмa успешно у њега
уводе димензију трансцендентног, да би потом указао како је употреба универзалних форми и одређеног стила неопходна. Један од носилаца тог универзалног стила јесте и византијска икона. Са друге стране, француски феноменолози упућују
на естетику сакралног богослужења, односно литургију као најсавршенији начин
приказивања светог. Овај рад настоји да прикаже и развије наведене ставове, а
његов циљ је да упути на Литургију и иконографију као парадигматске обрасце за
исказивање трансцендентног и светог у филмовима који настоје да у свој дискурс
укључе и духовну димензију.
Key words: филм, свето, трансцендентални стил, византијска икона, Литургија,
естетика, духовност.

Увод

П

осматрајући не тако дугу историје филма, сведоци смо повремених
стремљења филмских стваралаца да својим делом публику узведу ка
ванвременском, невидљивом и неизрецивом. У оквирима теорије филма,
постоје различита мишљења о способности филма да остварује такве циљеве,
односно да изрази трансцендентално и свето. Француски семиотичари, на
пример, са Кристијаном Мецом на челу одбијали су могућност филозофског
и религијског приступа филмској теорији, што је Дадли Ендру покушао да
објасни чињеницом да су семиотичари били догматски материјалисти.1 Било
је и теоретичара који су оспоравали филм као уметност, а тиме и његову способност да изрази свето. Хаузер је тврдио да је филм „последња стопа на путу
ка профанизацији“2. Насупрот таквим ставовима, француски феноменолози
1
2

Cf. Andrew J. Dudley, The Major Film Theories, Oxford University Press, Oxford, 1976, 242.
Arnold Hauser, Social History of Art: Naturalisam. Impressionisam. Film Age, Vintage Books,
New York, 1951, 238–239.
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(Анри Ажел и Амеде Ефр) истраживали су и духовну реалност иза семиотичких и материјалистичких теорија, заступајући тезу да филм као најважнија
модерна уметничка форма мора да обухвати и област имагинације и духовног. Сматрали су да је права димензија филма у суштини метафизичка и
не само да је филм способан да изрази свето него је неопходно да се у том
правцу и развија.
Нажалост, историја филма је показала да већина филмова са религиозном
тематиком није успела да гледаоцу омогући доживљај светог и оностраног.
Такви филмови, посебно они о Исусу Христу или догађајима из библијске
историје, иако су имали добру намеру да говоре о светом, успели су да остваре само богате реконструкције одређених библијских догађаја лишене духовне реалности и представљају потпун промашај циља коме би сваки такав
филм требало да стреми, а то је епифанија3 светог.
Ипак, с развојем филма као уметности јављала су се и дела која су успевала да дају наговештај оностраног, а — што је још занимљивије — поједини
филмови који тематски нису били религиозни стварали су у душама гледалаца стање трепета и усхићености пред неизрецивим, на пример, филм
„Соларис“ Андреја Тарковског. Заинтересован за ову појаву, амерички сценариста Пол Шрејдер објављује дело „Трансцендентални стил на филму“, у
коме настоји да покаже да је за представљање трансценденталног и светог у
уметности потребан одговарајући стил. Као својеврстан узор он нуди стил
византијске иконе, указује на његове карактеристике и средства која користи
и прави аналогију са трансценденталним стилом на филму.4 И француски
феноменолози су у црквеној богослужбеној традицији видели могуће одговоре на питање како на најбољи и најпотпунији начин изразити свето.
Предмет овог рада ће бити, управо, Литургија и византијска иконографија
као парадигматски обрасци за исказивање трансценденталног на филму.
Покушаћемо да путем компаративне анализе пронађемо заједничке елементе између трансценденталног стила и естетског израза Литургије и иконо
графије, да укажемо у чему је њихова повезаност и сличност, која је често
ненамерна и несвесна, будући да уметници који стварају филмове — а за њих
можемо рећи да их одликује трансцендентални стил — нису смишљено и
3
4

Епифанија — гр. επιφανεια — појава, пројава, јављање.
Владимир Марјановић у свом раду Јеванђеље на филму пише: „Како је трансцендентални стил одговарајући метод преношења светог на филму, Шрејдер га најчешће пореди са
византијском уметношћу, пре свега с иконографијом. По њему, она је универзална форма зато што може да прилагоди различите уметнике и културе у заједничку структуру.
Византијска уметност се простире од Енглеске и Француске до Далеког истока. Тако се
и трансцендентални филм може распростирати где год људи праве филмове. Оно што
још више упућује на ову паралелу јесте то што је византијска иконографија уметност (по
Шрејдеровим речима) ’чврстих, уклештених крајева’, који се пре своде на духовно и идеално него на људско и сентиментално. Уметничка средства су као средство служила неисказаном крају. Шрејдер се ту позива и на светог Василија Великог: ’Обожавање икона води
ка прототипу, односно светој особи коју икона представља’.“ — Владимир Марјановић,
Јеванђеље на филму, Књига комерц, Београд, 2008, 34.
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плански изводили анализу сакралног богослужења и уметности да би до
шли до свог личног израза и успешног представљања трансценденталног.
Трансцендентални стил и византијска икона
Пол Шрејдер је појам „трансценденталног стила“ на филму засновао на
две претпоставке:5
1. постоје спонтани изрази светог и трансценденталог у свакој култури
— идеја коју је развио Мирча Елијаде6;
2. постоје универзалне уметничке форме и стилови који су заједнички
свим културама — теорија коју је поставио естетичар Хајнрих
Велфлин7.
Као такву универзалну форму која је способна да изрази свето и да различите културе обједини у заједничку структуру Шрејдер истиче византијску
икону.8 Које су то особености стила византијске иконе које би се могле посматрати као узор за дефинисање трансценденталног стила?
Трансцендентални стил, пре свега, избегава конвенционалну интерпре
тацију реалности. То исто чини и византијска икона тиме што одбацује реалистичке и натуралистичке представе човека и света, јер јој је циљ да изрази
једну другачију реалност. То је реалност исцељеног, преображеног и савршеног света испуњеног Духом. Не одричући се античког наслеђа, византијска
уметност је то наслеђе преобразила у сасвим нову уметност са потпуно дру
гачијом космологијом и онтологијом. Иако понекад погрешно разумевано
као наивно и примитивно, ово сликарство је зрело и осмишљено користило
одређена средства изражавања, будући свесно озбиљности циља који је пред
њега постављен. Употреба средстава као што су апстрактни цртеж, архетипски лик, фронталност, дводимензионалност — није показатељ незнања
и уметничке примитивности, већ резултат промишљања најпогоднијег начина да се изрази искуство другачије стварности. Икона приказује човека
који је у сусрету и заједници са Богом и сам стекао светост и тиме постао
сведок истине да тренутно пало стање овога света није његова једина реалност, већ да се иза његове пропадљивости и ограничености крије могућност
новог, божанског начина постојања.
По открићу перспективе и њеном све већом применом у сликарству,
коју је пратила необуздана тежња за што реалистичнијим представама, духовне амбиције сликарства што су током дугог времена неодвојиво биле
5
6
7

8

Cf. Paul Schrader, Transcendental Style in Film, Da Capo Press, New York, 1972.
Мирча Елијаде (1907−1986), румунски историчар религије, писац и филозоф.
Хајнрих Велфлин (1864−1945), швајцарски уметнички критичар значајан по утицају на
развој формалне анализе у историји уметности XX века.
Интересантно је следеће Шрејдерово поређење које наводи у свом Трансценденталном
стилу на филму: „In cinema it is possible to say that Bresson, whose films have been compared to ikons, purified and rarified the work of Dreyer, whose films have been compared to
a Gothic cathedral.“
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уткане у његову форму — полако су нестајале. Андре Базен9 смело тврди да
је перспектива била првородни грех западног сликарства10. Запад напушта
слику као тајну, као место сусрета са светим, као прозор у невидљиво, као
ону која узводи Једином Светом и освећује његовом силом (а изгледа да је
од самог почетка имао проблем да је схвати као такву), и окреће се слици
као илустрацији која приповеда и поучава. Сергије Булгаков, после посете
Сикстинској капели, пише: „Ренесанса је створила уметност на висини човекове генијалности, али не на висини религиозног надахнућа. Њена лепота
не одише светошћу.“11 А посматрајући Рафаелову Мадону, каже:
С напором од узбуђења подижем очи. Али први утисак је био да нисам дошао на право место, да преда мном није Она… Тврдим човечјим кораком
хода по пустим тешким облацима, као по окопнелом снегу, млада мајка са
стармалим дететом у наручју. То чак, можда, није ни Дева, него просто прекрасна млада жена пуна чари, лепоте и мудрости. (…) Одједном је засјала преда мном мудрост православне иконе. Она ми је отворила очи да видим тај
вапијући несклад између средства и задатка. У аскетском симболизму строго
византијског иконописања лежи, најпре, свесно одбацивање и савладавање
тог натурализма као неупотребљивог и неприкладног. Кроз тај аскетски симболизам избија знање да је свет у натприродном, благодатном стању…12

Да би дефинисао средства која користи иконографија и применио их и
на филм, Шрејдер уводи два кључна појма трансценденталног стила, која је
преузео од Жака Маритена, а то су: „раскошна“ (богата, обилата) и „оскудна“ (скромна, аскетска) средства. Раскошна средства у иконографији јесу
разноликост и варијације боја, покрети ликова у другом плану, архитектура и пејзажи, док су оскудна (аскетска) — златна позадина, фронталност
централних ликова, апстрактан цртеж, одсуство природне перспективе.
Само кроз усклађен однос ових двају средстава може се постићи аутентично представљање светог. При том, „раскошна“ средства морају бити у
служби „оскудних“, јер управо она узводе духовној реалности. Према Ворингеру13, „раскошна“ средства, у уметности уопште, припадају „натурализму“ и она су сензуална, емоционална, хуманистичка, индивидуалистичка,
а одликују их реалистично портретисање, меке линије, тродимензионалност, експериментисање. „Оскудна“ средства припадају „стилу“ и она су
формалистичка и хијерархијска, а одликују их апстрактност, стилизовано
портретисање, дводимензионалност, строгост. Она позивају и охрабрују на
поштовање и уважавање. Уметник који жели да изрази трансцендентално
9

 	Андре Базен (1918–1958), чувени француски филмски критичар и теоретичар.
Аndré Bazin, „Ontology of the Photographic Image“, What Is Cinema?, University of California, Berkeley, 1989.
11
Леонид Успенски, „На путу јединства“, Теолошки погледи 3–4, Београд, 1988, 148–149.
12
Idem.
13
Вилхелм Ворингер (1881–1965), немачки историчар уметности. У свом најпознатијем
делу „Апстракција и уживљавање“ износи став да постоје две врсте уметности: уметност „апстракције“ (која се везује за „примитивне“ представе света) и уметност „емпатије“
(која се везује за реализам у најширем смислу речи).
10
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не сме да занемари ни једно ни друго средство, али мора да зна приоритете.
Управо сразмера између ових средстава може се узети као мера „духовности“
уметничког дела.14
Као што икона не занемарује физички изглед светитеља или његове битне
карактеристике, али их путем стилизације и апстракције преображава да би
светитељ био доживљен као онај који учествује у духовној реалности божанског живота, тако и трансцендентални стил на филму не треба да занемари
реализам, већ да га искористи тако што ће преко њега, уз помоћ оскудних
средстава, направити прелаз или узлажење ка трансцендентном. Понекад
је једноставно потребно да уметник одбије могућност употребе раскошних
средстава, јер она имају моћ да манипулишу и одвраћају пажњу гледалаца.
„Раскошна лепота, двосмислена и заводничка, заклања духовни свет са ружичастим облаком, а уметност се претвара у магију лепоте“15, пише Сергије
Булгаков о ренесансним представама светог.
Тако и свођење „раскошних“ средстава на одговарајућу меру и проми
шљена употреба „оскудних“ има за циљ управо уподобљавање медија за визуелно приближавање духовним захтевима. Описујући свој рад на филму
„Сталкер“, Андреј Тарковски каже:
Избацио сам из сценарија све што сам могао да бих постигао минимум
спољашњих ефеката. Принципијелно, желео сам да избегнем сва ометања
или изненађења публике неочекиваним променама сцене, местима у која је
радња смештена, развијеним заплетом — желео сам да читава композиција
буде једноставна и тиха. Чини ми се да је овако једноставан и аскетски приступ богат у могућностима.16

А његов опис Бресоновог стваралаштва као да говори о уметности иконе
у којој нема ничег сувишног и случајног и која поседује духовну озбиљност
и дубину:
Одувек сам се дивио Бресону: његова усредсређеност је изузетна. У његов
строго аскетски избор средстава изражавања не може се ушуњати ништа
случајно; он никада не би могао да „збрза“ филм. Озбиљан, дубок, отмен, он
је један од оних мајстора чији сваки филм постаје стварност њиховог духовног постојања.17

Уз помоћ парова супротности Шрејдер сажето објашњава суштину трансценденталног стила, настојећи да истакне најбитније карактеристике:
Трансцендентални стил бира ирационалност наспрам рационалности, ре
петицију наспрам варијације, божанско наспрам људског, свето наспрам
профаног, интелектуални реализам наспрам оптичког реализма, дводимензионалност наспрам тродимензионалности, традицију наспрам експеримента, анонимност наспрам индивидуализма.18

14
15
16
17
18

Cf. Paul Schrader, op. cit., 155.
Леонид Успенски, op. cit., 148–149.
Андреј Тарковски, Вајање у времену, Уметничка дружина „Аноним“, Београд, 1999, 191.
Ibid, 186.
Paul Schrader, op. cit.
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Истоветне речи могли бисмо употребити да објаснимо и карактеристике
византијске иконе, те би се тиме потврдила претпоставка Хајнриха Велфлина да постоје универзалне форме и стилови који су заједнички свим културама, на којој је Пол Шрејдер, бавећи се трансцендентним и светим, засновао
своју теорију о „трансценденталном стилу“.
Трансцендентални стил и литургијско богослужење
Француски феноменолог Амеде Ефр тврдио је: „Када је литургијски обред
савршено изведен, то је најсавршеније представљање светог.“19
У хришћанском богослужењу Литургија заузима посебно место. Она је
темељ Цркве и икона Царства Божијег. Из ње све извире и у њу све увире.
Она је догађај сабрања свих на једном месту, не да би се природној заједници
додала једна религијска димензија, већ да би се заједнички искусила и окусила једна другачија стварност, стварност Божијег Царства. Никако не би
требало да филм који поседује религијски дискурс (да би изразио оно што
је свето) — угледајући се на Литургију — буде плод калемљења религијских
елемената на природну структуру филма, већ би требало да поседује посебан стил погодан да искаже оно што је аутор намерио. Обратићемо пажњу
на то каква је сличност између смисла и стремљења литургијског израза и
смисла и стремљења трансценденталног стила на филму.
Целокупно литургијско богослужење може да се разуме као путовање,
кретање, узлажење у димензију Божијег Царства. Напушта се овај свет, али
не зарад одласка у неки други, већ зарад понирања у дубљу реалност тог
истог света, која, иако тек треба да се оствари кроз његово преображење,
на Литургији бива, као предукус, присутна већ сада и овде. Стога улазак на
Литургију није бежање од овога света, већ долазак на узвишење са којег се
свет може сагледати много потпуније.20 У догађају Литургије сједињују се
Бог и човек, небеско и земаљско, вечност и време, историја и есхатологија.
Ништа се не уништава већ се кроз то јединство све преображава.
Када усмеримо поглед на филм као уметничко дело које садржи елементе духовности, видећемо сличну намеру. Човек који одлучује да учествује у
догађају филма оставља свој свет зарад уласка у кретање које ће га постепено узводити ка дубљем и ширем разумевању и сагледавању света21 из кога
је првобитно изашао. Андреј Тарковски је чак сматраo да „уметник који не
покушава да досегне истину, који због споредних занемарује универзалне
циљеве може бити само слуга оном пролазном у времену, а позван је да служи бесмртности, трудећи се да учини бесмртним свет и човека у свету“.22
19
20

21

22

Amédée Ayfre, Le cinéma et la fois chrétienne, Librairie Arthème Fayard, Paris, 108.
Cf. Александар Шмеман, За живот света, Логос – Ортодос – Јасен, Београд – Никшић,
1994, 31−53.
„The supernatural in film is only the real rendered more precise. Real thing seen close up“, Paul
Schrader, op. cit., 62.
Cf. Александар Шмеман, op. cit., 31−53.
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Учинити свет и човека бесмртним јесте оно што жели и нуди Литургија.
Која средства Литургија користи за визуелно оприсутњење духовне реалности? Она поседује свој „наратив“ о Христовом доласку, животу, стра
дању, васкрсењу, „о свему што се нас ради збило“23, али то се не исказује
препричавањем библијског текста или рационалним објашњавањем сми
сла тих догађаја. Литургија говори човеку кроз молитву, поезију, мелодију,
кроз покрете, гестове, кроз златом проткане одежде, светлост свећа, мирис
тамјана, звецкање кадионица, њихање полијелеја. Ко се по први пут нађе на
Литургији, много тога му неће бити јасно нити разумљиво, али ће осетити
свечаност или светост догађаја, трепет или зачуђеност, задивљеност или
усхићење, осетиће мирис и укус оностраног. Зато кључно питање није о чему
је на Литургији реч, већ чега је она симбол. У бит литургијских симбола се не
улази првенствено познавањем њиховог значења, већ њиховим доживљајем,
учествовањем у целокупности литургијског богослужења. Литургија нам
не објашњава шта је светост Божија, већ ту исту светост пројављује, она је у
својој целини епифанија светости Божијег Царства. Л. Бује пише:
Тај религиозни трепет, та унутрашња вртоглавица пред Чистим, пред Недостижним, пред савршено другачијим и, заједно са тиме, осећај невидљивог
присуства, приањање таквој бесконачној љубави, љубави тако личној да, испитавши је, још мање знамо шта називамо љубављу — само богослужење може
предати тај јединствени и непреносиви опит свега тога… У богослужењу, он
као да се излива са свих страна, из речи, гестова, из светлости, из миомириса, из нечега што је с оне стране свега, није од овог земаљског, али се њиме
преноси…24

Филм као вишеслојно и многозначно уметничко дело се, такође, не може
(и не треба) рационално рашчлањивати и анлизирати при првом гледању,
него само доживети. Ерик Ромер сматра да је „савремени биоскопски посетилац, у настојању да разуме, заборавио да гледа“25. Поједини филмови захтевају
да буду гледани без формулисања тумачења, да им се гледалац једноставно
препусти, да зарони у филм као тајну која се полако разоткрива, али никад
до краја, чак и када се рационално разложи на текстове, симболе, кодове.
Једно од средстава које обилато користе и филм (и уметност уопште) и
хришћанско богослужење јесте „симбол“. Сам појам симбол садржи у себи
питање односа са стварношћу, он је једна врста парадокса: и јесте и није
стварност. Недељиво је везан за појам трансценденталног и премошћавање
удаљености између коначног и бесконачног.26 Паул Тилих прави разлику
између „знака“, који указује на неку реалност али у њој не учествује, и „симбола“, који учествује у реалности коју симболизује. Знак има задатак да ин23
24

25

26

Речи из Литургије светог Јована Златоустог.
Cf. Александар Шмеман, „Евхаристија — Тајна входа“, Саборност 1−4/VII, Пожаревац,
2001, 57−76.
Éric Rohmer, „Cinema – the Art of Space“, The Taste for Beauty, Cambridge University Press,
Cambridge, 1990.
Cf. Јован Зизијулас, „Символизам и реализам у православном богослужењу“, Саборност
1–4/VII, Пожаревац, 2001, 13−35.
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формише, а симбол да сједини, да повеже, да пружи искуство.27 Спознати
симболе у Литургији не значи научити њихова значења или открити шта
су кроз историју представљали, већ дисати са оним чиме они дишу, дисати
Божијом присутношћу. Литургија је тајна која се изражава симболима, а кроз
симболе се отвара приступ догађају и омогућава учешће и њему. Сакраментална симболика, стога, није само спољашњи украс већ форма Тајне.
Иначе, у европској књижевности и визуелним уметностима се крајем
деветнаестог века развио симболизам — покрет заснован на идеји да
првенствена улога уметности није у описивању, него у наговештавању путем симбола, с тим што су на тај начин одбацивали објективност у корист
субјективности. Јавио се као реакција на реализам и натурализам, а његове
присталице користиле су митолошке симболе, снове и машту као визуелни
језик душе. Често су комбиновали верски мистицизам са интересовањем за
декадентно и еротично. Иако је њихова употреба симбола била радикално
различита од литургијског симболизма, ипак им је заједничка тежња да се
истина прикаже индиректним методама.
И филмски уметници су обилато користили симбол и визуелне метафоре.
Сам трансцендентални стил на филму управо наглашава потребу да се духовно и трансцендентално само нагласи и сугерише, а не описује и препричава, да би се постигао одговарајући циљ. Филм који претендује да додирне
онострано и неизрециво задржава извесну тајанственост, недокучивост, ну
дећи гледаоцу назнаке и путоказе, помажући му да наслути, а остављајући му
простор да сам учини покрет и двиг, да се, зарањајући у атмосферу и простор
филма, загледа и у себе самог.
Кит Ридер, промишљајући о нејасном завршетку Бресоновог филма „Новац“, пише: „Он нам говори о темељној недовршености Бресоновог дела, што
оставља његову публику, у овом случају заувек, да тражи још, а то ’још’ је у
његовом делу присутно, можда, више него у њима самима.“28
Очигледно да и филм поседује тежњу да узведе човека на узвишење са
ког може боље сагледати стварност и себе самог, или бар угледати путоказе који ће га узбудити довољно да закорачи у неизвесно, да би трагао за
тајном постојања. И филм и литургијско богослужење, при том, повремено користе врло слична средства да би њихова суштина и циљ били што
аутентичније дочарани и да би у човеку пробудили управо потребу за двигом ка тајанственом и неизрецивом, чежњу за додиривањем недохватљивог,
вољу за разоткривањем дубоко скривеног.

27

28

Cf. Анте Црнчевић, Литургијска мудрост симбола, преузето са: www.katolici.org, 13. 12.
2008.
Collin Burnett, „Reassessing the Theory of Transcendental Style“, први део: A Case Study of
Le Diable Probablement, преузето са: www.horschamp.qc.ca/index_offscreen_editorial.html,
13. 12. 2008.
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Закључак
Будући да је циљ овог рада био да покажемо сличности између естетских принципа трансценденталног стила на филму и византијске иконе и
литургијског богослужења, покушаћемо да резимирамо резултате до којих
смо дошли.
Трансцендентални стил је усвојио поједине естетске принципе чистог
биоскопа. То су:29
1. Предност слике над наративом
Иако постоји општеприхваћена, мада неодговарајућа подела на наратив
ни и ненаративни филм, трансцендентални филм се не може подвести ни
под једну од ових категорија. Он даје предност слици над наративом, избега
вајући поједине елементе који одликују наративни филм (користећи „раскошна“ и „оскудна“ средства у одговарајућој мери), али не напушта наратив.
„Духовни филм је морао непрестано да се удаљава од својих потенцијала;
будући богат по рођењу, морао је да упозна оскудност.“30
2. Хронолошка неодређеност
Наративну линеарност прекидају средства попут сећања, снова, зами
шљања, преплитања прошлости, садашњости и будућности, стварајући
хронолошку неодређеност и осећање ванвремености. На пример, у филму
„Андреј Рубљов“ Андреја Тарковског преплићу се сцене прошлости и сада
шњости, а и сам ток филма нема чврсту линеарност, док се у „Жртви“ јављају
сцене виђења страшне будућности или сусрет са Маријом, који се одвија попут сна.
3. Једнолично извођење
Трансцендентални стил често одликује једноличност, успореност, одсуство театралности, јер се на тај начин ствара контемплативна или чак мистична атмосфера. Једноличност карактерише, на пример, Дрејеров филм
„Ордет“, а статичност — сцене умирања у Бресоновим филмовима „Дневник
сеоског свештеника“ или „Суђење Јованки Орлеанки“.
4. Одвојеност звука и слике
Насупрот преовладавајућем мишљењу да звук треба схватити као по
моћно средство за постизање сценске аналогије добијене визуелним елементима, односно да звучне елементе теба распоредити у простору тако да
одговарају одређеним елементима слике, одвојеност звука и слике подразумева да звук није подређен слици, већ је самостални елемент филмског
изражавања који може да ступа у различите односе са сликом.31 На пример,
у филму „Сталкер“ Андреја Тарковског повремено се јавља глас који изговара
29

30
31

Cf. Alejandro Adams, „The Primitive Parameters of Spiritual Cinema: Transcendentalism“, у:
El Espíritu de Mi Mamá, прузето са: www.braintrustdv.com/essays.php, 25. 12. 2008.
Paul Schrader, op. cit.
Žak Omon i dr., Estetika filma, Clio, Beograd, 2006, 42.
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речи Откривења Јовановог или поезију Арсенија Тарковског и тако, као засебан елемент, ствара са сликом посебан однос.
5. Покушај да се изазове одређено расположење или стање ума пре него
експлицитно формулисање идеје
„Трансцендентални“ филмски аутор Хоу Сјаосјен у том смислу каже:
Открио сам да сам се ослободио одређених стега: традиционалне приче са
почетком, средином и крајем, самообјашњавајућих прелаза и драмског врхунца… Постао сам свестан да имам могућност да се сконцентришем искљу
чиво на људску душу и њене емоције… Мој циљ је да прикажем стања душе,
расположења и рефлексије…32

Ти принципи се могу препознати и у икони и у литургијском богослужењу:
1. Ни у Литургији није у првом плану наратив, већ епифанија Божијег
Царства кроз симболизам литургијских слика и радњи.
Византијска икона, такође, не представља препричано јеванђеље или живот неког светитеља, већ пророчку објаву истине о свету и човеку.
2. Временско одређење Литургије је и прошлост, и садашњост, и буду
ћност у сусрету са вечношћу.
Икона о догађајима прошлости говори из перспективе будућности, из
есхатона, односно вечности. Осим тога, обједињује у себи разноврсне временске тренутке (на пример, Христос је на истој икони приказан како се рађа
и како се купа; апостол Павле се слика на икони Педесетнице, иако хронолошки тада још увек није био хришћанин).
3. Постоји статичност и једноличност као аскетско огољење од све
га сувишног и непотребног и у икони и у Литургији као средство
усредсређивања пажње на оно што је кључно и битно, што је „једино
потребно“.
4. Звук Литургије је молитвена песма која није последица слике, већ
равноправни учесник богослужења.
5. Циљ Литургије је узношење у реалност Божијег Царства, доживљај
Јединог Светог и сједињење са њим, а не рационално објашњење
библијских догађаја.
Икона није информација о Божијем Царству, него његова пројава и
место сусрета и својом појавом доводи човека у посебно стање приправности за узлажење ка Светом.
Сматрамо да је веза између трансценденталног стила и литургијског
богослужења, на коју су указивали француски феноменолози, као и стила
византијске иконе — очигледна, и да су средства која се користе у богослуже
њу (или икони) да би се изразило оно што је неизрециво и трансцендентно
32

Alejandro Adams, op. cit.
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и те како примењива и на филму, било да се ради о религијском филму или
не. За религијски филм та средства представљају императив уколико аутор
не жели да промаши циљ који је пред себе поставио. Религијски филм не
може да функционише искључиво као приповест или реконструкција неког
догађаја, већ само као јерофанија (пројава светог). За то је неопходно употребити одређен стил способан за такву врсту пројаве, а који се данас назива
трансцендентални, при чему сакрална уметност и богослужење могу увек да
буду извор са кога се уметник напаја и инспирише.
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ranscendental style has been defined by Paul Schrader as an artistic form capable to represent transcendental reality on film. Many elements of that style
can also be observed in the style of Byzantine icon, especially the avoiding of conventional interpretations of reality and the use of “abundant” and “sparse” means,
“abundant” being naturalistic, sensual, emotional, individualistic, and “sparse” being formalistic and hierarchic. Sparse means introduce transcendental reality,
both in iconography and film, and are very important elements of visual approaching of media to spiritual requests. Elements of transcendental style can also
be found in liturgical worship and many parallels can be drawn between liturgy
and film in its attempt to express transcendental and spiritual reality. This was
particularly observed by french phenomenologists. Esthetic principals that are
present in transcendental style and also Liturgy and iconography can be summarized as: primacy of image over narrative, chronological ambiguity, flat performances, dissociation of sounds and images, an attempt to communicate a mood or
state of mind, rather then explicitly formulated ideas. These elements have been
proved to be successful in representing and introducing spiritual realities and,
therefore, Liturgy and iconography can be seen as guides and inspirations for an
artist who is making an attempt to express those realties on film.
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Истраженост стила живописа Манасије и порекла
чланова сликарске тајфе деспота Стефана

Abstract: У раду се прате, што је исцрпније могуће, досадашња истраживања порекла стила и сликара Ресаве и резимирају одређени резултати, а потом се упућује
на нове, којима се чини покушај приближавања коначном решењу овог питања.
Key words: Манасија, деспот Стефан, црквена уметност, живопис, фреско сликарство, ресавски стил.

О

пис времена градње, мајстора и квалитета живописа чувене ктиторије
српског владара и деспота Стефана, сина кнеза Стефана Лазара, светог
косовског страдалника и мученика, цркве Св. Тројице манастира Манасије
у Ресави — изворно је једино приказао Константин Филозоф1:
Тако и овај (Стефан), као дете, гледајући на цркву (Раваницу) (коју је отац
градио) говораше: „Већу и лепшу ја ћу подићи“, други град, где је требало да
буде црква, помоливши се, приступи делу; и положи основ у име Св. Тројице,
сведржавнога божанства2. И свуда, дакле, са свеколиком журбом и најлепшим
стварима и моногочасним и највештијим радницима, најискуснијим живописцима, ако (их) је где било, и многим златним и цветним шарама (украси је). Јер шиљаше свуда, чак и на острва. И тако се многим и неисказаним
трошком сврши и украси црква и град около. Начини ту себи гробницу, где
ускоро би положен. Поче, дакле, зидати ову обитељ године 6915. (1407). Ова
два здања царствујућег града (Београда) и храм у Ресави у све дане живота

1

2

К. Филозоф, Житије деспота Стефана Лазаревића, Београд, 1969, 87, 103–104. Константин Филозоф је дошао, највероватније преко Цариграда, у Србију 1410–1413. године. Он
је један од многих бугарских монаха исихаста, који су се разбежали на све стране после
предаје Великог Трнова. Припадао је монаштву што се образовало у кругу последњег
бугарског патријарха, Јефтимија. Непосредно из тог круга јесте и његов учитељ Андреј.
(Г. Јовановић, „Константин Филозоф и патријарх Јефтимије Трновски“, Ресава (Горња и
Доња) у историји, науци, књижевности и уметности 1, Деспотовац, 2004, 49).
Деспот је као „сведржавну“ светињу означио Св. Тројицу под утицајем исихаста, а поготову бројних исихаста пореклом из Бугарске, који су били под великим утицајем учења
бугарског патријарха Јефтимија. За исихасте је Св. Тројица била врховно добро, највиша
духовна ризница, највиши део разума, љубомудрије: љубав, мудрост и истина. (Е. Данков, Търновският исихазъм и Григорий Цамблак: 640 години от рождението на епископ
Григорий Цамблак (1264–1420), Известия на Регионален исторически музей XIX, Велико
Търново, 2004, 101.) Видети и напомену 75.
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свога никада не престаде да приутврђује различитим и најбољим даровима
и надгледавањем. Зато нису били подигнути за кратко време него за много
година. А призва патријарха — тада је био Кирил — са свим сабором српских
првосвештеника на посвећење храма у дан свете Педесетнице,3 када Дух Свети огњеним језицима сиђе на свете ученике Слова и Бога.

Нажалост, ови подаци су прожети уопштавањима, тако да не нуде сасвим
јасне и прецизне податке о именима мајстора и сликара и њиховом пореклу.
У нашој науци, уз неке изузетке, преовладава мишљење да је деспот Стефан из основа градио и живописао Ресаву 1407–1418. године.4
Прву велику обнову манастира извршило је Министарство просвете Кнежевине Србије 1844. године, при чему је сачињена обимна документација и
опис фресака, али о стилу и пореклу мајстора није било ни помена. Уопштено
се каже да је у питању српско сликарство византијског стила.
У опису Ресаве који је дао Мишковић 1887. године нема никаквог вреднова
ња фресака.5 Феликс Каниц сумарно описује архитектуру и фреске манастира Манасије, међу којима истиче ктиторски портрет и „лепе фигуре у
апсиди“, али нема суда о његовом квалитету.6 Ни наши старији историчари
уметности нису се упуштали у истраживање порекла ресавског живописа.
Поводом петстогодишњице почетка градње Манасије о њеној архитектури
и живопису писао је Божидар Николајевић: „…највећма падају у очи слике
светих стратига… Ми држимо да се овим фактом нарочито поткрепљује
наше мишљење о извесној војничкој (?!) црти манастира Манасије.“ Потом,
позивајући се на Мијеа, каже да живопис датира из времена „када је атонско
3

Само Никољски летопис тврди да је Ресава завршена 1418. године. Ако је овај податак
тачан, онда је посвећење Ресаве било на Св. Тројицу, 15. маја. Уколико је у питању 1417.
година, онда је то било 30. маја, а ако је у питању 1419, онда је Тројица пала 4. јуна.
4
Ђурђе Бошковић је први изразио сумњу у Константинов податак да је деспот Стефан
градио Ресаву из основа, имајући у виду више факата. Изнео је уверљиву тврдњу да је
деспот детаљно реконструисао неку старију цркву коју је споља обложио каменом и
том приликом додао и нартекс. Он наводи податак Константина Филозофа како је деспот приликом освећења цркве позвао на „обновление храма“. (Ђ. Бошковић, „Неколико
опсервација о Манасији“, у: Војислав Ђурић (ур.), Моравска школа и њено доба, научни
скуп у Ресави, 1968, Филозофски факултет — Одељење за историју уметности, Београд,
1972, 263–267.) Може се напоменути да постоје сличне аргументоване трдње о Лазаровој
градњи Раванице из основа. Постоје врло разложне претпоставке да је црква из времена
краља Милутина, а да ју је кнез Лазар само обновио и дозидао припрату. (Д. Тодоровић,
„Првобитни изглед ктиторских портрета у Раваници“, Зограф 14, Београд, 1983, 69–73; И.
Ђорђевић, „Предговор“, у: Б. Живковић, Раваница, Београд, 1990; Р. Прокић, „Петрус и
Раваница“, у: Петрушка област у средњовековној Србији, Параћин, 1999, 47–54.) У прилог Бошковићевој тврдњи иде и једна од две легенде да је Ресава подигнута на „римским“ зидинама. Свакако да је то била претпоставка из доба деспота Стефана и да нису у
питању римске зидине. (З. Живковић‑Христић, „Јосиф Веселић и Милан Ђ. Милићевић
о манастиру Манасији“, у: Манасија у виђењу писаца и у путописима прошлих времена,
Деспотовац, 2007, 41.)
5
Ј. Мишковић, „Неки стари градови и њихове околине у Краљевини Србији“, Старинар
IV, Београд, 1887, 65–70.
6
Ф. Каниц, Србија, 1, Београд, 1985, 277.
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сликарство поново цветало“, што би значило да он, попут Мијеа, порекло живописа Манасије налази на Светој гори: „Не треба много труда да се открије
сродност у њихову сликарском накиту, из чега је природан закључак: да су
то плодови исте сликарске школе или правца сликарског… Нама се чини, да
у томе треба гледати утицај минијатурног сликарства, које је, после Хиландара, ту највише и обделавано.“7
Г. Миjе је први странац који се озбиљније позабавио архитектуром и сликарством Манасије. Још почетком XX века поставио је проблемско питање
о првобитном изгледу фасада манасијске цркве. Дошао је до закључка да су
је градили примирски мајстори.8 Описујући и вреднујући сликарство Ресаве, изразио је високу оцену, при чему је вршио поређење са монументалним
византијским сликарством цркава у Мистри, чије је порекло живописа доводио у везу са Цариградом.9
Описујући подробније сликарство Манасије, Лазар Мирковић се позивао на све оно што је тврђено и за живопис Каленића. Имајући у виду да
су живописи Каленића и Ресаве савремени, нашао је аналогије и закључио:
„Држим да у обе цркве имамо исти живопис, т.ј. да је живопис и Каленића
и Манасије радио исти живописац. Хронолошки овој претпоставци нема
сметње, а за њу говори ово: У олтару испод прозора имамо св. агнеца на
дискосу у обе цркве, цар Давид у Манасији и цар Константин у Каленићу
имају исти костим до појединости, лик Спаситељев је у обе цркве исти, св.
мученици и њихови војнички костими су у обе цркве истоветни, лик св.
Арханђела Михаила је исти у обе цркве, појединости одеће у обе цркве
су истоветни, основа фресака у обе цркве је тамноплава.“ На крају, ипак,
упозорава на летопишчеве речи да се ресавски живопис не налази нигде
више.10 Био је ово први стручан опис живописа Ресаве, чији ће резултати
задуго владати нашом науком.
Кашанин је први код нас упозорио да су уметност моравске школе и живопис Манасије настали под извесним утицајем уметности Запада, али да
ресавске фреске представљају бриљантан успон старог српског сликарства.11
У свом опису манастира и живописа Владимир Петковић12 истиче да
„он представља један од најлепших старих живописа наших. У живопису
се свугде осећа тежња, да се претставе суптилне, нежне фигуре често пута
са скоро сасвим женским формама. Нигде нема аскетских лица, чак ни код
св. пустињака. Нарочито падају у очи раскошно искићена одела са обиљем
7

 	Б. Николајевић, Манастир Манасија, Београд, 1907, 1–16.
 	G. Millet, L’ancien art serbe, Paris, 1919, 191–192, 196.
9
 	G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris, 1910, 139–141; исти, L’ancien art serbe, Les
églises, Paris, 1919, 191–196.
10
С. Станојевић, Л. Мирковић, Ђ. Бошковић, Манастир Манасија, Београд, 1928, 55–56.
11
M. Kašanin, L’art yugoslave, Beograd, 1939, 30–31.
12
В. Петковић, Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, Београд, 1950,
284–285.
8
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живописних детаља. Обилна употреба злата појачава утисак велелепног и
раскошног.“
В. Ј. Ђурић је на основу уочених стилских сличности живописа Ресаве са
фрескама из друге половине XIV века у солунским црквама Неа Мони (Св.
Илија) и Св. Димитрија у Солуну закључио да су припадници солунских
радионица дошли у Поморавље. Ови сликари су дошли знатно пре у Србију
јер је уочио и да у манастиру Сисојевцу, подигнутом крајем XIV века, постоје
исте стилске особине и теме као и у Раваници, која је сликана 1385–1387.
Ови мајстори су дошли после пада Солуна под Турке, 1387. године. У сваком случају, солунски мајстори су радили и у Раваници и у Сисојевцу, али
са неком групом сликара чије порекло и уметничко образовање није могуће
одредити. Дакле, ови сликари су дуже време боравили у Србији.13
Откривајући везе сликара цркава Неа Мони и Св. Димитрија из Солуна са сликарством капеле деспота Угљеше у Ватопеду (из око 1370. године)
и имајући у виду ставове, покрете, одећу и оружје Светих ратника у капели
Св. бесребреника готово истоветне са онима у Раваници, Сисојевцу и Ресави,
Ђурић уверава да су везе солунских сликара са Поморављем почеле управо
после битке на Марици и по смрти деспота Угљеше и преласка његове удовице, монахиње Јефимије, у Србију кнеза Лазара.14
В. Ј. Ђурић, такође, упозорава на текст летописца, где стоји да се ресавско
сликарство не налази нигде, и понавља своје ставове у малој монографији
о Ресави:
Сродности и идентичности су толике да не може бити сумње да су ресавски живописци непосредно поникли у солунским уметничким радионицама, или су се посредно, под утицајем солунских мајстора, негде на другом
месту, сликарски образовали. Данас није јасно ко су они били: Грци или
Словени. Највероватније је било и једних и других. Основна хармонија,
која одмах пада у очи, на којој се све држи, сачињена је из односа широких
површина прекривених златним листовима и позадина слика и плоха одеће
обојене скупоценим азурноплавим колоритом. Засењујући блесак плавог и
злата, симбол је ресавски лепоте. Добија се утисак да је унутрашњост ресавске цркве колико сликарски толико и златарски посао. Ни на подручју
византијског уметничког језика примера паралелних овима нигде нема.
Може се разазнати, према индивидуалним рукописима, да су на њој радили неколики сликари. Свакако највећи мајстор био је анонимни живописац који је, почињући са осталима живописање цркве, насликао у кубету
пророке, јеванђелисте у пандантифима, два анђела у Успењу Богородице,
као што је извео и неколико композиција у олтару. Он је, свакако, један
од најрафинованијих сликара које је Србија икада имала. Моделира ликове
као да их ради за иконе. Њега прате још двојица‑тројица великих сликара и

13

14

В. Ј. Ђурић, „Солунско порекло ресавског живописа“, Зборник радова Византолошког
института 6, Београд, 1960, 111–126.
В. Ј. Ђурић, „Фреске цркве Св. бесребрника деспота Јована Угљеше у Ватопеду и њихов
значај за испитивање солунског порекла ресавског живописа“, Зборник радова Визан‑
толошког института 7, Београд, 1961, 125–136.
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неколико мањих, који су им, можда, били помагачи и поред свега, умели да
се прилагоде један другоме.15

Неслагање са Ђурићевим претпоставкама исказао је убрзо Радомир Нико
лић. Пишући о живопису Раванице, Николић16 констатује:
Врло сличан систем украшавања примењен је и у сликарству Манасије, Ка
ленића и Сисојевца. Начин сликања међусобно повезаних медаљона у живопису ове групе манастира могао би се узети као типичан за њих. Њих
нема у сликарству осталих цркава из друге половине XIV и прве половине
XV века на територији Србије и Македоније. Да је раваничка концепција у
фреско‑декорацији била одраз једног стила који би био карактеристичан за
сликарство православних земаља, онда би се она несумњиво морала одразити и у осталим црквама у Србији и Македонији. Изгледа да су у питању други
разлози. Или су сликари једне школе или монаси Ресаве (у средњовековним
записима и Раваница је у Ресави) током времена формирали своје посебне
традиције у фреско‑декорацији цркава и манастира. Ако су то сликари са
стране, онда се поставља питање: одакле су дошли? Фреске Манасије су далеко већег квалитета и богатије, и у цртежу и у колориту. Сликар цркве Св. Илије
из Солуна зрео је и оформљен уметник, те се тешко може претпоставити да
је он својим доласком у Манасију битно изменио и свој начин сликања. У Солуну не постоји ниједна црква с комплетним живописом из времена сликања
Раванице и Манасије у коме би се дала наслутити раваничка концепција у избору и распореду сцена и светитељских фигура, а нарочито карактеристичан
начин украшавања медаљона. Домаће ликовне традиције које су се више од
две стотине година, за време Немањића, неговале и богато развијале пружале
су сјајне могућности да своја дела издвоје од осталог византијског сликарства
обележавају „ресавско‑моравску школу“. Ресавско‑моравски живопис по свој
прилици је дело најбољих српских зографа из друге половине XIV и прве половине XV века. Високе квалитете ресавско‑моравског живописа не би требало тражити у стваралаштву солунских мајстора, већ у сликарству Радослава
и његових савременика у Ресави.

Дејвид Р. Рајс је означио последњу фазу српске уметности и њених сликара као доста специфичну.
Из области Солуна, Срби су били потиснути на север. Тамо су подигли приличан број цркава и манастира, а за њихово декорисање развили су нови сликарски стил, присан, истанчан, осећајан, можда ефеминизиран. Композиције
су префињене и декоративне, са богатим архитектонским позадинама. Фигуре су високе и издужене, а лица продуховљена, као, на пример, лице арханђела
Михаила у Манасији. Необично је што је овај истанчани стил настао у Србији
у то доба… тако да уметност нације која се лавовски борила има све карактеристике јагњета. Уметност ове последње фазе названа је декадентном, а ако
је декадентно бити племенит у једном добу насиља, онда је тај назив тачан.
Тиме она одражава и један суштински вид средњовековне Србије — а самим
тим и византијског света.17

15
16

17

В. Ј. Ђурић, Ресава, Београд, 1963, I, IV–XVII.
Р. Николић, „Прилог за проучавање живописа манастира Раванице“, Саопштења IV,
Београд, 1961, 6–7, 15–16.
D. T. Rice, Umetnost vizantijskog doba, Beograd, 1968, 212–216.
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Дакле, Рајс је сматрао да су сликари Срби који су учени у Солуну.
Уследила је још негативнија реакција на претпоставку о солунском пореклу живописа Ресаве. Радомир Николић је на почетку свог текста ставио
цитат из епске песме Зидање Манасије, у којој се каже да су мајстори из Херцеговине, са протомајстором Петром на челу, а имали су и два шегрта, два
сина Богданова, који, по свему, нису из ове тајфе, те се дâ претпоставити како
су из Србије. На овај начин он подсећа на Мијеов став да су зидари Манасије
били из приморја.18 Николић одмах износи закључак да су сликари радили
годину‑две пре освештавања цркве, 1418. године, и посебно упозорава да је
Св. Тројици у Србији био посвећен још само манастир Сопоћани. А највеће
домете, подсећа, у целокупном „преосталом“ византијском сликарству имају
живописи управо Сопоћана и Манасије. „Сасвим је сигурно да ресавски
живописци нису позвани са свих страна, као што вели Константин. Таква
сликарска целовитост може настати једино из стваралаштва једног уметника, односно његове радионице — дружине.“19 Николић сматра да је основа овог сликарског стила — система настала највероватније у Цариграду у
периоду од XI до XIII века и при томе има у виду полихромну декорацију
медаљона, која је типично обележје Ресаве. Примере ове декорације проналази у медаљону цркве Пантократора у Дафни, XI век, на сицилијанским
мозаицима XI–XII века и мозаицима и фрескама Хоре — Кахрије џамије,
око 1315. године, као и код италијанских сликара (Ђота, Кавалинија, Болоње
и др.), али оставља без одговора зашто медаљона са орнаментом „дугине
мреже“ у то време нема ван Србије — на просторима византијског света.
Констатује да живопис моравске школе представља варијанту цариградске
иконографије, познате у Кахрије џамији и Дечанима. Ретку представу Руке
Господње из Ресаве уочава у Св. апостолима у Солуну, али најпре у Кахрије
џамији; такође редак мотив, Недремено око, види по први пут у Мистри,
Визију св. Петра Александријског сматра највећим ликовним дометом, а
за све ове мотиве тврди да су настали у Цариграду. За поједине детаље западног карактера, итало‑грчког сликарства мисли да су у српску уметност
продрли преко приморја.20
Имајући у виду велику сличност у обради инкарната, облика светитељских
фигура, мекоће хаљине, доминације плавог лазура, Николић поставља
питање није ли можда зограф Радослав сликар и фресака Ресаве. Радомир
Николић је поставио тезу да је Манасију живописао један велики сликар
Србин инспирисан великим сопоћанским сликарством, учен на јадранском
приморју под утицајем венецијанског сликарства, као и сликар Радослав. Посебно је био искључив у уверењу да ресавски сликар није радио у манастиру
Неа Мони (Св. Илија) у Солуну.21
18
19
20
21

С. Томић, Р. Николић, Манасија, Историја — живопис, Београд, 1964, 47, 79.
Исто.
Исто, 53–57.
Исто, 82–90.
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Светозар Радојчић сматра да су сликари са егејских острва, односно са
Митилене.
Веома је занимљив избор светих епископа у медаљонима олтарског простора.
Од девет очуваних сигнираних светих епископа, петорица су из Мале Азије,
један са Кипра, један из старог Византа, један из Јерусалима и један из Рима.
Ова околност говори знатно у прилог претпоставци да је податак Константина Филозофа о „мајсторима с острва“ тачан. Живопис у Ресави само је привидно традиционалан и само привидно византијски. Сувише приближено
Западу… већ се стапа с тенденцијама западноевропске уметности око 1400.
године. Уметност пренесена са јегејских острва на Дунав била је на Митилени и у српској деспотовини подједнако изложена утицајима западног сликарства. Све јаче продирање западноевропског феудализма у Византију осетило
се и у уметности. Живот српског високог племства у XV веку постајао је све
сличнији животу касносредњовековног ритерства у западној Европи. Фреске банкета у Манасији тачно су источна варијанта сличних — истовремених — призора банкета на Западу. Календарска слика гозбе херцега ди Берија
у Шантијиу (око 1416.) и слике гозбе у Манасији не показују само спољашњу
сличност подједнако аранжираних банкета већ и знатно значајнију сличност
у сликарској обради.22

Радојчић сматра да је јединство цркве и тврђаве исказано и именом манастира. Уз запажање да Константин прећуткује име манастира, Радојчић
тврди да је његово име и у време градње било Манасија. „Име Манасија
сасвим је у духу тадашњег западњачког називања тврђава. И у Француској
постоји Манасија: Tour de Manasses de Garland. Алузија на име старозаветног Манасије, сина Јосифовог, очевидно се везује за она места у књизи Исуса
Навина у којима се говори о зидању великог олтара на граници Ханана на
обали Јордана.“23
В. Ј. Ђурић је о ресавском сликару писао и у свом раду о зографу Радо
славу и фрескама Каленића. Недвосмислено је указао да је Радослав, сликар Јеванђеља духовника Висариона, као главни, са још једним слабијим
мајстором сликао и фреске Каленића. Ђурић закључује да „ова скупина сликара била је, свакако, у непосреднијем додиру с уметницима што су стварали фреске у манстиру Ресави, јер се у Каленићу и Ресави у куполама налазе
извесни пророци истоветног или врло сличног цртежа. И, маколико да су
се разликовали, овакве позајмице говоре о њиховој стваралачкој сарадњи.
Очигледно постојао је близак додир међу уметницима највеће вредности у
Србији прве половине XV века.“24
Тања Велманс је пронашла одређене типолошке сродности сликарства
Манасије са сликарима италијанског тречента и кватрочента (Пизанело,
Ђентиле да Фабријано, Симоне Мартини).25
22
23
24
25

С. Радојчић, Старо српско сликарство, Београд, 1966, 198–202.
Исто, 196.
В. Ј. Ђурић, „Сликар Радослав и фреске Каленића“, Зограф 2, Београд, 1967, 24–25, 29.
T. Velmans, „Infiltrations occidentales dans la peinture murale Byzantine au XIVe et au début
du XVe siècle“, у: Војислав Ђурић (ур.), Моравска школа и њено доба, научни скуп у Реса‑
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Општу оцену о ресавском сликарству и пореклу стила и мајстора В. Ј.
Ђурић је поновио на истоветан начин у два наврата. Остао је и даље доследан у својим тврдњама: „Сликаре је (деспот) пронашао међу оним мајсторима
који су се васпитавали у Солуну.“ Његове оцене о стилу сликарства су умногоме остале непревазиђене:
Изненађује врло велика сличност „Параболе о митару и фарисеју“ у Дечанима и Ресави. Ресавски сликари вероватно нису познавали фреске Деча
на, него је иконографија ове сцене и једних и других сликара црпена из
заједничког ранијег узора. Св. ратници не представљају више онај строги
строј мртвих војника, спремних за битку, него ред за смотру одевених витезова што, с турнирском вештином и извежбаношћу играча, баратају својим
оружјем, очекујући дивљење посматрача. Сва витешка отменост деспотовог
времена дошла је до изражаја. Најнеобичнији за византијско сликарство… је
покушај ресавских сликара да своје религиозне слике настане фигурама које
би личиле на савремене људе. На тај начин слика постаје свечана представа
из савременог живота. Та ресавска „ренесанса“ сасвим је различита од оне
у западноевропским земљама. У Ресави лица светитеља остају у оквирима
византијске стилизације и типологије. Ресавска „жанр‑слика“ је јединствено
остварење византијског стила… Први пут у делу Константина Филозофа о
деспоту Стефану биографија постаје, по многим својим особинама, прави
историјски спис. Ресава је антологијско дело византијског ликовног језика.26

В. Ј. Ђурић сматра ресавско сликарство оригиналним у византијском сликарству XV века, и у томе није био усамљен. Сликарство Пантанасе у Мистри означава почетак велике и монументалне уметности, којој припада и
сликарство Ресаве и Каленића. Закључио је да светлост Каленића, природност Пантанасе и аристократичност Ресаве јесу тријада новог стила која
представља византијско сликарство XV века.27
Лазар Мирковић је у међувремену изнео нову претпоставку: сликари
су у Ресаву дошли са Крита, где их је у то време било много, а не са Митилене, одакле је била супруга деспота Стефана.28 Очигледно је циљао на
итало‑критске сликаре, који су били под утицајем Запада.
Уследио је есеј Милана Кашанина, који је такође сматрао да је Ресаву сликао Србин који није био учен на основама другоразредног живописа Солуна
или на итало‑грчкој варијанти млетачког сликарства. Ресавски сликари су
се инспирисали делима претходника у Србији (Раваница), али су пратили
сликарске токове с почетка XV века у Византији и Италији. Они су били на
средокраћи између руског мистичног и италијанског реалистичког сликарства. Врло су важни и Кашанинови закључци:
26

27

28

ви, 1968, Филозофски факултет — Одељење за историју уметности, Београд, 1972, 44–46.
В. Ј. Ђурић, „Моравско сликарство“, у: Зидно сликарство Моравске школе, Београд, 1968,
21–24; исти, Византијске фреске у Југославији, Београд, 1975, 99–101.
V. Đurić, „La peinture murale de Resava, ses origines et sa place dans la peinture Byzantine“,
Војислав Ђурић (ур.), Моравска школа и њено доба, научни скуп у Ресави, 1968, Филозофски факултет — Одељење за историју уметности, Београд, 1972, 290–291.
Л. Мирковић, Иконографске студије, Нови Сад, 1974, 335.
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Ресава је створена у витешком расположењу и у знаку самопоуздања. По
грандиозности своје архитектуре и својих фресака, она даје утисак споменика из времена не пропадања једне земље, него њеног успона. После Светих
Арханђела цара Душана, у Србији није подигнут импозантнији грађевински
комплекс. Раваница и Ресава су добиле изглед моћних тврђава зато што су
их зидали владари који су себе сматрали за наследнике Немањића и за чуваре њихових традиција. Деспот Стефан није хтео да личи на приморце, већ на
своје претке. Монументална димензија, сензитивност и витешки дух фресака
у Тројичној цркви у Ресави одговарају колико тренутку у српској историји толико карактеру оснивача и ктитора. Од свих мајстора који су радили у Ресави,
највећу оригиналност су показали, чини се, сликари. Очевидно, давати свим
сакралним споменицима у држави кнеза Лазара и деспота Стефана име Моравске школе, — као што се чинило и као што се још увек чини, — има више
географско него историјско‑уметничко оправдање. Нема сумње да су ресавски сликари познавали немањићке манастире који су били у држави деспота Стефана, да је те манастире видео и сам Стефан. Очевидно, сликари који
су радили у Ресави били су велике уметничке и опште културе. Не би било
чудно да су знали како се сликало у њихово време у Солуну и Цариграду, па
и на Западу. У нас су анахронични умели бити само слабији сликари; велики
мајстори су увек били у духу времена.29

Генадиј Попов високо оцењује солунско сликарство друге половине XIV
века. И он је уочио велике сличности сликарства Св. Илије (Неа Мони) и
Св. Димитрија, али га не доводи у везу са живописом Ресаве, а и за једне и
за друге сматра да произилазе из цариградског сликарства раног XIV века.30
Позивајући се на Житије деспота Стефана, у коме се наводи да је за
изградњу и живописање своје задужбине деспот слао и на острва, Николић
је и даље истрајавао на својој хипотези да су сликари са јадранског приморја
и острва. При томе наводи и цитат који говори о страху и бекству из Београда на све стране, и на острва, после деспотове смрти. Да то докаже, позива
се поново на навод из народне песме Зидање Манасије, у коме су мајстори
из Херцеговине.31
Светислав Мандић је проширио смисао појма „острво“ и на отоке, полуострва и планине (острвице) и претпоставио да су у питању мајстори са
Пелопонеза, Халкидика, Свете горе и Солуна.32
Радомир Николић је поновио и допунио своје ставове о пореклу стила и
мајстора Ресаве:
Најтипичнији израз недељивог јединства идентитета српске уметности, особене синтезе духовног стваралаштва Истока и Запада. Градитељ Манасије
је пореклом из Приморја… Мајстор Манасије је умео виртуозно да слика

29
30

31

32

М. Кашанин, „Ресава деспота Стефана“, Зограф 3, Београд, 1969, 3–10.
Г. В. Попов, Икона Григория Паламы из ГМИИ и живопись Фессалоник поздневизантий‑
ского периода, Искусство Западной Европы и Византии, Москва, 1978, 262–275.
Р. Николић, „На која острва помишља Константин Филозоф када говори о Манасији?“,
Саопштења VIII, Београд, 1969, 187.
С. Мандић, Чрте и резе, Београд, 1981, 232–239.
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плавом бојом. Његов ’сфумато’ је ненадмашан у старом српском сликарству…
Ресавски сликар је савременик Мазача, једног од најближих суседа, представника Запада, и Рубљова, великана са Истока. Рубљов га убедљиво надмашује
својом божанском визијом поетске стилизације. Мазачо га далеко превазилази својим хуманизмом и реализмом. Ресавски сликар и једног и другог дивно
претиче својом раскошном монументалном декоративношћу.33

Виктор Лазаров у својој Историји византијског сликарства каже за моравску школу да у њој васкрсавају добра начела монументалности, а „за
хваљујући лаким, издуженим фигурама такве композиције су изванредно
усклађене с високим ентеријером цркве“. Фрескама моравске школе је свој
ствена „нијанса туге и меланхолије“ због жалости и страха за будућност пред
Турцима. Лазаров цитира став В. Ј. Ђурића о заједничком учешћу сликара из
Солуна — са својим српским ученицима, уметницима из манастира Зрзе —
као и групе pictores graeci са обала Јадранског мора, али закључује:
Ма колико да су разнолики извори моравске школе, она поседује своју властиту физиономију. За читаву ову групу фресака типично је јачање линеарне
тенденције, које смо видели на споменицима константинопљског сликарства
из друге половине XIV века. У Раваници се светлосни акценти наносе у виду
паралелних линијица, док се у Манасији појављује онај особити, неусиљени
потез, који је карактеристичан за технику сликања икона у XV веку. Иконо
графија показује блискост са константинопољском редакцијом… Ново стилско усмерење (се) уобличило под утицајем престоничког „академизма“. Томе је
морало допринети поновно зближавање српске и константинопољске цркве…
На српским фрескама се тај академизам није у потпуности развио, као што
се није развио ни у Мистри.34

О могућим изворима ресавског живописа говори индиректно и В. Кораћ.
Заправо, разматрајући архитектонске узоре, Кораћ долази до закључка да су
Ресаву градили приморски мајстори, али да се не може говорити о духовном
синкретизму. При томе се осврће и на тзв. „pictores grecci“: „У градовима на
обали, који су у целини католички, цео један век — од краја XIII до краја XIV
— раде сликари грчког порекла, у византијском маниру. Зна се да су радили
у Котору, Дубровнику, Дечанима. Познати су као ’pictores grecci’. Када раде
за католичку средину, прилагођавају се тако што у сликаним целинама раде
детаље по западњачкој моди.“35 Због тога је Ђурић сматрао да су живопис
Велућа сликали „pictores grecci“. Мијовић је доказивао да су Дечане, које су
градили мајстори на челу са фра Витом из Котора, сликали „pictores grecci“
из истог града, међу којима и Срђ, сликар дечанског менолога.36 Логичне напомене о могућим западним утицајима на деспота Стефана, али из Угарске,
претпоставио је давно и Александар Дероко.37
33
34
35
36
37

Р. Николић, „Манасија“, у: Б. Живковић, Манасија, Београд, 1983, 3–4.
В. Лазаров, Историја византијског сликарства, Београд, 2004, 178,
В. Кораћ, „Католичка уметност на граници православља“, Зограф 19, Београд, 1988, 21, 23.
П. Мијовић, Менолог, Београд, 1973, 85–89.
А. Дероко, Монументална декоративна архитектура у средњевековној Србији, Београд,
1953, 189: „Оригиналан облик имају зидани стубови, који носе кубе у Раваници и Ресави,

Саборност 3 (2009) [297–317]|307

Ђурић се још једном бавио пореклом ресавских сликара и загонетног плавог и златног, све у светлу новоткривених фресака цркава у Солуну, али и
на грчким острвима и Кипру. Солунско порекло сликара Манасије Ђурић
потврђује у новом сагледавању ктитора цркве Неа Мони (Св. Илије) у Солуну.
Ову цркву је, заправо, градио сам цар, а била је посвећена Христу Пантократору. На то је упутила њена величина, раскош фресака, плави азур и злато и
раскошна одећа: „Уочавају се, сем основних сазвучја (азур и златно, зелено и
ружичасто), још и многе друге црте потоњег ресавског сликарства: буцмаста
лица кратких носева у младих безбрадих људи; Христови ликови и покрети;
арханђео Михајло уз јужни улаз у припрату, с мачем у руци, у истом ставу
и украсној ношњи, као истоимени арханђео на југозападном ступцу у Ресави,… низови орнамената, па и они исламског порекла с лалама, какви су у
прстену кубета и на поткуполним ступцима у Ресави, итд.“ Поново указује
на сличности са фрескама Св. апостола и Св. Димитрија у Солуну, у Старој
митрополији у Водену и фрескама у малој цркви Влатадонског манастира.
Констатује да су солунске фреске из треће четвртине XIV века откриле како
су настајали стил и декорација „који су се расцветали у Раваници, Сисојевцу
и Ресави“, док су фреске св. бесребрникâ у Ватопеду указале на иконографска изворишта.38
Међутим, таман када је изгледало да су његови закључци „непомерљиви“,
у истом раду је Ђурић описао и изненађење које је доживео на Кипру у манастиру св. Неофита код Пафоса (1544). Реч је о живопису Јосифа Хуриса,
највећег кипарског сликара XVI века. У олтарској сцени Причешће апостола
Хурис је поновио све најбитније особине истоимене сцене у Ресави. Ђурић
сматра да ресавски стил није имао одјека у Хурисовом делу и поставља пи
тања: одакле овом сликару предложак за исто решење и „треба ли, поново,
размотрити могућност да је деспот Стефан позвао и живописце с острва“.
Потом закључује да ће „уверљивије разјашњење чекати и уочене иконографске сличности у делу кипарског сликара Хуриса и Ресаве“.39
Проучавајући ансамбл Светих ратника у Ресави, Миодраг Марковић је
уочио да су, поред десеторице редовно сликаних светих војника, насликани
и св. Јаков Персијанац, св. Арета, св. Андрија Стратилат и св. Сава Стратилат
— и да за то постоје неки јачи разлози поручиоца. „Осим Ресаве познат нам
је само један пример из целог источног хришћанског света. То је Раваница.
Чини се због тога да за избор св. војника у Ресави објашњење, такође, треба тражити у ктиторовој жељи да се угледа на очеву задужбину.“ Марковић

38

39

мада и он може потсећати на готске снопове… Како то да се бар на грађевинама из времена деспота Стефана Лазаревића не види утицај архитектуре и мајстора из Мађарске,
када се зна да је тај владар био тесно везан са Мађарима, имао имања у Мађарској и Будиму своју кућу? Ипак такав се утицај не види.“ Жигмунд је саградио нову палату и цркву
Св. Сигисмунда у Будиму и дворац у Тати. (П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја
Мађара, Београд, 2002, 149.)
В. Ј. Ђурић, „Историографско‑мемоарска белешка о уметничком пореклу ресавских сликара“, у: Манастир Ресава — Историја и уметност, Деспотовац, 1995, 31–33.
Исто, 34–35.
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је после анализе закључио да њихове униформе и оружје не одударају од
традиционалних норми византијског сликарства и иконографије. „Још од
најранијих времена св. ратници су представљени с опремом римске војске.
Ресавски сликари су се при представљању опреме св. ратника ослонили
на своје грчке и српске претходнике из XIV века.“ На крају је, у контексту
расправа о пореклу ресавског живописа, а у вези са анализом св. ратника, закључио и како је „извесно да међу до сада предложеним одговорима
— егејска острва с Митиленом, Крит, јадранска острва, домаће радионице, уметници пореклом из Солуна или васпитавани у Солуну — резултати
проучавања иконографије св. ратника подражавају овај последњи. На такав закључак упућују две чињенице. Прво, велики број позајмица из антике
уочен на опреми ресавских војника могао се јавити само у делима уметника школованих у највећим византијским центрима, где су класицистичке
традиције биле изузетно јаке. Друго, иконографија св. ратника из Ресаве у
потпуности је заснована на византијским ликовним традицијама и у складу је са оним што се крајем XIV – почетком XV века могло видети у уметности балканских земаља, већина наведeних хипотеза о пореклу ресавских
мајстора претпоставља, сасвим супротно, велики утицај Запада на сликарство задужбине деспота Стефана.“40
Исте године појавила се и монографија манастира Ресаве Бранислава
Тодића, у којој је аутор, чини се, направио синтетички пресек истраживања о
овом манастиру и значајно допринео тумачењу иконографије кроз литургику:
Ресава представља завршни чин развијања декоративног украса комбинованог са штуко‑декорацијом не одступајући битније од раваничке концепције.
У распоређивању светитељских фигура у најнижој зони сликари су пошли
од обичаја украшавања храма уписаног крста, поштованих током читавог
XIV века, па су се у бочним конхама, као некада на равним зидовима, у наосу нашле фигуре светих ратника… Необично фина усклађеност цртежа и
боје, стим што је овој другој дато благо првенство… несумњиво да га је извела већа група сликара… рад једног од најбољих мајстора може се пратити
такође од куполе… и пандантифима… Овај сликар, један од највећих којег
је дала касна уметност Византије, сасвим је напустио графицизам у обради
инкарната, он лице моделује површинама, скоро мрљама, једрим засићеним
бојама, дубоке звучности. Он сам, или сликар њему веома близак, насликао
је већи број фресака у северном делу храма, параболе и ратнике, као и мученике на стубовима у овом делу цркве, а можда и параболе у јужној певници. Као посебну личност у бројној групи ресавских мајстора могли бисмо
издвојити оног сликара који је радио претежно у јужном делу храма — свете
ратнике, Дванестогодишњег Христа у храму, арханђела Михаила, јер је он
склон хладнијем колориту. У екипи мајстора која је овде радила није било
слабих уметника, а двојица или тројица међу њима. подредили су остале
свом схватању и свом начину рада.41

40

41

М. Марковић, „Свети ратници из Ресаве“, у: Манастир Ресава — Историја и уметност,
Деспотовац, 1995, 207–208, 210–216.
Б. Тодић, Манастир Ресава, Београд, 1995, 96–97, 117, 120.
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Када је у питању порекло сликара, Тодић износи закључак: „Остаће, вероватно, заувек тајна ко су били ови велики уметници који су следили поуке
уметника из Цариграда, Солуна и других византијских, повремено можда
и неких приморских центара. Њихово порекло треба тражити у неким од
уметничких центара Византије… Сама по себи се намеће претпоставка да су
могли бити Цариград, или други град Царства, Солун. Жаришта уметничког
стваралаштва у последњим деценијама XIV и у првим XV века постају друге слободне православне земље: Русија, Грузија, Србија и Мистра… Србија
и даље остаје највећа непознаница… Сличност Лазареве гробне цркве с Ресавом изгледа очигледна. Све то потврђује да су ресавски уметници познавали Раваницу и указивали и на друге примере из византијског и српског
сликарства XIV и раног XV века, у којима постоји сличан распоред тема или
њихова блиска иконографска обрада: Хора у Цариграду, Грачаница и Дечани
у Србији, уз Раваницу, Каленић и посебно Сисојевац, затим Свети апостоли
у Солуну, Афендико и Богородица Перивлепта у Мистри, Куртеа де Арђеш
у Влашкој и новгородске цркве, уз још неке скромније по обиму или значају,
Леондари, Св. бесребреници у Ватопеду и друге, фреске у цркви Неа Мони
(пророка Илије) у Солуну, за које се доиста може рећи да представљају праве
претходнике сликарства у Ресави. После Ресаве живописали су, изгледа баш
они, и оближњу цркву манастира Преображења за монаха Сисоја, а затим
им се губи сваки траг.“42 Тодић упозорава да у исти круг споменика са живописом аналогним ресавском иду и фреске у куполи изнад западне галерије
цркве у Леондарију на централном Пелопонезу и у куполи Богородице Крине
на острву Хиос, из око 1400. године, где имамо дванаест пророка под сликаном аркадом у виду дугиних боја и сличној драперији одеће.43
Везе моравске сликараске школе са сликарством Солуна, за које је доказе пронашао и на њима истрајавао В. Ј. Ђурић, низом нових чињеница
и тумачења доказивао је и Евангелос Киријакудис. Он сматра да неколико
очишћених фресака (после 1371) у параклису Светих бесребреника у манастиру Ватопед сада потврђује и стилски, а не само у типолошком погледу, Ђурићеву хипотезу. Везе са Солуном се потврђују и уз помоћ фресака у
католикону атонског манастира Пантократор, а сличан поступак показује
и Доротејово четворојеванђеље у Хиландару, иконе Хиландарског и Ватопедског чина, минијатуре у Ватопеду, Лаври, Кутлумушу и Погановска икона
Богородице Катафиги и Језекијина визија. Сродна дела су у старој катедрали
у Водену, Св. Ђорђу и Св. Петки у Беру, Св. Јовану Претечи у Серу, на целом
Балканском полуострву, Русији, Грузији и Кипру, од XIV до XV века. Солунски сликари су и пре и после пада града под Турке, 1387. године, радили на
Атосу, а поготову у Србији. Зато Киријакудис сматра да су солунски сликари направили више ремек‑дела, почев од Раванице и завршно са Ресавом.44
42
43
44

Исто, 120–129.
Исто, 129.
E. Kyriakoudis, „The Morava School and the Art of Thessaloniki in the Light of New Data and
Observations“, Зограф 26, Београд, 1997, 95–106.
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Круг својих трагања и лутања за сликарима Ресаве Радомир Николић
је окончао тако што је у потпуности променио мишљење: творац фрес
ко‑сликарства Каленића и Ресаве јесте Доситеј — Мојсеј, који је свој потпис
оставио у најнижој зони припрате Каленића. Николић сматра да је Ресава освештана 1418, када је завршено зидање, а да је осликавање почело тек
априла или почетком маја 1422. Он нуди доказе и сматра да је Доситеј сликар и минијатура Висарионовог јеванђеља (око 1429). Српски монах Доситеј
дошао је у Београд из Хиландара.45 Ова Николићева хипотеза остала је без
икаквог одјека.
На већ успостављеним оценама базира се и мишљење Оливера Томића у
његовом одговору на питање одакле су зографи46 дошли да украсе Манасију:
Неки истраживачи су сматрали да су их извели мајстори из Приморја,
ослањајући се на тобож западњачке елементе. Али ништа слично томе тамо не
постоји ради поређења. Када се ресавске фреске брижљиво упореде са нешто
старијим у Раваници и Сисојевцу, или са пресликаним живописом у капели
Св. Бесребреника деспота Угљеше Мрњавчевића у атонском Ватопеду, као и са
неким фрагментима солунског живописа с краја XIV века, закључак се намеће
сам по себи. Други по значају византијски град (а за Србију у уметничком погледу често први), Солун је тај који је изнедрио велике живописце Манасије,
пореклом Грке, али творце једног сасвим српског сликарског ремек‑дела (?!).

У том смислу Томић износи и став о евентуалној вези каленићког сликара
Радослава са Ресавом, о утицају готике или руског сликарства47:
Радославу се сада поуздано приписују и најбоље фреске у манастиру Каленићу.
Постоје велике разлике између ресавских мајстора и Радослава. Али, важније
су од тога сличности: продор дворског живота и жанр‑детаља у црквено сликарство. Поменути уплив жанра и склоност ка реалистичном приказивању
детаља и материјала покренули су својевремено дискусију о односима сликарства моравске Србије са Западом, посебно Италијом у доба такозване ’интернационалне готике’, али свакако поређење мајстора Ресаве или Радослава
са њима је лишено основа. Фреске у Ресави (и Каленћу) поређене су са руским
сликарством са почетка XV века, и сличност је ту несумњиво већа, јер сва дела
припадају православном хришћанству. Али, дела Андреја Рубљова и његових
савременика одликују се, ипак, сасвим другачијим духом. ’Ресавско писаније’
остаје тако поглавље за себе у дугој историји српског, а још више византијског
сликарства уопште.

Пореклом сликара Ресаве бавила се у најновије време и Стародубцева.
Она сматра да је у Цариграду и Солуну постојало више естетских приступа,
„међу којима се опажају и они блиски ресавском сликарству. Вероватно је ова
45

46
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Р. Николић, „Доситеј, књижевник и зограф деспота Стефана Лазаревића (1389–1427) и
творац прекрасног и свеблагонарочитог фреско сликарства Каленића и Манасије“, Глас‑
ник ДКС 21, Београд, 1997, 81–87.
О. Томић, Ресава деспота Стефана, 27–28. Томићев рад је писан као лично промишљање
на бази већ постојеће литературе, али он њу, при томе, не означава успостављајући научну апаратуру, па тиме неоправдано и непримерено увећава ауторизованост закључака. У
овом прегледу не бавимо се коначним валоризовањем Томићевих проспекција.
Исто, 28–29.
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дружина била из Византије, а судећи по високим дометима и великом броју
даровитих чланова, могуће да је пристигла у Србију из једног од прва два града Царства. Најближе паралеле уметничког израза живописаца Ресаве, као
што је одавно уочио В. Ј. Ђурић, очуване су у Солуну, у цркви Св. Димитрија.
Неупоредиво значајније за разматрање… јесу прилично пострадале слике у
великом солунском храму сада посвећеном пророку Илији.“ Следи тврдња да
су сцене у јужној певници Ресаве сродне сцени Исцељења многих у солунској
припрати, као и „да се исто може рећи и за остварење живописа светих ратника у Ресави и сликара монаха у потрбушју лука јужног улаза нартекса Светог Илије, а изузетна блискост запажа се и између лика арханђела Михајла
у храму деспота Стефана и јако оштећене фигуре овог арханђела у трему.
Њихова сличност је толика да се доиста може помишљати да су дела истих
руку, али поузданији суд биће могуће донети тек након чишћења фресака у
солунском храму (!).“48 Све ове сличности је запазио своједобно и В. Ј. Ђурић,
означавајући их као стилски извор за сликарство Ресаве, а не налазећи директне аналогије сликарству Ресаве.
Увиђајући да су живописи солунских цркава анахрони са Ресавом, Стародубцева потом покушава да време настанка фресака ових солунских цркава
помери у другу деценију XV века, иако уочава да се у студијама посвећеним
уметности Солуна (другог града царства) уопште не помиње како су нека
црква и живопис настали након обнове византијске власти у Солуну, 1403.
године (пао у власт Турака 1387), до предаје Венецији, 1423, или коначног
пада под Турке, 1430. При томе не губи из вида „да нема ни очуваних писаних извора који су сведочили о везама деспота Стефана са Солуном“. Ипак,
позивајући се на хипотетичне неименоване политичке и економске околности и на сличност фресака Св. Илије са Ресавом, каже да би се „могло
помишљати да су оне (у Св. Илији) урађене управо у временима након 1403.
године и пре опсаде 1412. или можда пред 1416, а не треба искључити претпоставку да су барем неки од живописаца, уколико не и готово сви чланови
ове велике зографске тајфе, у то тешко доба отишли на север да би осликали задужбину деспота Стефана.“ Потом следи још уопштенији закључак:
„Судећи по преосталим сликама, има доста основа да се претпостави да су
два храма живописали чланови исте тајфе и да су вероватно најпре радили
у другом граду царства, а потом у српској Деспотовини.“ Стародубцева упозорава на боравак Ђурђа Бранковића у пролеће 1412. године у Солуну, где
је — опет претпоставља Стародубцева — „тада упознао своју будућу супругу Ирину из солунске градске породице Кантакузина“, а потом, судећи према дубровачким изворима, додаје нову претпоставку, да је деспот Стефан
присуствовао овој свадби, 26. децембра 1414. године, и коначно додаје да не
треба „искључити да се преко Ђурђеве тазбине деспот Стефан упознао са радом ове зографске тајфе, те да их је позвао да осликају његову задужбину“.49
48
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Т. Стародубцев, „Сликари задужбина Лазаревића“, Зборник радова Византолошког ин‑
ститута 43, Београд, 2006, 362–364.
Исто, 365–367.
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Међутим, она не каже да свадба није била у Солуну већ у Србији. Да је у
овоме посредовао Ђурђе Бранковић, свакако би то напоменуо Константин
Филозоф, пошто је писао деспотово житије у време власти Бранковића и по
његовој наруџбини.
Стародубцова увиђа да од живописâ прве половине XV века у Цариграду
није ништа сачувано, сем фрагмената у Богородичиној цркви на босфорском, принчевском острву Халки. Она прихвата већ уочену чињеницу да су
сликари Ресаве за неке од сцена циклуса Христовог детињства користили
предлошке цариградских мозаичара који су радили у спољној припрати Хоре,
а за свете ратнике из параклиса св. бесребрника у Ватопеду. Најзад, произилази из питања које поставља Стародубцева да су Лазаревићи позивали
искључиво „грчке зографе који су свакако радили за ктиторе из виђенијих
ромејских породица, ако не и за саме Палеологе“, да су мајстори могли бити
и из Цариграда. Ипак, она као и више других, заступа тезу В. Ј. Ђурића и
сматра: „Након 1403, када је други град Царства враћен Ромејима, свакако је
варош обузео талас новог полета и наде, те су подизани и осликавани нови
храмови и оправљани они које су Турци, по обичају, користили као џамије,
а тада су на север Балкана одлазили живописци скромнијих могућности и
знања.“50 Сама ова интерпретација наводи на закључак да су мајстори, међу
њима и солунски који су раније избегли из свог града, морали доћи из Цариграда, са Пелопонеза или острвâ да би обавили толико тога што је у „другом
граду царства“ и широкој области око њега било уништено.
Новију оцену порекла стила и живописаца Манасије дала је Радојка Зарић,
и она се позива на резултате В. Ј. Ђурића:
Изванредно уметничко знање и широка култура могли су да проистекну
из искуства вековима негованог у најбољим сликарским радионицама метропола Византије — у Цариграду и Солуну. Њихова решења базирана на
поштовању византијске иконографске традиције XIII и XIV века, базирају се
пре свега на класицистичкој уметности негованој у епоси династије Палеолога, и то у њеној првој фази, до око 1320. у Хори цариградској. Фреске Ресаве представљају врхунац уметничке развојне линије ренесансе Палеолога
у Србији. Одавно је још Војислав Ј. Ђурић њихове најсродније претходнике
по стилу препознао на фрескама у припрати солунске цркве пророка Илије,
фокусирајући солунско порекло сликара Ресаве, школованих на најбољим
традицијама уметности престонице Царства. Ресави савремених сродних
слика, сликане по мерилима самог деспота Стефана, нема.51

Кроз обимну анализу и ми смо се бавили пореклом сликара, особеношћу
сликарства и теолошко‑уметничким устројством цркве Св. Тројице манастира Ресаве — Манасије, са посебним освртом на обиље уврежених
медаљона „дугине мреже“ моравског сликарства.52 На основу свеукупног
50
51
52

Исто, 367, 370, 372–373.
Г. Симић, Д. Тодоровић, М. Брмболић, Р. Зарић, Манастир Ресава, Београд, 2007, 89–91.
Ж. Андрејић, „Развојни лук истраживања порекла, стила и медаљона „дугине мреже“ ма
настира Манасије“, у: Мирослав Пантић (ур.), Деспот Стефан и његова Манасија: науч‑
ни скуп, Деспотовац – Манасија, 4. август 2007, Народна библиотека „Ресавска школа“,
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сагледавања стила и порекла сликара Ресаве и додатних сагледавања дошли
смо до закључка да су сликари Манасије били са разних страна: из Цариграда, Солуна, приморја, Напуља и Сицилије, источномедитеранских острва,
манастира — острва на Атосу и из Србије. Они су били велики мајстори
византијске провенијенције, али упознати и са западним токовима. Остварили су изузетну хармонију широким површинама прекривеним златом и
азурноплавом уз фину усклађеност цртежа и боје. Сликар куполе и поткуполе у Ресави један је од највећих мајстора Византије свога времена, попут
Рубљова и Радослава, који је био један од његових сарадника и који се, као
и остали, уклопио у његов стилски приступ. Посебну типолошку одлику
сликарства представља орнамент „дугине мреже“ увезаних медаљона, коју
је лансирао главни мајстор, учен на најбољим примерима цариградског сликарства. Стога се да претпоставити да је и Пантократор у кубету био у истоветном медаљону. На стварање иконографске схеме пресудан утицај је имао
деспот Стефан и његов патријарх Кирил, који је потицао из редова исихаста. Доминантна појава уврежених медаљона „дугине мреже“ има сотириолошко значење — завршетак страдања Србије у време после 1410. године, а
потом досезање вечног живота кроз духовно усавршавање и просветљење
преображавања.
Имајући у виду јединствену појаву „љупких медаљона“ у Раваници, Ресави,
Сисојевцу, Наупари и Каленићу, треба фреске ових споменика издвојити из
моравског круга као подгрупу под називом ресавско сликарство. Иако данас
немамо јасне доказе, овом сликарству можемо придодати четири нестале деспотове цркве у Београду: Три јерарха, Св. Никола, Успење Богородице, Св.
Петка и Св. Богородица у Наупари код Крушевца.
„Ресавски сликари“ су припадали дворској тајфи деспота Стефана. Сликар
ска тајфа из доба кнеза Лазара је, после 1402. и, потом, после 1410. године,
проширена сликарима са разних страна. Сликари Манасије су очекивали
да ће сликати још једну његову задужбину, за чије је зидање деспот тражио
место до последњег тренутка свога живота. Поједини чланови сликарске
тајфе „Ресаваца“ задржали су се и на двору деспота Ђурђа, разишли су се на
све стране у смутном времену у коме се нашла Србија после првог пада под
Турке, 1439. године.
Идејна основа целокупног ансамбла ктиторског портрета деспота Стефана у Ресави повезана је у корену са основним есхатолошким и сотириоло
шким идејама средњег века. Нада за сопствено спасење у молитви ктитора
има за залог храм који приноси Христу преко Св. Тројице као патрона цркве.
У том смислу и посвета цркве Светој Тројици има велику симболику. Пре
деспота Стефана само је краљ Урош I своју велику ктиторију у Сопоћанима
Деспотовац, 2008, 117–153; исти, „Уврежени медаљони ’дугине мреже’ и њихова симболика као инспирација деспота Стефана и ресавских сликара“, у: Мирослав Пантић и др.
(ур.), Деспот Стефан Лазаревић у науци, историји, књижевности и уметности: научни
скуп, Деспотовац – Манасија, 22–24 август 2008, Народна библиотека „Ресавска школа“,
Деспотовац, 2009, 151–173.

314|Андрејић, Ж., Стил живописа Манасије и порекло чланова сликарске тајфе

посветио Светој Тројици. Избор Св. Тројице као преседан на овим просторима је могао бити спроведен у том тренутку јер се Византија свела на узан
простор око Цариграда, обновљена и консолидована Србија је означена као
нови бедем, а њен владар као нови Константин. Св. Тројица приказана у
виду три анђела уобичајена је представа у византијској уметности, а заснива се на јављању анђела праведном Авраму, када их је угостио у Мамрији
(1Мој 18, 1–10).53 Ктиторски портрет деспота Стефана је повезан и са владарском инвеституром и тријумфом, победником који после битке прима симболе власти и оружја од Бога посредством анђела. Али у Ресави је, по свему
судећи, дошло до одвајања портрета ктитора од његовог гроба.
Порука деспотовог идејно‑теолошког програма, повезана са његовим есхатолошким ставом, реализована је кроз параболу Недременог ока и Руке
Господње с душама праведних у лунети улаза у наос и са личностима које
окружују ову сцену на луку, при чему, чини се, прави алузивно поређење са
Соломоном и Давидом, пошто је десно од њих сцена Стефан као ктитор
испред Свете Тројице. Верницима који улазе у храм се на тај начин обећава
садржина коју Соломон исписује на свитку: „Душе праведних су у руци
Божјој“, а она се односи на дан последњег суда. На свитку пророка Давида налази се текст што се односи на сцену Недремено око: „Устани, зашто спаваш,
Господе“ као алузија на васкрсење Христово. На овај начин храм Манасије
са затвореним вратима симболично представља „Христов гроб“, а када су
њена врата отворена, симболизује се васкрсење, које је нада праведнима54 —
овде, пре свих, деспоту Стефану: да ће његова душа бити спасена и на основу
његовог ктиторског прилога. Лево од ове сцене налази се монах са свитком
исписаним овим текстом: „Браћо и очеви, ако се хоћете спасти, љубите један
другога“, чија је садржина по много чему поетски разрађена у деспотовој пе
сми Слово љубве: „Бејасмо заједно / и друг другу близу, / али да ли горе, да ли
реке / раставише нас… / Јер ’нађох’, рече Бог, ’Давида, / мужа по срцу мом.’“
Упоређење са Давидом у овој песми може бити алузија на опрост за братоубилачке сукобе у Србији у претходним немирним временима и алузија на
Божју промисао која је пронашла Давида и учинила га вођом јеврејског народа давши му снагу да физички и духовно побеђује непријатеље. Деспот је
у ктиторској композицији алузивно представљен као од Бога изабран, и три
анђела, Његова посредника, стављају му круну на главу и дају копље и мач.
Деспот уз модел цркве држи свитак са текстом који је самостално саставио,
молитву којом се обраћа Св. Тројици. Овакав натпис, али не у виду свитка,
постоји поред Стефана Дечанског, који држи модел Дечана55, а он је по свему
53

54

55

Анђели из Ресаве су поновљено решење из касновизантијске уметности, на пример, у
јужном делу олтарског простора у Грачаници (Б. Живковић, Грачаница, Београд, 1989).
На Васкрс су врата пакла разваљена да би се Спаситељ људског рода вазнео као уточиште
праведних а суд грешних. Зато су манастири отворени за све, али су утврђени по узору
на ограђени Рај наврх Едена, са Св. арханђелом чуваром. Све до потопа Рај је био физички присутан и видљив за људе, да би потом постао опоменом за изгубљено блаженство
услед огреховљења.
Б. Тодић, Манастир Ресава, Београд, 1995, 21.
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био узор за деспота Стефана. Изнад ове сцене имамо низ светитеља и мученика, у медаљонима „дугине мреже“ као симбола спасења Нојевог завета —
потомка Нојевог, као сведока до последњег суда деспоту. Тако се од куполе,
низ зидове и стубове, спушта „дугина мрежа“, у коју су увезани сви изабрани
земаљски мученици и светитељи, да би из супротног правца, одоздо нагоре,
посредовали завет Богу као стожери цркве.
И прожетост идејама исихазма о достизању Небеског царства личним
овоземаљским одрицањем и духовним напорима, преображењем нестварном таворском светлошћу56, како човека, тако целокупне творевине, антиципира се у сржи идејног система Ресаве деспота Стефана и његовог патријарха
Кирила,57 који је, нема сумње, изабран из редова монаха исихаста. Имајући
у виду особине и квалитет ресавског сликарства, можемо приметити присуство мајсторâ који су остали отворенији, по угледу на хуманисте и теологе
са Запада, упражњавајући идеју одражавања природе и спољашњости ствари
и тиме истрајавајући на превазилажењу „негативног“ утицаја који су монаси
исихасти извршили на развој византијског сликарства у XIII веку, а поготову
средином XIV века. Са друге стране, преовлађујуће присуство религиозног
духа исихаста у Ресави се огледа у супротној „реалности“, која се заснива на
ирационалној стварности божанских ствари.
У сложени сплет идеја о космолошкој симболици и Св. Тројици, који су
носиоци префигурације Нојевог ковчега и значења хришћанског храма, уткане су поруке есхатолошке природе. Јасна порука је то што је Ресава место
укопа ктитора. У складу је са тим и присуство великих фигура арханђела
Михаила и Гаврила, узносилаца молитава умрлих и бранитеља храма од
уласка неверних, на унутрашњим странама западног пара стубова. Арханђео
Михаило је поштован као помоћник у самртном часу и учесник у Страшном
суду. И овде у Ресави арханђео Михаило има улогу да у часу смрти и агону
Страшног суда деспота Стефана буде помоћник који ће последњу молитву
узнети у Новом Јерусалиму — Ресави.
Резиме
Уметничке особине мајсторâ и стила сликарства Ресаве — од старијих
проучавања до наших најновијих истраживања — могу се укратко резимирати на следећи начин:
Мајстори су били богате уметничке и опште културе, упознати са врхунским сликарством Солуна и Цариграда, с једне стране, и Запада, с друге, и
такође су морали видети сликарство неких од српских манастира (Сопоћани,
56
57

Мт 17, 1–9; Мк 9, 2–9; Лк 9, 28–36.
Патријарха Кирила помиње само Константин Филозоф поводом освештавања манастира
Ресаве, тако да се о њему не зна готово ништа. Претпоставља се да је управљао српском
црквом између 1407. и 1419. године, када је умро (Ђ. Слијепчевић, Историја Српске пра‑
вославне цркве, 1, Београд, 1991, 181). Можемо претпоставити да је пре доласка на трон
српске цркве био митрополит у Београду или игуман манастира Хиландара.
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Дечани, Раваница). Осећа се тежња да се представе суптилне и нежне фигуре
без аскетских лица, раскошно украшеног одела, опреме и оружја. Исказује
се монументалност, сензитивност и витешки дух — лаке и издужене фигуре усклађене са високим ентеријером. Основна хармонија је остварена
на односима широких површина прекривених златом и позадине слика и
одеће обојене азурноплавом. Одликује их фина усклађеност цртежа и боје.
Сликар куполе и поткуполног простора један је од највећих мајстора позне
Византије (попут Рубљова и Радослава) и сасвим је напустио графицизам у
обради портрета, уз коришћење свог „сфумата“. Посебну типолошку одлику представља орнамент „дугине мреже“ (Раваница, Сисојевац, Манасија,
Каленић) и округли стуб са прислоњеним кружним колонетама исликаних
или позлаћених рељефних врежа (Раваница и Манасија). Живопис је традиционалан — византијски, али умногоме приближен Западу, на средокраћи
између руског мистичког и италијанског реалистичког сликарства прве половине XV века. Иако не превазилази простор Поморавља, ово сликарство
је врло високог квалитета.
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The Study of the Painting Style of Manasija and the Origin
of the Members of the Painting Taifa of Despot Stevan

B

y studying many former explorations, as well as our newest ones, the artistic
qualities of the masters and the style of the painting of Resava can be shortly
summarized as follows: The masters possessed high artistic and general culture,
great masters in the spirit of time, acquainted with the high level painting of
Thessaloniki and Constantinople, on the one hand, and of the West, on the other, and who ought to have seen the painting of some of the Serbian monasteries
(Sopocani, Decani, Ravanica). It is sensed the tendency that the subtle and gentle
figures without the ascetic faces, luxuriously embellished vestments, equipment
and weapons are represented. It is manifested the monumentality, sensitivity and
knightly spirit — light and elongated figures harmonized with the high interior.
The basic harmony is realized through the proportion of the wide surfaces covered
with gold and the background of the paintings and clothes coloured in azure blue.
They are distinguished by the fine harmony between the drawing and the colour.
The painter of the dome and sub‑dome space is one of the greatest masters of the
late Byzantine (like Rubljov and Radoslav) who left entirely the graphicism in the
treatment of the portraits using his own “sfumato”. The special typological feature
is represented by the ornament “rainbow mesh” (Ravanica, Sisojevac, Manasija,
Kalenic) and the round column with the leant circular colonettes of the painted
or gilded relief vines (Ravanica and Manasija). The painting is traditional — Byzantine, much converged to the West, on the half‑way mark between the Russian
mystic and Italian realistic painting of the first half of the fifteenth century. Although it does not surpass the area of the Morava river basin, this painting is of
very high quality.
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Критичко разматрање пренаглашавања
историјско‑критичке методе у библијској егзегези
Oсврт на књигу Увеа Бекера: Uwe Becker, Exegese des
Alten Testaments, Mohr Siebeck, Tübingen, 2005

Кратка научна расправа

К

њига Увеа Бекера, професора на катедри за Стари завет у Јени, „Exegese
des Alten Testaments“ (Егзегеза Старог завета) представља типичан хер
менеутичко‑егзегетски приручник (поднаслов: Ein Methoden‑ und Arbeits‑
buch) који има за циљ — како и сам аутор у предговору наглашава — да, пре
свега, оспособи студенте за тумачење библијског текста. То је, заправо, приручник који треба да послужи као радни инструментаријум при читању и
тумачењу старозаветне литературе. Уз то, аутор на крају књиге доноси врло
инструктиван преглед са кратким коментарима литературе за тумачење Старог завета (Literatur zur Exegese des Alten Testaments, стр. 153–197). Књига
је писана врло јасним и разговетним језиком. Методолошка и дидактичка страна приручника је на завидном нивоу. Обиље корисних информација
важних за старозаветну егзегезу књизи дају додатну тежину.
Садржај књиге конципиран је на темељу главне идеје приручника, то
јест, садржај поглављâ еквивалентан је методолошким корацима у оквиру историјско‑критичке методе. На почетку аутор прави кратак увод, у
коме се сажето осврће на сами карактер старозаветних текстова и указује
на задатке историјско‑критичке методе, уз констатацију да је егзегеза
кључ за разумевање текста. Он већ у уводном делу јасно даје до знања да
је историјско‑критичка метода збир више методских корака који се тичу
детаљне анализе настанка текста. Истовремено, аутор упозорава да се
библијским текстовима не може приступити на методолошки једнообразан
начин. Сама природа текстова одређује методолошке кораке — метода се
стално оријентише спрам предмета којим се бави (стр. 7). Па и поред такве констатације, аутор се по нужности општих методолошких принципа у
следећим поглављима концентрише на једну већ уобичајену методолошку
шему, карактеристичну за дијахрони приступ тексту.
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Први методолошки корак приликом егзегетског поступка резервисан је
за текстуалну критику (Textkritik). Текстуална критика се бави сачуваним текстом, који научници реконструишу на основу старих рукописних
традиција. Главна питања су старост текста и рукописна сведочанства, која
се нарочито односе на верзије текста. Циљ текстуалне критике је откривање
или приближавање најранијој форми текста. Професор Бекер, за разлику од
ранијих научника, указује на чињеницу да не постоји тзв. пратекст (Urtext)
у смислу јединственог предлошка каснијих рукописних традиција. Аутор,
такође, указује на комлексан однос између текстуалне и литерарне критике.
Међутим, и поред тога, ти моменти нису адекватно артикулисани, како у
теоријском, тако и у практичном смислу. Масоретски текст је и даље — мо
жда по неком научном аутоматизму — у средишту текстуалних истраживања
(на овај феномен ћемо се вратити нешто касније).
Други корак представља литерарна критика (Literarkritik). Бекер јасно
представља задатке литерарне критике, указујући да је њен циљ откривање
литерарних јединица које чине затворену целину, која се за себе може читати и разумевати. И у овом делу аутор уноси новине у односу на раније
приручнике овог типа. Класичну литерарну критику доводи у везу са есте‑
тиком рецепције (Rezeptionsästhetik) једним приступом у чијем средишту
интересовања стоји рецепција текста. То је још један важан искорак, који
— чини се — стоји сасвим узгредно, ако се узме у обзир читав концепт приручника (и на овај феномен ћемо се осврнути нешто касније).
Следећи је корак тзв. историја предања (Überlieferungsgeschichte). Основни циљ историје предања јесте покушај да се, иза одређеног текста, дође —
ако је то могуће — до слојева усменог предања, што свакако подразумева
посебан опрез. Аутор се укратко осврће на историјат појма и указује на његов
специфичан однос са изразом историја традиција (Traditionsgeschichte).
Пратећи општу методолошку логику у оквиру историјско‑критичке методе, Бекер потом наводи историју редакција (Redaktionsgeschichte). Циљ
овог поступка је утврђивање могућих путева настанка текста од најранијих
слојева до коначног текста, где се прате накнадне интервеције типа спорадичних проширења, глоса и додатних прецизирања, која су била условљена
каснијим контекстом. После разматрања питања што се тичу текста као
литерарног јединства, следи поступак који се најпре односи на књижевне
врсте старозаветних текстова. Ради се, наиме, о истраживању облика (Form)
и врстe (Gattung) појединих текстова, као и одређивању њиховог животног контекста (Sitz im Leben). Тај методолошки корак назива се историја
облика (Formgeschichte). Коначно, текст се посматра у контексту одређеног
духовног миљеа у којем је настао, а познавање тога је важно за разумевање
библијских исказа. Последњи корак у ланцу историјско‑критичке методе
чини историја традиција (Traditionsgeschichte). Бекер посебно наглашава
религијско‑историјски контекст. Као додатак у оквиру историје традици
ја указује на важност друштвено‑историјског тумачења (Sozialgeschichtli-
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che Auslegung), археологије (Archäologie) и предметно‑појмовне егзегезе
(Sach‑ und Begriffsexegese).
У даљем тексту књиге аутор се осврће на опште феномене библијске херменеутике. Основно питање које Бекер поставља гласи: шта су темељни
предуслови за разумевање текста? Опет се актуализује питање односа текста и читаоца и констатује да се неки важни увиди из философске херменеутике нису довољно одразили на библијску херменеутику. Ту, пре свега, аутор
мисли на херменеутичка промишљања Ханса Георга Гадамера. Занимљиво
је да Бекер отвара питање разумевања Старог завета као целине и његове
рецепције у хришћанском кључу (стр. 134). Ипак, тај део књиге није до краја
инхерентан садржају и концепту књиге. Додуше, аутор ту не развија неке
јасне херменеутичке концепције, више је то покушај маркирања проблема и
указивања на могуће правце размишљања. Основна концепција књиге, примена историјско‑критичке методе при тумачењу старозаветних текстова, ни
у овом дéлу не доводи се у питање, међутим, ту се крију суштинске слабости
овог приручника.
Ми ћемо се у овом кратком разматрању осврнути на три слабе тачке
приручника, које се могу узети као типски пропусти већине савремених
херменеутичко‑егзегетских приручника — нарочито немачког говорног
подручја. Прва ставка се односи на саму историјско‑критичку методу:
неконсеквентно теолошко‑херменеутичко артикулисање нових сазнања
из домена текстуалне критике. Друга се тиче феномена пренаглашавања
историјско‑критичке методе на уштрб другачијих приступа тексту. Трећа
ставка је својеврсна експликација претходне, где се на примеру одсуства канонског приступа показује проблем егзегезе у којој се пренаглашава исто
ријско‑критичка метода.
Први пример се односи на проблем унутар методе, а конкретно се тиче
текстуалне критике. Већ смо указали на чињеницу да је аутор свестан да не
постоји класичан пратекст, те да су неке верзије старозаветног текста — конкретно: Септуагинта и Самарјанско петокњижје — од великог значаја за старозаветну текстологију. Па и поред тога, у средишту критике је масоретски
текст. Креативни раст старозаветних текстова у периоду пре закључивања
канона, као и обиље рукописних претканонских традиција — којих је аутор
потпуно свестан — нису се довољно одразили на приступ текстовима. Суптилан однос текстуалне и литерарне критике је, такође, негде остао у запећку
општег концепта. Један од кључних разлога због чега се остаје при одређеним
концептима чија је теоријска основа урушена — јесте општи егзегетски
миље и његова вековна традиција. Наиме, вековна традиција, утемељена
на изучавању масоретског текста, и сва помоћна литература произишла из
тих истраживања оставиле су дубок и утицајан траг. Постоје капитални теолошки речници (Jenni–Westermann, Botterweck–Ringgren), лингвистички
речници (Gesenius, Köhler–Baumgartner, Fohrer), лексикони (Galling, Betz,
Görg–Lang) итд. који пружају моћан егзегетски инструментаријум. Све су
то незаобилазна помагала која се базирају на старојеврејском и чине важну
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егзегетску логистику. Чак би се могло рећи да је савременим библистима из
тих разлога тешко изићи из „уходаног научног ритма“, поготово што је егзегетски инструментаријум истраживања Септуагинте и старогрчког језика,
а нарочито самарјанског, неупоредиво скромнији. Овакви и слични примери указују на моћ научне традиције, која се често пројављује као научна
инерција, чиме се показује конзервативност саме библијске науке.
Други је пример сама херменеутичка оријентација. Наиме, инсистирање
на историјско‑критичкој методи има и своје јако теолошко‑херменеутичко
упориште. Његови историјски корени сежу до реформације и њене гласовите идеје: повратка изворном библијском хришћанству. Дуго је код протестантских теолога владало мишљење да је каснија историја Цркве нека
врста историјске декаденције хришћанства. То је поготово важило за Источну цркву, која је, према Харнаковом мишљењу, већ у ранопатристичком добу хеленизована. С друге стране, просветитељско одбацивање
предања умањивало је значај читаве хришћанске традиције. Будући да се
историјско‑критичка метода бави првобитним текстом и његовим значењем,
она се, још од осамнаестог века, наметнула као природни савезник једног таквог концепта, који је још увелико присутан и у савременој немачкој егзегези,
што потврђује и наведена књига. Савременији приступи тексту — као, нпр.,
историја рецепције (Wirkungsgeschichte) — још нису ни изблиза довољно
артикулисани. То исто важи за нову литерарну критику (New Literary Criticism), као и за различите приступе тексту (канонски, догматски, литургички,
психолошки, аскетски итд.). Пренаглашавање историјско‑критичке методе
начелно затвара теолошко‑херменеутичка промишљања и не оставља простора за неке савременије херменеутичке увиде (Гадамер, Рикер, Дерида),
који све већу пажњу усмеравају на читаоца и његово разумевање текста. Поготово је занемарен постмодернистички концепт, у којем се велики значај
даје читаоцу и његовом (ситуационом) разумевању текста.
Додатни проблем представља оптерећујућа традиција историјско‑кри
тичке методе. Наиме, заступници ове методе гледали су на библијске списе као на сваки други текст. Ти списи су, такође, сматрани производом
људских интереса и потреба. У прошлости је ово била једна од основних
методолошких поставки, чији су одјеци и данас присутни. Наиме, проблем
не представља критичко „копање“ по текстовима као такво, него пренаглашено „научно“ уверење о могућности изналажња поузданих одговора. Тако
нешто било је могуће у доба просветитељства и позитивизма, када се и развила ова метода, јер је барем кореспондирала са духом времена, али данас, у
доба постмодерне — доба када је сама наука демистификована и ослобођена
плашта просветитељско‑позитивистичке идеологије — то је у најмању руку
passé. Пренаглашавање историјско‑критичке методе на рачун другачијих
приступа библијском тексту у савременим теолошко‑херменеутичким стру
јањима представља својеврстан научно‑теолошки анахронизам.
Трећи пример је одсуство канонског приступа. Историјско‑критичка
метода „дроби“ текст. Усредсређивањем на мање текстуалне делове, што је
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суштинска карактеристика историјско‑критичке методе, губи се светописамски текст као целина — као канон. Не само што се губи осећај за канонски процес као такав (а поготово закључивање канона) него се губи из вида
и његова унутрашња теолошко‑херменеутичка структура. Библија на неки
начин престаје бити једна књига и претвара се у збирку засебних текстова.
Хипотетички гледано, тумчење Песме над песмама на такав начин може
егзегету одвести у разним правцима, јер непостојање канонског оквира као
интерпретативно‑корективног момента тумачу даје „неконтролисану“ слободу. Присталице историјско‑критичке методе после „урањања“ у свет микротекста не враћају се на канонску макроповршину текста, то јест, тражећи
Sitz im Leben текста, нe обраћају пажњу на његов Sitz im Kanon. Тиме, заправо, превиђају да је „неко“ те текстове сабрао у веће целине, а потом у збирку
надахнутих и нормативних текстова и дао им канонску тежину — каноничност. Испушта се из вида врло битан моменат — то је губљење осећаја
за простор у којем настају и даље се преносе текстови. Самим тим остаје
делом нејасна употребна вредност текста — како у време његовог настанка
и канонског уобличавања, тако и његове савремене употребе. Јасније речено, губи се еклисијална димензија библијског текста, што за последицу
има забрињавајућу дихотомију између библијске науке и конкретног живота Цркве.
Коначно, циљ ове расправе јесте указивање на недостатности старозаветне егзегезе, која се углавном заснива на историјско‑критичкој методи. Одабир
„критиковане“ књиге није случајан и уклапа се у општу критику савремених херменеутичких праваца у оквиру библијских студија. Наиме, Бекерова
књига је типског карактера и представља широко заступљену херменеутичку
оријентацију, поготово присутну у немачкој библијској традицији. Већина
оваквих приручника ослања се готово искључиво на историјско‑критичку
методу. Неки новији приступи и додаци су углавном козметичке природе, јер
стоје „ту негде поред“, не одражавајући се довољно на општи херменеутички
концепт, чије средиште може да чини управо историјско‑критичка метода.
Неспорно је да је у библијским истраживањима историјско‑критичка метода
незаобилазна и полазна тачка сваког егзегетског захвата; њен значај за савремену теолошко‑егзегетску мисао је тешко мерљив. Међутим, проблем је
доминација те методе, што истовремено значи недостатак другачијих приступа тексту и њихову импликацију на општу херменеутичку концепцију. То се
нарочито односи на приручнике оваквог типа. У теоријским разматрањима
све више се увиђају недостаци историјско‑критичке методе, али у самим
приручницима и даље углавном већ деценијама доминира успостављена херменеутчка концепција.
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У

плив психологије на поље новозаветне егзегезе отпочео је на Западу
крајем шездесетих година. Препознавање значаја психологије за разуме
вање и тумачење новозаветних текстова било је последица два развоја: с
једне стране, пораста општег интересовања теолога за могуће доприносе друштвено‑хуманистичких наука бољем и целисходнијем разумевању
Библије (културолошко‑антрополошка егзегеза), с друге пак, слабљења ути
цаја теологије Карла Барта (Karl Barth, 1886–1968), која је стављала акценат
на објективност и трансцедентност Божије речи, занемарујући при томе
човека у његовом конкретном доживљају вере (сажето: Божије откривење
је независно од сваког појединачног доживаљаја Бога). Критика Бартовог
запостављања човека у његовом индивидуалном, емотивном доживљавању
вере била је свакако оправдана, као и инсистирање да треба озбиљно узети у обзир целокупну човекову личност која се конфронтира са поруком
Библије. Од тада се учинак психологије на пољу новозаветне егзегезе одвија
у два правца.
Први је тзв. дубинско‑психолошко тумачење Писма, са кључним представником у личности Еугена Древермана (Eugen Drewermann), који је написао велики број коментара на новозаветне књиге управо из ове перспективе,
ослањајући се на достигнућа на пољу психологије и психоанализе (Сигмунд
Фројд, Карл Густав Јунг) и развијајући сопствену религијску „архетипску
херменеутику људске душе“. Његове књиге су биле омиљена лектира студената теологије и свакако су унеле извесну свежину на поље новозаветне
науке, која је у том периоду таворила у безизлазу супростављених хипотеза задобијених из историјско‑критичких истраживања која су потпуно
игнорисала религијски доживљај човека као такав. Древерманова пола
зна тачка је био став да историјско‑критичка метода својим настојањем да
изнађе првобитни смисао библијског текста није у стању да укаже на оно
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што је трајно, универзално и свевременско у тексту. По њему, библијски
текст представља симболизацију божанске истине која конституише дубину људске душе, док све историјске партикуларности и специфичне
историјске околности под којима настају библијски текстови треба занемарити, пошто ометају изналажење свеважећег и трајног у тексту. Древерман
је на овај начин ревитализовао и актуализовао библијске текстове које је
историјско‑критичка метода проматрала готово искључиво у њиховом сопственом историјском контексту и учинио их живим саговорницима човеку сваке епохе на чији живот они желе и могу да изврше одређени утицај.
Древерманова дубинско‑психолошка тумачења су, поред низа позитивних,
изазвала и доста негативних реакција. Њему су пребацивали неисторичност, потпуну спиритуализацију хришћанства, религијски егализам и неку
врсту разоваплоћене христологије. Герхард Лофинк (Gerhard Lohfink) и
Рудолф Пеш (Rudolph Pesch) написали су значајну књигу Tiefenpsychologie
und keine Exegese (1987), у којој се теолошки обрачунавају са Древермановом егзегезом, наглашавајући ултимативну важност историје и историчности за хришћанску веру, а тако и Цркву као првенствено место разумевања
Писма, а не индивидуално, приватно читање појединца уз помоћ разних
пројективних техника. Библијски текстови не воде појединца назад ка њему
самом, они нису огледало у коме он треба да тражи свој лик, већ га упућују на
другог, на ближњег, на верујућу заједницу. У сваком случају, данас се чини да
је шире практиковање овакве врсте егзегезе напуштено и да се оно темељило
углавном на харизматичној личности Е. Древермана и конкретним потребама времена.
Друго поље на коме психологија игра важну улогу у новозаветној егзегези јесте тзв. историјска психологија, односно покушај да се реконструишу психолошка искуства првих хришћана. Историјска психологија раног
хришћанства покушава да, чувајући другост и страност Библије (историј
ско‑критичка метода), укаже на психолошке исказе у њој, тј. да укаже на начин на који људи доживљавају стварност на хоризонту откривењске вере.
Капитално дело на пољу историјске психологије понудио је Клаус Бергер
(Klaus Berger): Historische Psychologie des Neuen Testaments (1995). Он историју
хришћанске психологије не проучава уз помоћ достигнућа савремене пси
хологије, већ искључиво у њеним сопственим историјским оквирима, смат
рајући да би пројекција савремених психолошких увида на новозаветне
текстове представљала анахронизам. Бергер у свом делу пореди новозаветне психолошке исказе (однос према телу, личном идентитету, љубав, смрт,
савест, страх, брига итд.) са њима савременим изворима — и на тај начин
указује на опште и специфичне хришћанске доживљаје религијског у контексту античког света.
Герд Тајсен (Gerd Theissen), хајделбершки професор Новога завета у
пензији, значајан део својих радова посветио је управо психолошким ис
траживањима Новога завета. Његов приступ је, за разлику од Древермановог, строго природно‑научни и има циљ да преиспита модерне
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психолошке концепте у погледу могућности њиховог доприноса егзегези. Тајсен се у низу својих радова осамдесетих и деведесетих година бавио
религијско‑психолошком егзегезом (нпр., Psyhologische Aspekte paulinischer
Theologie, 1983). За разлику од Бергера, који историјску психологију раног
хришћанства свесно истражује и задржава у њеним сопственим оквирима
античке историје, Тајсен се интензивно бави управо модерним психолошким
теоријама и помоћу њих покушава да расветли многе аспекте психологије
раног хришћанства. После низа појединачних радова на теме из историјске
психологије раног хришћанства, пред читаоцима се коначно налази једна
монументална синтеза: Доживљај и понашање првих хришћана. Једна пси
хологија раног хришћанства. Оно се уклапа у низ истраживања поменутог
аутора, који свој програм темељи на увиду о недовољности теологије Новог
завета и потреби да се ранохришћанска вера проучава у целокупној динамици живота:
Да би се схватило шта је покретало прве хришћане у дубини њихове душе,
мора се проучити читав њихов живот и њихове теолошке исказе треба сврстати у семиотичке, социјалне, психичке и историјске контексте који нису непосредно теолошки. Динамика ранохришћанске вере укорењена је у динамици
живота. (G. Theissen, Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchri‑
stentums, Gütersloh, 22001, 17).

На наредним страницама покушаћено да скицирамо садржај овог по свему изузетног дела, скренемо пажњу на неке херменеутичке моменте и укажемо на значај ове врсте истраживања за савремену теолошку мисао.
Наслов дела је утолико карактеристичан што се већ из њега могу сагледати намере и херменеутичка позиција аутора. Тајсен бира два кључна појма
из савремене психологије „доживљај“ (на личном плану) и „понашање“ (на
социјалном плану), што говори о намери да дело, поред тога што црпи основне поставке из савремене психологије, намерава и да уђе у дијалог са њом.
Такође у наслову уместо очекиваног „Новога завета“ стоји „првих хришћана“,
што указује да аутор своја истраживања базира на читавом феномену раног
хришћанства и списима који имају везе са њим, не ограничавајући се само
на канон Новога завета. То је програмска одлука коју Тајсен доследно спроводи у свим својим студијама, а заснива се на уверењу да свако историјско
проучавање раног хришћанства мора узети у обзир све хришћанске списе
— канонске и неканонске — у циљу бољег разумевања и што објективнијег
приказивања тематике (уп. G. Theissen, Die Entstehung des Neuen Testaments
als literatur‑geschichtliches Problem, 2007, 15–37). Коначно, у поднаслову, за
разлику од Бергера, не користи термин „историјска психологија“, већ просто „психологија“, а то, опет, упућује на тражење прикључка у савремене токове: не само да се дескриптивно изнесу историјски увиди већ да савремена
теолошка мисао у живом дијалогу са психологојом профитира од тога. Аутор радије говори о „религијској психологији раног хришћанства“ него о
„историјској“ (стр. 20).
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На самом почетку (стр. 15–48) аутор излаже о пет главних приговора бав
љењу психологијом раног хришћанства. 1) У изворима нема довољно података који би се могли адекватно вредновати у погледу психолошких тема.
Овај приговор је оправдан ако је реч о појединим личностима, али није ако
се истраживање усмери ка типичним понашањима и доживљајима раних
хришћана и њихову социјалну интеракцију (стр. 22–23). 2) Проучавају се текстови који само могу указивати на друге текстове, не и на живот. Овај приговор не стоји, пошто „доживљају и понашању припада језик, као што нас
је научио linguistic turn у психологији, а то које ће језички изражене представе избити у први план зависи од психичких фактора, као што нас је научио cognitive turn.“ (стр. 24). 3) Приговор анахронизма: модели савремене
психологије не могу се пројектовати на прошлост (К. Бергер). Тајсен, међутим,
уводи појам „аналогног разумевања“ („analogisches Verstehen“), сматрајући да
прошлост и садашњост нису идентичне, али да постоје аналогије које их
повезују (стр. 28), које уопште омогућавају да се нешто из прошлости разуме
у садашњости. 4) Редукционистички приговор је једна варијанта приговора
анахронизма. Он изражава бојазан да се посебност и јединственост једног
феномена као што је рано хришћанство може потпуно асимиловати и утопити у нашу културу. Овај приговор може бити оправдан и озбиљно се узима у
обзир приликом истраживања психологије раног хришћанства. 5) Приговор
тривијалности: психологија често констатује оно што је већ и овако и онако познато. Међутим, ако религијска психологија заиста може да укаже на
могућност религијског доживљаја и научно га објасни, онда она може дати
важан допринос савременој религиологији и теологији (стр. 31).
Књига је надаље прегледно подељена на шест великих тематских целина, закључно са седмом главом, која представља осврт и резиме свега што
је изложено (537–574). Прва глава носи наслов „Душа и тело. Проналазак
унутрашњег човека у антици и његова обнова у раном хришћанству“ (49–
100). У овој, уводној глави аутор се бави грчком и јеврејском антропологијом,
првим импулсима у погледу саморазумевања човека под призмом његове
унутрашње димензије и новинама у хришћанском антрополошком проми
шљању. Друга глава, „Искуство и доживљај. Духовна димензија ранохри
шћанске религије“ (111–250), обрађује хришћански доживљај духовности,
и то кроз перменентне двоструке пројаве религијског доживљаја (уравнотежени и екстремни религијски страх и радост, религијски говор као свакодневна молитва и говор о Богу и глосолалија итд.). Трећа глава, „Мит и
мудрост. Когнитивна димензија ранохришћанске религије“ (251–342), говори
о потреби нове вере да на когнитивном новоу изрази сопствени доживљај
Божијег захвата и Божије присутности, са посебним освртом на стварање
света, христологију итд. Четврта глава, насловљена „Обред и заједница.
Социјална димензија ранохришћанске религије“ (343–402), бави се обредним праксама кроз које хришћани пројављују своје заједништво: крштење,
Литургија, службе и харизме у Цркви. Пета глава, „Етос и пракса. Практична димензија ранохришћанске религије“ (403–494), усредсређује се на
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етику раног хришћанства у разним сферама живота (љубав, агресија, сексуалност итд.). Коначно, шеста глава, „Мистика и гносис. Преображавање
ранохришћанске религије у гносис“ (495–536) обрађује феномен гностицизма и његове основне религијско‑психолошке карактеристике. Књига је
опремљена исцрпном библиографијом (575–600) и индексом библијских места (601–618). Нажалост, није израђен индекс ванбиблијских места, мада се
аутор обилно користи античком литературом и један такав индекс додатно
би олакшао лектиру ове за читаоца изузетно лепо конципиране књиге.
Тајсенов метод рада темељи се на исцрпном коришћењу и вредновању
античких извора, било из домена грчке философије, било из јудејско‑ста
розаветног наслеђа. Наведени извори се потом доводе у везу са ранохри
шћанским текстовима Новога завета, апостолских отаца и осталих извора
са хришћанском подлогом. Аутор на тај начин нуди читаоцу једну колико
је то могуће објективну слику духовне сцене на коју ступа хришћанство, на
коју се оно надовезује, али је у значајним тачкама мења, супротставља јој се
и формира сопствени религијски израз. Често навођење комлетних античких текстова олакшава лектиру књиге и омогућава читаоцу да на основу
приложеног текста сам расуђује (нпр. Мусонијев текст о браку [стр. 439] и
одговарајући одељак из Плутарха [440], текстови Јосифа Флавија и других
читаоцу теже доступних извора).
Током бављења наведеним темама Тајсен долази до једног кључног увида
који се тиче религијског доживљаја у раном хришћанству, са евидентним последицама по понашање. Он се увек одвија на два колосека: постоје екстремна религијска искуства која се пројављују, нпр., у визионарским заносима,
аксези, глосолалији и сл. Ова искуства су специфична, једнократна и сведоче
о продору нечег другог, оностраног у свакодневни, нормалан живот. С друге
стране, постоје уравнотежена религијска искуства која у први план стављају
транспарентност верског доживљаја и његову компатибилност са свако
дневним животом, као што су, рецимо, проповед са нагласком на разумевању
изреченог, разговетна молитва, брачни живот и сл. Оваква два религијска
доживљаја — екстремни и уравнотежени — сапостоје у раном хришћанству
од почетка, сведочећи продор другог, другачијег и оностраног у природни
ток живота и потребу за транспарентношћу и посредовањем доживљеног.
Рано хришћанство темељило се на ова два искуства, с тим што је уравнотежени доживљај вере, који је тражио интензивнији прикључак на свако
дневницу, био атрактивнији за мисију у окружењу и коначно допринео томе
да хришћанство од једног малог верског покрета на рубу Римског царства
постане Црква распрострањена по целом тада познатом свету. Међутим, ова
напетост између два религијска доживљаја, који у много чему зависе од психолошке структуре појединца и његових психичких предиспозиција, присутна је у целокупној историји Цркве: између пророштва и закона, харизме
и институција, аскезе и брака, отворености и традиционализма… Тајсен на
мноштву примера показује колико је таква напетост типична за религијски
доживљај као такав (66–68).
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Како је, међутим, хришћанство успело да одржи равнотежу између ова
два религијска феномена и да не постане секта, једна изолована верска
заједница, већ да остане Црква, да се не одметне из света, али да се и не
идентификује са њим? Еклисијалне и сектистичке структуре постоје у свим
религијским заједницама. Увек постоје они који свој религијски доживљај
схватају и освешћују инклузивно — нпр., као дар којим се не треба хвалити, већ га у смирењу даривати даље — и они који свој религијски доживљај
схватају ексклузивно, као привилегију коју другима треба наметнути или их
из ње искључити. Међутим, две су кључне разлике које деле Цркву од секте:
прва је размера напетости у односу према друштву, а друга — унутрашња
хомогеност. Црква је принципијално отворена према друштву, њена критика није „споља“ и деструктивна, већ мисионарски конструктивна. Секта
се поставља „изнад“ друштва, тежи да га апсорбује у себе. Црква је унутар
себе плурална, секта пак хомогена. Тајсен у овом смислу наводи Маркионов
канон (једнообразан, хомоген) и црквени канон Новога завета (плуралан у
сваком погледу). По Тајсену, литерална плуралност канона Новога завета
социолошко‑историјски одговара ставу Цркве: формирајући један у сваком
погледу плурални канон, Црква се одлучује за плуралност унутар себе и
принципијелну отвореност за различите теолошке изразе (395–402).
На крају остаје питање да ли је психолошко изучавање хришћанства научно могуће и, ако јесте, у којој је мери такав приступ теолошки релевантан. Нема сумње да је данашњим хришћанима интересантно да се отисну у
један далеки, у много чему страни свет својих праотаца и прамајки у вери,
да их сагледају као људе са својим страховима, сумњама, надама, сновима,
жељама итд., који у светлу откривењске вере у Исуса Христа покушавају да
преосмисле сопствени живот, да га уподобе новој вери у коју су призвани и
да свој религијски доживљај пројаве у свом понашању, у сталној интеракцији
са окружењем у коме живе. Историјска психологија се, дакле, бави конкретним људима, првим хришћанима и њиховим психичким и социјалним светом. Утолико је она значајна за егзегезу, могло би се рећи да јој даје „душу“.
Надаље, научно‑теоријски проблеми психолошког приступа библијским
текстовима су у тој мери разјашњени да оно може бити сагледавано као легитимни и епистимолошки проверљив научни пројекат. Историјска психо
логија раног хришћанства у великој мери профитира, али и сама доприноси
многим развојним пољима у савременој религијској психологији. Тако се,
на пример, ASC психолошка истраживања (Altered States of Consciousness
= измењена [ванредна] стања свести) могу повезати са новозаветном науком. У новозаветним текстовима се могу увидети три ASC типа: 1) визоионарске екстазе код апостола Павла (2Кор 12) и васкршња искуства; 2) транс
приликом глосолалије; 3) медитативна екстаза у контексту откривењских
доживљаја. Док многи психолошки и социолошки модели одбацију значај
ових доживљаја, ASC психологија препознаје у њима универзалне антрополошке обрасце религијског доживљаја и понашања. По њој, ове доживљаје
није могуће, као што се у психологији често чини, свести на компензацију или
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потискивање кривице и агресије. За рано хришћанство је овде карактеристично што је оно своје граничне религијске доживљаје успело да повеже са
свакодневним, редовним животом: визија је преточена у веру, екстаза у љубав.
Ту се показивала способност да се екстремна искуства доведу у везу са нормалним, свакодневним животом. Такође значајан допринос изучавању раног
хришћанства пружа експериманетални пројекат заснован на истраживању
феномена сећања у мозгу под називом Cognitive Templates for Religious Con‑
cept. Ово радно поље, између осталог, покушава да разјасни зашто неке
религијске традиције и учења остају, док друге и друга падају у заборав. У
оквиру овог концепта развијана је теорија оптималног меморијалибитета,
према којој се представе најлакше задржавају и репродукују када се уравнотежене контраинтуитивне црте повежу са мрежом интуитивних увида. Ова
теорија, на пример, покушава да објасни зашто је црквена христологија опстала док су се евионитска (Христос је обичан човек) и докетска (Христос
је само Бог) показале као неодрживе. Тако, евионитска христологија је била
премало контраинтуитивна (један распети човек међу многим другима брзо
се заборавља, за разлику од једног који је васкрсао), док је докетска пак то
била превише (божанско биће које посматра сопствену смрт на крсту). Ова
теорија тежи да покаже како су идеје и традиције у историји изложене процесу селекције: оне које се лакше памте — у добитном споју контраинтуитивног и интуитивног — имају веће шансе да опстану.
Историјска психологија је теолошки значајна, пошто указује на историјску
условљеност теолошког израза и на конкретне људе као носиоце тог израза:
теологија не постоји независно од конкретних људи, у конкретном времену
и простору. Рано хришћанство је по много чему парадигматично за Цркву
свих времена. Зближавање са њим на свим пољима — историјском, психоло
шком, социолошком, психолошком и др. — може допринети интегралнијем
саморазумевању хришћанства данас, а може му и дати неки нови оријентир
у изазовима пред којима се данас налази.
последња траница
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Христос: Нова Пасха — Божанствена Литургија:
Свештенослужење, причешће, заједница
Богочовечанског Тела Христовог I–IV

З

авршавајући приказ прве књиге Христос: Нова Пасха – Божанствена
Литургија: Свештенослужење, причешће, заједница Богочовечанског Тела
Христовог — пре две године, на навечерје Преображења, у Требињу рекли
смо и ово:
Аутор и приређивач овог зборника обећао нам је још једну књигу сличне са
држине, која би се бавила текстовима и службама друге хиљадугодишњице
хришћанске историје, али и теолошком анализом различитих богослов
ско‑литургијских питања проистеклих из ове проблематике. Гајимо искрену
наду да ће нас њоме, и не само њоме, у најскорије време богословски обогатити и духовно обрадовати.

Ни слутили нисмо да ће се наше наде тако брзо и на такав начин испунити. Захваљујући стваралачком, овим просторима несвакидашњем прегнућу
епископа Атанасија данас говоримо о читавом низу ових литургиолошких
дела. Погледајмо их редом.
Први том овог циклуса, Христос: Нова Пасха…, Београд – Требиње, обја
вљен је 2007. године. Овај зборник епископа Атанасија — или, како га је он
назвао, читанка — обухвата две групе текстова: једну сачињавају најстарији
сачувани пореци, односно устави светих литургија грчког и словенског говорног подручја од VIII до XVI столећа (њих 20 на броју), а другу — избор
светоотачких текстова о Св. Евхаристији и богослужбеном животу Цркве
од I до XIII века.
Други том, објављен такође 2007, садржи превод Литургије светог апо‑
стола Јакова брата Божијег, фототипије и преводе најстаријих и других
древних словенских и српских служабника (међу њима и чувени Хутински
служабник), Поредак Филотеја Цариградског, иначе, преведен у првој књизи
— сада у преводу и редакцијама његових ученика митрополита Кипријана
Кијевског и патријарха Јефтимија Трновског. Поред тога, овде доноси и изводе из канонско‑правних докумената Цркве, као и из византијског законодавства (познату Јустинијанову 137. новелу), заједно са беседама, текстовима
и студијама отаца и теолога из друге хиљадугодишњице Цркве.
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Трећи том, који је светлост дана угледао наредне, 2008. године, започиње
преводом Божанствене Литургије светог апостола Марка. Њој следе
преводи читавог низа служабника и архијерејских чиновника писаних и
штампаних у периоду од XVII до XX века, у којима су испраћене различите
промене у литургијском слову и делу. Посебна пажња посвећена је истра
живању историјског развоја богослужења у Византији, код Грка, Руса и Срба.
Овде су додати текстови савремених теолога и литурга: А. Шмемана, Г. Флоровског, Ј. Зизијуласа, Ј. Поповића и других.
Четврти том објављен је пре неколико дана ове, 2009. године. Он доноси
читаву антологију текстова значајних богословских имена, како домаћих,
тако и страних, међу којима је, без сваке сумње, и најинспиративнији (барем за наш богословски укус!) савремени тумач Свете Литургије, митрополит Дионисије Козански. У овом тому епископ Атанасије посебно се бави
литургијским странпутицама западног хришћанства и начином на који су
оне продирале код нас и утицале на формирање и развој богослужења. Књига
се завршава текстовима трију светих литургија у преводу Комисије САС
(чији је члан и аутор), којима је владика Атанасије додао своје драгоцене
схолије — својеврсне резимее оног што је у датим књигама писао, преводио
и сабирао. Посебно су занимљиве и његове Мисли и подаци о Св. Литургији
— Евхаристији и причешћу, дате у форми древнохришћанског стослова.
Овакав широк и богат избор и збир текстова није случајан. О Светој
Литургији, као што је познато, не можемо говорити као о неком издвојеном
феномену, само на основу сачуваних богослужбених споменика, текстова
рукописа или древних штампаних издања. Литургија је део шире целине
или обреда коме припада, који носи и највећим делом дефинише. Суштинско
јединство обреда и окружења у коме се он врши, као и теологије наведених
појава и њихових односа у савременом богословљу, има аксиоматски карактер. Стога је до правилног разумевања било ког структуралног елемента
одређеног литургијског обреда могуће доћи једино уколико се он посматра
и анализира у ширем контексту самог обреда, у односу на остале његове
саставне делове. Зато ширина Атанасијевих уредничких, преводилачких и
богословствујућих захвата није ствар стила или хира, него неопходни предуслов правилног — јединог могућег — разумевања све дубине литургијског
живота Цркве. Примера за то има много. Најкарактеристичнији је одабир
великих отаца мистагога које овде преводи: Максима Исповедника и Германа Цариградског (у првој), Николаја Андидског (у другој) и Николу Кавасилу и Симеона Солунског (у трећој и четвртој књизи). Њихове мистагогије
су, као што је познато, најрепрезентативнији елементи литургијског обреда.
Значај ових књига епископа Атанасија за нашу литургичку науку је огроман. Приближавање најзначајнијих древних литургијских поредака, као и
класичних светоотачких коментара и тајновођствених објашњења, савременим читаоцима — на првом месту онима који ће се бавити или се већ
баве светом теологијом — представља залог наде да ће они своје богословље,
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али и своју литургијску праксу градити на поузданим темељима црквеног
предањског искуства.
Шта добронамерни читалац из ових књига епископа Атанасија може да
сазна и научи? Пре свега, да познавање историјског развоја богослужења
може да буде од велике користи у разумевању данашњих форми и облика
које оно има. Затим, да сва питања тзв. литургијског стила, односно начина вршења богослужења, евхаристијског свештенослужења, непосредно зависе од наше литургијске визије, односно од теологије коју следимо. Тихо
или гласно читање молитава, архитектонска решења храмова, врсте олтарских преграда које постављамо, отварање и затварање двери, богослужбени
језик, литургијска оријентација и низ других питања, са питањем редовног
причешћивања светим тајнама на челу, директно произилазе из литургијске
теологије и праксе оних који о њима одлучују. Ниједно од тих питања није
издвојен феномен и не може се анализирати засебно. Врста еклисиологије
коју пратимо (чак и када је нисмо свесни!) и светотајинско богословље које
проистиче из ње директно утичу на одлуке које доносимо. То је очигледно
и у овој књизи.
Литургијска теологија нашег аутора, очигледна из избора текстова које наводи, преводи или сам пише и присутна, уосталом, и у његовом целокупном
делу и служењу, почива на неколико основних принципа.
Пре свега, она извире из предања Цркве, интегрално разумеваног и лично доживљеног. Самим тим, ово богословље одбија да апсолутизује било
коју етапу у развоју литургијског живота (није се поклизнуло на искушењу
антикваријалне литургиологије) и да њу и само њу назове и наметне као
предањску односно исправну. Владика пише:
Не може се и не сме у живом животу Цркве, вођене и надахњиване Духом
Утешитељем, апсолутизовати ни једна историјска епоха, поготову не она када
је претила или, Бог зна зашто, доминирала декаденција инертности, учмалости, конзервације, стандардизације.

Ове књиге нам на најочевиднији могући начин показује динамичку природу хришћанског богослужења. Читајући литургијске текстове који се
у њима налазе, ми пратимо из столећа у столеће процесе развоја закона
молитве, како на његовим путевима, тако и на повременим странпутицама. Учимо се једном неидолатријском посматрању поретка као таквог
и фином осећању сапостојања непроменљивих и променљивих елемената у њему. За епископа Атанасија пореци служе: „пре свега упознавању а
онда и даљем проучавању развоја Свете Литургије… Као што се у Светој
Литургији све креће напред, и ништа није статично, јер је она израз духоносног покрета Цркве ка есхатолошком Царству, тако је и са самим служењем,
свештенодејствовањем те небоземне богочовечанске тајне. Зато и нема и не
може бити тзв. ’стандардизације’ самог текста Поретка Литургије и погово
не једном за свагда датог ’статута’ текста неког служебника, кодификовања
свих до сад познатих ’упутстава’ и ’рубрика’.“
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Као пример за то узмимо најстарије сачуване рукописе литургија ви
зантијског обреда, тзв. Барберинијев кодекс (с краја VIII века), које је еп. Ата
насије превео и објавио у првој књизи. У њима видимо да рубрике постоје у
мери незамисливо малој за нас данас. То нам говори јасно да је литургијско
дело тада било — те да, у ствари, и увек јесте — простор слободе у верности
Духу Светом, а да у богослужењу литург, како вл. Атанасије вели, „по живом
усменом предању руковођен Духом Светим служи Божанствену Литургију.“
Литургијско богословље нашег писца и сви ови зборници обележени су
дубоком пастирском бригом за словесно стадо Христово и његово храњење
и напајање на непропадљивим изворима мистичке Трпезе Господње. Овај
приступ је од велике важности када је проблем литургијске обнове у питању.
То се данас код неких, за разлику од епископа Атанасија, у потпуности за
немарује. Решење неког литургијског проблема увек мора да се тражи с обзиром на пастирску димензију те проблематике. Ниједно богословље, да би
било богословљем Цркве, а поготово литургијско, не постоји само за себе,
нити оно сме да представља пуку вежбу у домишљатости која игнорише конкретни живот Цркве и њене потребе.
Да закључимо. Ово четворотомно дело владике Атанасија плод је, са једне
стране, његовог архипастирског и научничког укључивања у токове савремене дебате посвећене обнови црквеног богослужбеног живота која се одвија у
нашој помесној Цркви, а са друге, органски је израз његовог вишедеценијског
свештенослужитељског и богословског стваралаштва и интересовања, о
чему сведочи чак и један његов студентски рад из давне 1962, који се фототипски објављује у четвртој књизи. Оно, такође, представља логички наставак досадашњих импозантних научних резултата нашег писца. Познат и
признат — и, што је још важније, поштован и вољен — као патролог, догматичар, историчар, каноничар, библичар, епископ Атанасије Јевтић се овом
вишетомном библиотеком у пуном светлу показује као дубок и проницљив
предањски литургичар у најлепшем смислу те речи. Све то пак, само на
изглед и на први поглед, води ка закључку да је он експерт у разним богос‑
ловским дисциплинама. Ствари, међутим, стоје сасвим другачије. Владика
је, наиме, заживео богословљем у целини, а богословље је интегрално узрасло
у њему, па из тог искуства и на основу тог опита и сме и може да на аутентичан и дубок начин говори и пише на ове различите богословске теме. На
овај начин владика Атанасије бива верним сведоком једног и јединственог
богословља Цркве, ослобођеног свих вештачких исцепканости и прокрустовских специјализација. А такав сведок, огрнут плаштом пророчке ревности и
неовдашњости, који — додајмо и то — само њему приличи и доликује, веома
је потребан овом нашем скученом и осиромашеном времену, времену које
богословље најчешће или потискује у страну или га инструментализује у
различите, њему дубоко стране сврхе.
последња траница
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П

аул Тилих (Paul Tillich, 1886–1965), Карл Барт (Karl Barth, 1886–1968) и
Рудолф Бултман (Rudolf Bultmann, 1884–1976) најзначајнији су протестантски теолози XX века. Одјеци њихове мисли присутни су и у савременим теолошким стремљењима на Западу.
Друга двојица, за разлику од Тилиха, нису непознати нашој теолошкој
јавности. Динамика вере1, једино претходно код нас преведено Тилихово
дело, прошло је готово назапажено код наше читалачке публике богословског усмерења.
У западним теолошким круговима Тилихова теологија високо је оцењена.
Тилих је заједно са Бултманом, Ранером, Кингом… уврштен у један од четири
најзначајнија теолошка правца XX века на Западу — у теологију корелације.2
Овај правац карактерише теолошки дискурс са културолошким: философским, антрополошким, психолошким и, уопште, са свим садржајима
хуманистичко‑друштвених дисциплина које својом методологијом испитују
и тумаче егзистенцијалне садржаје људског искуства.
Централна тема Тилиховог теолошког стваралаштва јесте однос изме
ђу теологије (у ширем смислу религије) и културe. Бављење односом хри
шћанске мисли и културе Тилих започиње у најранијем периоду свога
духовно‑интелектуалног развоја. Може се рећи да теологија културе пред
ставља његов изворни теолошки концепт. Прво своје јавно предавање
одржао је као доцент Берлинског универзитета 1919. године под називом
1
2

Paul Tillich, Dinamika vere, превод: Драган Монашевић, Београд, 1988.
Видети у: Rosino Gibellini, Teologija dvadesetog stoljeća, Zagreb, 1999, такође и у: Rosino
Gibellini, Teološke perspektive za XXI stoljeće, Zagreb, 2006. Ђибелини важи за најбољег познаваоца западне хришћанске теологије у XX веку. Он одређује четири најбитнија правца
која су обележила теолошку мисао XX века на Западу: дијалектичка теологија, теологија
корелације, политичка теологија и теологија мондијализације. У најзначајније представнике теологије корелације, поред теологије културе Пола Тилиха, Ђибелини убраја
егзистенцијалну теологију Рудолфа Бултмана, теологију искуства Едварда Шилебекса,
антрополошку теологију Карла Ранера, екуменску теологију Ханса Кинга и херменеутич‑
ку теологију Клода Жефреа и Дејвида Трејсија.
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О идеји теологије културе3. Тилих, дакле, од самог почетка свог теолошког
ангажовања увиђа потребу за корелацијом — прожимањем теологије са културолошким садржајима.
Култна књига Паула Тилиха која је пред нама, Теологија културе,
збирка је теолошких есеја писаних у различитим периодима његовога
стваралаштва, које у заједничку целину повезује проблемска тематика
философско‑теолошког и општег теолошко‑културолошког дијалога. Ми
ћемо из њене богате садржајности издвојити и указати на две кључне области — философију религије и теологију културе, које нам се чине најприклад
нијим средством да се нашој читалачкој публици (богословским круговима)
приближи мисао овог западног теолога.
„Расцеп који прети нашој духовној слободи“ — овако Тилих описује комплексни однос теологâ и научникâ према феномену религиозности. Он
сматра проблематичним њихове ставове када је у питању мишљење према религији супротно од њиховог. Наука која на религију гледа као на
пролазну манифестацију човековог духа условљену историјским, психолошким, социолошким и другим моментима људског постојања — предмет
је Тилихове критике зато што негира самобитност религиозног у људској
егзистенцијалности. Са друге стране, искључив став према профаном од
представника религије (теолога) такође подлеже критици Паула Тилиха,
јер то представља тежњу ка наметању религиозног ауторитета кaо неприкосновеног. Атеизам се услед тога, упозорава Тилих, јавља као природна
реакција на ауторитативно становиште религиозног принципа, као неминовна реакција секуларног света.
За Тилиха питање о постојању Бога није примарно за философију религије.
Он се једнако противи и научницима и теолозима, који са своје тачке гледишта, аподиктички заснованог, тврде да Бог не постоји, односно да постоји.
Апологетски став о несумњивом постојању Бога Тилих сматра опаснијим од
атеистичког уверења о његовом непостојању, јер се Бог тада намеће, исто као
и религија у горњем случају, као безусловни ауторитет према коме слобода
човековог духа мора пружити одређени отпор.
Чини нам се да је овде за Тилиха појам слободе кључан за разумевање
истинског односа човека према Богу и човековог односа према другим љу
дима, односно за аутентичност сведочења Бога у свету, а Бог се, пре свега, разумева као слободна личност која свој однос према човеку темељи на
љубави. Наметати другоме таквога Бога, служити се њиме као средством
борбе да се по сваку цену докаже исправност својих религијских убеђења —
води ка негацији Бога као личности, односно ка схватању Бога као апстрактног религијског феномена.
Пример за ово налазимо у есеју који се бави односом науке и теологије
(стр. 109–114). Ајнштајново одрицање персоналности Богу сматра се веома
3

„Über die Idee einer Theologie der Kultur“, у: Religionsphilosophie der Kultur, Reuther und
Richard, Berlin, 1919.

Саборност 3 (2009) [339–345]|341

болним ударцем за теологију. Један део кривице за Ајнштајнов антиперсоналистички теизам Тилих сваљује на „апологетске фанатике XIX века“. Они
су Бога учинили предметом истраживања методологије природних наука,
довели су до кризе у научно‑религијском дијалогу и обезличили појам Бога
(крајња последица свега овога). Парадоксалност у Ајнштајновом поимању
Бога се, сходно овоме, огледа у томе што он, критикујући уплитање ових
теолога у научну проблематику са научног а не теолошког приступа, несве
сно сублимира крајњи негативни резултат апологетике (безличност Бога),
исказујући га као својe лично уверење.
Слично Тилиху, када су у питању последице апологетске методологије,
Колаковски се у својој књизи Религија, која се такође бави тематиком фило
софије религије, на једном месту изричито противи и атеистима и религиознима „зато што сваки од сукобљених начина виђења света има своја
сопствена правила ваљаности и сваки одбацује критеријуме оног другог.
Неспособни да увере једни друге, присталице ових двају непомирљивих
појмова могу само покушавати да присиле противника да буде доследан
себи онолико колико је то могуће.“4 Чини се интересантним да се за неку
будућу прилику истраже сличности и разлике у ставовима код ових веома значајних теоретичара религије. Ми ћемо се, по потреби прецизнијег
одређења теоријске позиције Паула Тилиха у његовом поимању религије,
позивати, када је то потребно, на ауторитете као што је Колаковски.
Оно што је веома значајно за Тилихову философију односи се на дефини
сање разлике између два основна метода који се тичу човековог приступа
Богу.
Онтолошки метод подразумева непосредан (личносни) однос човека са
Богом, у коме долази до откровења Божијег у човеку. Откривајући себе кроз
откровење Бога у себи, човек превазилази отуђеност од Бога, од себе самог
и од других људи. Реч о Богу (теологија) на основу онтолошког метода је
опитна — аутентична.
Насупрот онтолошком, космолошки метод подразумева посредни приступ
Богу заснован на телеолошким основама културе и природе. Трансцедентно
је „присутно у делатној снази природе и културе“ (стр. 29) и, откривајући њега,
ми откривамо „неузроковано у узрокованом“, „неусловљено у условљеном“.
Све што се о Богу може рећи на основу космолошког метода остаје на нивоу
тврдњи и претпоставки.
„Онтолошка свест“ као последица човековог личносног односа према Богу
целовита је, није раздељена на психолошке функције као космолошка свест.
Иако је сам појам свести последица спознаје, Тилих истиче да је „онтолошка
свест очито изравна и није посредована накнадним извођењима“ (стр. 26).
Ово значи да је онтолошка свест о апсолуту као врховном религијском начелу јасна сама по себи. Она је дата. Накнадно долажење до знања о апсо‑
лутном не одређују га суштински.
4

Лешек Колаковски, Религија, Београд, 1992, 204.
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Тилих овде хоће рећи да свест (свесно знање) допире најдаље до сазнања
да је религијски апсолут једини неузрокован, неусловљен, ничим неограничен, и та његова апсолутна независност јесте једино извесна када је
у питању религијско начело, а да се целовитост онтолошке свести постиже егзистенцијалним чином спознаје апсолутног, у коме учествује човек
целим својим бићем, што значи да је онтолошка свест по својој природи
егзистенцијална.
Ово не значи да онтолошки метод искључује космолошки. Онтолошки
приступ Богу и посредна примена космолошког метода могу довести до
помирења религије и световне културе, за шта се у основи залаже Тилих.
Колаковски је „сукоб између неба и земље“ сматрао најизраженијим управо
у култури5 и оне се њему чине непомирљивим. Тилих и Колаковски овде, за
разлику од претходног случаја, стоје на супротним позицијама.
Опречан однос религијског и световног представља за Тилиха проблем
sui generis, настао услед „свеопштег, трагичног отуђења човека од властитог
изворног бића“. Човек је условљен у историјској егзистенцији поларностима
светог и профаног, и то је у основи трагедија његовог постојања. Али „свето и свјетовно нису изворно одвојене разине, већ радије пребивају једна у
другој“ (стр. 41), зато човек треба да буде прожет њима. Феноменологичност
секуларног у историји се неминовно пројављује као одсуство нуминозног,
али то не значи да световно нема светога у себи, јер, „изворно“, Бог је „све у
свему“ и разлика не постоји.
Холистички приступ реалности Тилиха ће довести до закључка да је
„отуђење човеково од истинског битка“, узрок историјској појави религије,
и да је религија пролазни историјски феномен који у историји представља
„искуство светог“. Ово значи да је природа стварности која се истражује
јединствена, а да раздељеност културног од религиозног представља неприродно стање света.
Тилих се, у ствари, залаже за монистички поредак стварности као истинско и природно стање света које ће се у потпуности остварити у будућем вре‑
мену, када ће Бог поново бити „све у свему“. Есхатон, дакле, укида подвајање
стварности на световни и религиозни начин живота. Истина света и пуноћа
света остварива је једино у Божијој егзистенцији.
Као основни задатак онтолошког приступа философији религије Тилих
истиче ово: „Мишљењем превладати — што је могуће више — одлучујући
расцјеп између религије и културе, измирујући притом њихова заједничка,
иако међусобно отуђена подручја занимања“ (стр. 31). Онтолошки проблем
света је, по Тилиху, у томе што се у њему не постиже склад између културних
облика живота и религиозности као фундаменталне потребе човечанства. Из
тог разлога, расцеп човековог личног живота од културолошког живота мора
бити као схизофрен. Потребно га је премостити, постићи јединство између
философије као мислећег погледа на свет, и религије, која је првенствено
5

Л. Колаковски, н. д., 220–221.
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praxis, али такође и визија — поглед на овострано са оне стране као примарне стварности.
За Тилиха је — изгледа — битно да, пре свега, на теоријском плану дође
до помирења религије и културе. Као да тиме хоће да припреми терен за
могућност остварења јединства културе и религије на практичном плану.
Међутим, остварење тог помирења у друштвено‑историјској реалности није
предмет његовог систематског теолошког разматрања, заправо, констатује
се као индивидуална могућност у животу сваког појединца, што се узима за
озбиљан недостатак у његовом теолошком промишљању културе.
Овде морамо да приметимо, како је Берђајев такође тврдио (највероватније
пре Тилиха), да основни проблем модерног света лежи у трагичном односу
између света културе и остварења човека у њему као бића које своје аутентично бивствовање пројављује, пре свега, као homo religiosus. За Берђајева
„најважнији проблем XIX и XX века — (јесте) проблем односа стваралаштва
(културе) према животу (бићу)“6. и он га — слично Тилиху, али на особен егзи
стенцијалистичко‑персоналистички начин — посматра кроз призму човековог детерминизма између слободе и нужности. Занимљиво је да је Тилих један
свој чланак посветио Берђајеву7 и да ми, тражећи Тилиху најсличнију личност међу представницима источног теолошког погледа на свет, то налазимо
у Берђајеву (мада он није класичан теолог), зато што се ретко ко од православних теолога тако предано бавио овом проблематиком. Берђајев се, међутим,
њоме бавио као „слободан мислилац религиозно‑философског опредељења“,
и управо зато што у његовој мисли преовлађује философско‑теолошки дискурс на основама егзистенцијалистичке философије — може се пронаћи доста тога идентичног са Тилиховом теологијом (свакако, и различитог од ње).
Суштина Тилихове теологије културе изражена је у мишљењу да је рели
гија „супстанција културе која јој даје смисао, а (да) култура чини укупност
облика у којима се заокупљеност религије исказује“ (стр. 41). Овде се указује
на неминовност да се у крајњем случају духовна стварност (религиозно) мора
пројавити у културолошким оквирима као смисао самог постојања, смисао
човекове егзистенције и човековог стваралаштва. Ту се ради о увек и свуда
присутном религијском садржају у култури, који ће дати за право Тилиху
да тврди како је „религија саставни део културе, а култура својеврсни облик
религије“, и то, у ствари, представља — са једне стране — придавање метафизичких својстава култури, а — са друге — егзистенцијално разумевање
религије, која се као део стварности овога света обавезно отелотворује кроз
културолошке облике.
Најочитији пример за ово може нам бити Тилихово негирање постојања
„светог језика, који би то био сам по себи“. Такав језик једноставно не може
постојати зато што сваки језик одражава у себи одређени аспект човековог
односа према стварности (књижевни, митолошки, песнички, приповедни…).
6
7

Николај Берђајев, Смисао стваралаштва, књига II, Београд, 1996, 134–135.
„Nicholas Berdjaev“, у: Religion in Life, 7 (1938), 407–415.

344|Живановић, З., Тилихова теологизација културе

Тако и религијски језик није ништа друго него уобичајени језик који се
„мијења под утјецајем онога што посредује, коначног битка и значења“ (стр.
46). Примећујемо да се и у овом сегменту Тилих и Колаковски не слажу, јер,
по Колаковском, „језик о Светом није део или проширење свакодневног
језика“8.
Тилихова најсмелија тврдња, на основу теономно конципиране култур
не стварности, односи се на то да откровење Бога у свету није само у ре
лигијском оквиру (у Цркви) већ и у културолошким садржајима. Овакав
начин гледања на однос религије и културе треба да онемогући њихову међу
собну искључивост, јер културолошке творевине у себи садрже елеменат
религијског који треба да откријемо (садржаност светог у профаном). Тилих непрестано инсистира на пројави трансцедентног у друштвеном и културном животу света. Он указује, у ствари, на потребу узајамног деловања
културе и религије: да се свето очитује у световном, а да се световно, сходно томе, показује као свето, и да (не искључујући једно друго у властитим
функционалностима) служе целини (нека врста узајамног синтетичког
прожимања).
У теологизацији културе на егзистенцијалном плану Тилих се бави пита
њем „крајњег исхода битка“, за разлику од теоријског приступа у филосо
фији религије, који се бави проблемом односа (релације) човек – Бог и
импликацијама тог односа на антрополошком плану. Чини се да се Тилих
доста приближио православној онтологији тумачећи Христа као „нови битак“, у коме и кроз кога човек превазилази отуђеност од Бога, од себе самог и
од света (од других људи и природе). Ипак, да би се правилно схватио, треба
имати на уму да Тилих баштини језичку традицију егзистенцијалистичке
философије и без мало бољег познавања њеног појмовног апарата не треба
прилазити читању овога његовог дела.
Тилихово полазиште у теологизирању културе може се одредити као анализа људске егзистенцијалности у условима историјско‑културолошког детерминизма саме стварности. У том циљу он свесно користи достигнућа
егзистенцијалне философије, психоанализе, дубинске психологије… да
би указао на матрице проблема људског бивствовања у савременом свету.
Утицај Хајдегерове фундаменталне онтологије на Тилихов теолошки став
више је него очигледан. Међутим, Тилих иде корак даље, не задржава се само
на констатацијама о фактичности просечне свакодневнице већ непрестано
изналази аутентичне одговоре из визуре хришћанског погледа на свет.
Да закључимо: у овој Тилиховој књизи очитују се, са једне стране, озбиљ
ност приступа одређеној проблематици исказана у систематској захваћености
свих оних дисциплина које имају додирних тачака са теологијом, а са друге стране, хришћанско осмишљавање одговора на питања наметнута
услед „егзистенцијалног отуђења“ као трагедије људског постојања. Преданост како актуелној друштвеној проблематици тако и проблематици
8
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културно‑историјског наслеђа утемељеног, пре свега, на философко‑теолош
кој традицији западне мисли, указује на суптилност његовог теоријског
промишљања односа религије и културе.
Теологија културе Паула Тилиха ће у сваком случају представљати велики изазов нашој теолошкој јавности која, као по правилу, са предрасудама
прилази свему ономе што долази са Запада.
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